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OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.
Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom 

uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 
39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Martinska 
Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18, 6/20 
i 12/21), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na  
9. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. godine, donijelo je

O D L U K U
o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Općine Martinska Ves

Članak 1.
Ovom Odlukom donose se IV. izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves 
(»Službeni vjesnik«, broj 54/06, 34/07, 13/13, 61/16
i 13A/17) u daljnjem tekstu: IDPPUO Martinska Ves.

Članak 2.
(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom

»IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Opći-

ne Martinska Ves«, koji je izradio Zavod za prostorno 
uređenje Sisačko-moslavačke županije.

(2) Elaborat iz stava (1) ovog članka sastoji se od
tekstualnog i grafičkog dijela i to:

1. TEKSTUALNI DIO PLANA (odredbe za provedbu
i obrazloženje)

2. GRAFIČKI DIO PLANA
Kartografski prikaz 1:25000
1. Korištenje i namjena površina
Kartografski prikazi 1:5000
4.3.1. Građevinsko područje naselja Mahovo,

Ljubljanica i Setuš
4.3.2. Građevinsko područje naselja Mahovo, 

Ljubljanica i Setuš 2/2
3. PRILOZI PLANA

Zahtjevi nadležnih javnopravnih tijela za izradu
Plana
Popis zakona i propisa koji su poštivani u izradi
Plana
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Sažetak za javnost
Izvješće o javnoj raspravi.

(3) Dijelovi Prostornog plana uređenja Općine Mar-
tinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 54/06, 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17), koji nisu mijenjani ovim izmjenama i 
dopunama (grafički i tekstualni dio) ostaju na snazi.

Članak 3.
(1) Kartografski prikazi navedeni u članku 2. ove 

Odluke u cijelosti zamjenjuje istoimene kartografske 
prikaze iz Prostornog plana uređenja Općine Martinska 
Ves (»Službeni vjesnik«, broj 54/06, 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17).

(2) Tekstualni dio Prostornog plana uređenja Op-
ćine Martinska Ves, pod naslovom »II. ODREDBE ZA 
PROVOĐENJE« mijenja se kako je određeno člancima 
4., 5., 6., 7., 8. i 9. ove Odluke. 

Članak 4.
(1) U poglavlju 2.3. Površine za razvoj i uređenje 

prostora izvan naselja u točki 54., u stavku 2., u prvoj 
rečenici briše se zarez i riječi »kao što su«. 

Podstavak c) mijenja se i glasi:
»c) građevine za istraživanje i iskorištavanje:

-  mineralnih sirovina (separacija šljunka i 
pijeska, proizvodnja građevinskih materijala 
i sl.)

-  ugljikovodika i geotermalne vode«.
(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Iznimno od stavka (2) ove točke izvan građe-

vinskog područja na površinama osobito vrijednog i 
vrijednog obradivog tla može se planirati izgradnja samo 
stambenih i gospodarskih objekata u funkciji obavljanja 
poljoprivredne djelatnosti, objekata infrastrukture, te 
objekata za istraživanje i iskorištavanje energetskih 
mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalne vode.«

Članak 5.
Iznad točke 57. mijenja se naslov i glasi:
»2.6.  Građevine za istraživanje i iskorištavanje 

mineralnih sirovina, ugljikovodika i geoter-
malne vode«.

Članak 6.
U točki 57. brišu se izrazi: »u podzemlju« i »i 

slojnih voda«.

Članak 7.
Iza točke 59. dodaje se točka 59.a koja glasi:

»Točka 59.a
(1) Nova eksploatacijska polja ugljikovodika, za 

koja ovim Planom nisu određeni oblik i veličina, odre-
diti će se temeljem propisa koji uređuju istraživanje 
i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda u 
energetske svrhe, podzemno skladištenje plina te trajno 
zbrinjavanje ugljikova dioksida i odredbi Prostornog 
plana Sisačko-moslavačke županije.

(2) Najmanja udaljenost radnih prostora u kojima 
su smještene otpremne, centralne, mjerne, sabirne, 
kompresorske stanice i/ili drugi naftno rudarski poten-
cijalno bučni objekti i postrojenja mora iznositi: 

- 200 m od građevinskih područja naselja, izdvo-
jenih građevinskih područja naselja, izdvojenih 
građevinskih područja izvan naselja, osim od 
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja 
gospodarske namjene - proizvodne i groblja 
planiranih ovim Planom 

- 200 m od ugostiteljsko turističke, sportske, 
sportsko-rekreacijske i sl. namjene 

- 200 m od građevnih čestica izgrađenih građevina 
koje se prema posebnim propisima i prostornim 
planovima mogu graditi izvan građevinskih 
područja

- 150 m od područja ciljnih staništa ekološke 
mreže i staništa ciljnih vrsta

- 100 m od površina posebne namjene, postojećih 
i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja 
posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja 
u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja 
i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu 
s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog 
tijela

- 100 m od šuma posebne namjene, osim izni-
mno, ako ne utječu na razloge zbog kojih su 
proglašene. 

(3) Iznimno, udaljenost radnih prostora iz prethodnog 
stavka može biti i manja od onih navedenih u alinejama 
1., 2., 3. i 4. prethodnog stavka ali ne manja od 100 m, 
ako buka koju proizvode ne prelazi najviše dopuštene 
razine buke određene posebnim propisom. Izuzetak 
od najviše dopuštenih razina buke čine kratkotrajne 
aktivnosti koje će se izvoditi sukladno mjerama i pro-
gramima praćenja propisanim u ishođenim rješenjima 
nakon provedene procjene utjecaja zahvata na okoliš 
koje sadrži obrazloženje razloga prihvatljivosti zahvata 
za okoliš i /ili ekološku mrežu.

(4) Najveća površina pojedinačnog bušotinskog 
radnog prostora može biti 3,0 ha. Broj pojedinačnih 
bušotinskih radnih prostor u pojedinom eksploatacij-
skom polju nije ograničen.

(5) Uvjetuju se sljedeće minimalne udaljenosti 
istražnih i eksploatacijskih bušotina, mjereno od osi 
bušotine:

- 100 m od građevinskih područja naselja, izdvo-
jenih građevinskih područja naselja, izdvojenih 
građevinskih područja izvan naselja, osim od 
izdvojenih građevinskih područja izvan naselja 
gospodarske namjene - proizvodne i groblja 

- 100 m od ugostiteljsko turističke, sportske, 
sportsko-rekreacijske i sl. namjene 

- 100 m od građevnih čestica izgrađenih građevina 
koje se prema posebnim propisima i odredbama 
ovog Plana mogu graditi izvan građevinskih 
područja

- minimalna udaljenost veća od visine tornja 
uvećane za 10% od postojećih i planiranih 
infrastrukturnih koridora, te područja poseb-
nih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u 
korištenju i primjene posebnih mjera uređenja 
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i zaštite, osim iznimno i na manjoj udaljenosti, 
uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima 
nadležnog javnopravnog tijela 

- minimalna udaljenost veća od 30 m od ruba 
pojasa autoceste, državne i lokalne ceste, osim 
za geotermalne vode čija udaljenost može biti 
manja 

- minimalna udaljenost veća od 15 m od indu-
strijskih, šumskih i nerazvrstanih cesta, osim 

za geotermalne vode čija udaljenost može biti 
manja.

Bušotinski radni prostori za istraživanje i iskori-
štavanje geotermalnih voda dozvoljeni su i unutar 
građevinskog područja.«

Članak 8.
Tablica u točki 71. u stavku 3., mijenja se i glasi:

Naselje Izdvojeno građevinsko područje gospodarske 
namjene Površina (Ha)

Ljubljanica Poljoprivredna zona Gavrilović 7,7
Mahovo Proizvodno poslovna zona Mahovo 1 28,72

Proizvodno poslovna zona Mahovo 2 27,11
Proizvodno poslovna zona Mahovo 3 24,35
Proizvodno poslovna zona Mahovo 4 27,39
Proizvodno poslovna zona Mahovo 5 21,38

Martinska Ves Poslovna zona Martinska Ves 1  2,33
Komunalno servisna zona 0,16

Desno Trebarjevo Poslovna zona Desno Trebarjevo 1 0,87

Članak 9.
U točki 106. stavak 4., mijenja se i glasi:
»(4) Na kartografskom prikazu 1. Korištenje i na-

mjena površina (mjerilo 1:25000), na području naselja 
Martinska Ves, određena je lokacija poslovne - komu-
nalno servisne zone (oznake K3), površine 0,16 ha, 
unutar koje je moguć smještaj reciklažnog dvorišta. 
Komunalno servisna zona detaljnije je prikazana na 
kartografskom prikazu 4.4. Građevinsko područje 
naselja Martinska Ves u mjerilu 1:5000.«

Članak 10.
(1) U točki 107. stavku 3. iza izraza »za međuna-

rodni transport« slova »a« se zamjenjuje riječju »kao«.
(2) Ispred stavka 16., broj 17 se zamjenjuje brojem 16.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
(1) IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Martinska Ves izrađene su u 5 (pet) izvornika 
ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Martinska 
Ves i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine 
Martinska Ves.

(2) Izvornici IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Martinska Ves čuvaju se u:

1. Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva 
i državne imovine (1 primjerak)

2. Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-mosla-
vačke županije (1 primjerak)

3. Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradi-
teljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije 
(1 primjerak)

4. Općini Martinska Ves (2 primjerka).

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u službenom glasilu Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/23-01/01
URBROJ: 2176-15-01/1-23-25
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

2.
Na temelju članka 31. stavka 22. i članka 65. 

stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Na-
rodne novine«, broj 20/18 i 115/18, 98/19 i 57/22) i  
članka 34. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni 
vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18, 6/20 i 12/21), Općin-
sko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 9. sjednici 
održanoj 13. ožujka 2023. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za zakup  
i prodaju poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Martinska Ves

Članak 1.
Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Martinska Ves čini sedam članova - po jedan 
predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke, 
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dva predstavnika Općinskog vijeća, jedan predstavnik 
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samo-
uprave u čijem djelokrugu su poslovi poljoprivrede te 
jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Članak 2.
U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Martinska Ves imenuju se:

1. Iva Mikšić, dipl.iur., predstavnica pravne struke
2. Nenad Stojanović, geodet, predstavnik geo-

detske struke
3. Dario Pokas, predstavnik agronomske struke
4. Sanja Gučanac, predstavnica Općinskog vijeća
5. Mario Turek, predstavnik Općinskog vijeća
6. Anita Sinjeri Ibrišević, dr.med.vet., predstavnica 

upravnog tijela jedinice područne (regionalne) 
samouprave u čijem djelokrugu su poslovi po-
ljoprivrede

7. Marija Petir, predstavnica Ministarstva poljo-
privrede.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hr-
vatske na području Općine Martinska Ves (»Službeni 
vjesnik«, broj 12/19).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/23-01/16
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

3.
Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljo-

privrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 
115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Općine 
Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 
5/18, 6/20 i 12/21), Općinsko vijeće Općine Martinska 
Ves, na svojoj 9. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. 
godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje  

u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području  

Općine Martinska Ves

Članak 1.
Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Martinska Ves čine tri člana i to: pravne, ge-
odetske i agronomske struke.

Članak 2.
U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Martinska Ves imenuju se:

1. Iva Mikšić, dipl.iur., predstavnica pravne struke
2. Nenad Stojanović, geodet, predstavnik geo-

detske struke
3. Janica Fiolić, predstavnica agronomske struke.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u po-
sjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Martinska Ves (»Službeni 
vjesnik«, broj 12/19).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/23-01/17
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

4.
Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 
i 32/20), članka 109. Zakona o cestama (»Narodne 
novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i 
članka 34. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni 
vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18, 6/20 i 12/21), Općinsko 
vijeće Općine Martinska Ves, na 9. sjednici održanoj 
dana 13. ožujka 2023. godine, donijelo je

O D L U K U
o utvrđivanju svojstva javnog dobra  

u općoj uporabi

Članak 1.
Utvrđuje se da su dijelovi nekretnina označenih kao 

k.č. 816, 2065, 1777/2 i 1778 u k.o. Bok Palanječki, 
a koji dijelovi će nakon parcelacije nekretnine nositi 
oznaku k.č. 11120 k.o. Bok Palanječki, u naravi ne-
razvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi te da 
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su dijelovi nekretnina označenih kao k.č. 603, 604 i 
613 u k.o. Tišina Erdedska, a koji dijelovi će nakon 
parcelacije nekretnine nositi oznaku k.č. 1784 k.o. 
Tišina Erdedska, u naravi nerazvrstana cesta, javno 
dobro u općoj uporabi.

Članak 2.
Javna dobra u općoj uporabi iz članka 1. ove Odluke 

u naravi su nerazvrstane ceste u Tišini Kaptolskoj i 
Tišini Erdedskoj, a isto nije evidentirano u katastarskom 
operatu i zemljišnim knjigama u skladu sa stvarnim i 
izvedenim stanjem.

Primjenom odredbe članka 109. Zakona o cesta-
ma, a temeljem geodetskog elaborata evidentiranja 
izvedenog stanja ceste, TD 32/2023 od 8. 3. 2023. 
izrađenog od strane tvrtke GEO TOM d.o.o. Bjelovar, 
J. J. Strossmayera 5a, OIB: 29038718819, evidentirati 
će se u katastarskom operatu Državne geodetske 
uprave, Područni ured za katastar Sisak, izvedeno 
stanje nerazvrstane ceste iz članka 1. ove Odluke, 
te će se u zemljišnjim knjigama Općinskog suda u 
Sisku, Zemljišnoknjižni odjel, upisati k.č. 11120 k.o. 
Bok Palanječki - nerazvrstana cesta - javno dobro 
u općoj uporabi u vlasništvu Općine Martinska Ves, 
Desna Martinska Ves 67, OIB: 29047990576, tako-
đer temeljem geodetskog elaborata evidentiranja 
izvedenog stanja ceste, TD 33/2023 od 8. 3. 2023. 
izrađenog od strane tvrtke GEO TOM d.o.o. Bjelovar, 
J. J. Strossmayera 5a, OIB: 29038718819, evidentirati 
će se u katastarskom operatu Državne geodetske 
uprave, Područni ured za katastar Sisak, izvedeno 
stanje nerazvrstane ceste iz članka 1. ove Odluke te 
će se u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sisku, 
Zemljišnoknjižni odjel, upisati k.č. 1784 k.o. Tišina 
Erdedska - nerazvrstana cesta - javno dobro u općoj 
uporabi u vlasništvu Općine Martinska Ves, Desna 
Martinska Ves 67, OIB: 29047990576. 

Članak 3.
Nalaže se Državnoj geodetskoj upravi, Područni 

ured za katastar Sisak, Odjel za katastar nekretnina 
Sisak i Općinskom sudu u Sisku, Zk. Odjel Sisak, 
provedba ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 940-01/23-01/13
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

5.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Martinska 

Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18, 6/20 

i 12/21), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na 
svojoj 9. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. godine, 
donosi sljedeću

O D L U K U
o jednokratnim novčanim potporama  

osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima 
s područja Općine Martinska Ves za maturalno 

putovanje u 2023. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, kriteriji, visi-

na novčane potpore i način ostvarivanja prava na 
jednokratnu novčanu potporu za osnovnoškolske i 
srednjoškolske učenike s područja Općine Martinska 
Ves za maturalno putovanje u 2023. godini.

Članak 2.
Sredstva za novčane potpore osiguravaju se u 

Proračunu Općine Martinska Ves.

Članak 3.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu jedno-

kratne novčane potpore imaju:
1. Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne i 

srednje škole
za učenike koji ispunjavaju sljedeće uvjete i 
dokazuju ih dostavljajući sljedeće isprave:
-  da je državljanin Republike Hrvatske - presliku 

Domovnice - ukoliko se Zahtjev za potporu 
podnosi prvi put (za učenika za kojega se 
traži potpora)

-  da imaju prebivalište na području Općine 
Martinska Ves najmanje šest mjeseci unazad, 
računajući od dana stupanja na snagu ove 
Odluke - Potvrda/Uvjerenje o prebivalištu 
izdano nakon dana stupanja ove Odluke na 
snagu ili preslika osobne iskaznice ukoliko 
je iz iste vidljivo da je zadovoljen uvjet o 
trajanju prebivališta na području Općine 
Martinska Ves

-  dokaz o odlasku učenika na maturalno puto-
vanje u 2023. /Ugovor s putničkom agencijom 
(organizatorom putovanja)

-  Potvrda osnovne, odnosno srednje škole da 
razred koji učenik pohađa ide na maturalno 
putovanje u 2023. godini.

Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne i sred-
nje škole traženu dokumentaciju podnose za dijete 
odnosno učenika za kojega traže novčanu potporu, 
dok prebivalište na području Općine Martinska Ves 
dokazuju i za sebe i za dijete (uz dijete, barem jedan 
roditelj mora imati prebivalište na području Općine 
Martinska Ves).

Članak 4.
Općina Martinska Ves novčane potpore dodjeljivat 

će jednokratno, po učeniku koji ostvari pravo na potporu 
temeljem ispunjenih uvjeta navedenih u članku 3. ove 
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Odluke, u iznosu do maksimalno 165 eura po učeniku 
(ovisno o ugovorenoj cijeni putovanja).

Potpora se uplaćuje putničkoj agenciji/organizatoru 
putovanja po dostavljenom dokazu o uplati ostatka 
ugovorene cijene putovanja u slučaju jednokratnog 
plaćanja po ugovoru, odnosno po dostavljenom dokazu 
o uplati prve rate u slučaju ugovorenog plaćanja na rate.

U slučaju eventualne izvršene uplate ugovorene 
cijene putovanja, prije podnošenja zahtjeva Općini 
Martinska Ves za potporu, potpora će se uplatiti na 
račun roditelja učenika/podnositelja zahtjeva uz prila-
ganje dokaza o uplaćenom iznosu putničkoj agenciji/
organizatoru putovanja. 

Članak 5.
Zahtjevi za isplate jednokratne novčane potpore 

podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Martinska Ves, a zaključno do 30. 11. 2023. godine.

Zahtjevu se prilaže dokumentacija navedena u 
članku 3. Odluke u preslici.

Općina Martinska Ves zadržava pravo uvida u 
originalnu dokumentaciju priloženu zahtjevu.

Isplate će vršiti Jedinstveni upravni odjel Općine 
Martinska Ves sukcesivno prema obrađenim zahtjevi-
ma koji zadovoljavaju propisne uvjete, a zaključno sa  
31. prosinca 2023. godine.

Podnositelji zahtjeva, odnosno zahtjevi koji nisu 
podneseni u roku naznačenom u stavku 1. ove Odluke, 
te koji nisu ispunili uvjete i dostavili traženu dokumen-
taciju iz članka 3. ove Odluke, o neispunjavanju uvjeta 
i neisplati bit obaviješteni pisanim putem, a po isteku 
roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKI VIJEĆE

KLASA: 402-08/23-01/32
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

6.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Martinska 

Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18, 6/20 
i 12/21), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na 
9. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. godine, donosi 
sljedeću

O D L U K U
o jednokratnim novčanim potporama učenicima  
i studentima s područja Općine Martinska Ves  

za učeničku/akademsku 2023./2024. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, kriteriji, visi-

na novčane potpore i način ostvarivanja prava na 
jednokratne novčane potpore za osnovnoškolske i 
srednjoškolske učenike te za studente s područja 
Općine Martinska Ves za učeničku odnosno školsku 
te akademsku 2023./2024. godinu.

Članak 2.
Sredstva za novčane potpore osiguravaju se u 

Proračunu Općine Martinska Ves.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka usmjeravaju 

se na poticanje školovanja učenika u osnovnim i 
srednjim školama i studiranje studenata na višim i 
visokim školama i fakultetima te na sudjelovanje u 
troškovima studiranja.

Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke podra-
zumijeva se redoviti učenik osnovne i srednje škole.

 Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, po-
drazumijeva se student koji pohađa redoviti studij.

Članak 3.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu jedno-

kratne novčane potpore imaju:
1. Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne škole
2. Redoviti učenici srednjih škola
3. Redoviti studenti
koji ispunjavaju sljedeće uvjete i dokazuju ih do-

stavljajući sljedeće isprave:
- da je državljanin Republike Hrvatske - presliku 

Domovnice ukoliko Zahtjev za potporu podnosi 
prvi put (za učenika/studenta za kojega se traži 
potpora)

- da imaju prebivalište na području Općine Mar-
tinska Ves najmanje osam dana unazad, raču-
najući od dana stupanja na snagu ove Odluke 
- Potvrda/Uvjerenje o prebivalištu izdano nakon 
dana stupanja ove Odluke na snagu ili preslika 
osobne iskaznice ukoliko je iz iste vidljivo da 
je zadovoljen uvjet o trajanju prebivališta na 
području Općine Martinska Ves

 - da je upisao tekuću školsku/akademsku 
2023./2024. godinu kao redovni učenik/stu-
dent - Potvrda škole/fakulteta

- da nije stariji od 26 godina - presliku osobne 
iskaznice (ispunjavanje ovog uvjeta odnosi se 
na studente koji podnesu zahtjev za dodjelu 
jednokratne novčane potpore).

Obitelji/roditelji redovitih učenika osnovne škole 
traženu dokumentaciju podnose za dijete odnosno 
učenika osnovne škole za kojega traže novčanu pot-
poru, dok prebivalište na području Općine Martinska 
Ves dokazuju i za sebe i za dijete (uz dijete, barem 
jedan roditelj mora imati prebivalište na području 
Općine Martinska Ves).

Članak 4. 
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu jedno-

kratne novčane potpore nema učenik/student:
- koji se obrazuje uz rad.



Broj 19 - Stranica 355»SLUŽBENI VJESNIK«Utorak, 14. ožujka 2023.

Nepostojanje zapreke iz stavka 1. ovog članka pri-
stupnici dokazuju dostavljajući vlastoručno potpisanu 
izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovorno-
šću da nisu u radnom odnosu i ne ostvaruju prihode 
od redovnog rada, a isto se odnosi na srednjoškolske 
učenike i studente.

Članak 5.
Općina Martinska Ves novčane potpore dodjeljivat 

će jednokratno, po učeniku/studentu koji ostvari pravo 
na potporu temeljem ispunjenih uvjeta navedenih u 
članku 3. ove Odluke, u sljedećim iznosima:

- za učenike osnovnih škola upisane u 1.-4. razred 
osnovne škole - 70 EUR

- za učenike osnovnih škola upisne u 5.-8. razred 
osnovne škole - 120 EUR

- za učenike upisane u srednje škole - 170 EUR
- za studente - 350 EUR. 
Potpora se dodjeljuje za razdoblje jedne školske/

akademske godine i to 2023./2024.

Članak 6.
Zahtjevi za isplate jednokratne novčane potpore 

podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Martinska Ves, a zaključno do 14. prosinca 2023. 
godine.

Zahtjevu se prilaže dokumentacija navedena u 
članku 3. Odluke u preslici te preslik tekućeg računa 
podnositelja zahtjeva.

Općina Martinska Ves zadržava pravo uvida u 
originalnu dokumentaciju priloženu zahtjevu.

Isplate će vršiti Jedinstveni upravni odjel Općine 
Martinska Ves sukcesivno prema obrađenim zahtjevi-
ma koji zadovoljavaju propisne uvjete, a zaključno sa  
29. prosinca 2023. godine.

Podnositelji zahtjeva, odnosno zahtjevi koji nisu 
podneseni u roku naznačenom u stavku 1. ove Odluke, 
te koji nisu ispunili uvjete i dostavili traženu dokumen-
taciju iz članka 3. ove Odluke, o neispunjavanju uvjeta 
i neisplati bit obaviješteni pisanim putem, a po isteku 
roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku« 

Općine Martinska Ves, a stupa na snagu prvi dan od 
dana objave. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-08/23-01/33
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1
Martinska Ves, 13. ožujka 2023. 

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

7.
Na temelju članka 34. Statuta Općine Martinska 

Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 5/18, 6/20 
i 12/21), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na 
svojoj 9. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. godine, 
donosi sljedeću

O D L U K U
o isplati prigodnih jednokratnih novčanih  

naknada-Uskrsnice i Božićnice  
u 2023. godini 

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina i način 

isplate prigodnih jednokratnih novčanih naknada povo-
dom blagdana Uskrsa i blagdana Božića u 2023. godini 
umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne 
naknade, korisnicima nacionalne naknade za starije 
osobe kao i korisnicima naknade za nezaposlene 
hrvatske branitelje koji imaju prebivalište na području 
Općine Martinska Ves.

Članak 2.
Umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne 

naknade, korisnicima nacionalne naknade za starije 
osobe i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske 
branitelje koji imaju prebivalište na području Općine 
Martinska Ves izvršiti će se isplata prigodne jedno-
kratne novčane naknade-Uskrsnice za 2023. godinu 
na sljedeći način: 

- umirovljenicima s mirovinom do 200,00 eura 
isplatiti će se 40 eura

- umirovljenicima s mirovinom od 200,01 - 265 
eura isplatiti će se 35 eura

- umirovljenicima s mirovinom od 265,01 - 400,00 
eura isplatiti će se 30 eura

- umirovljenicima s mirovinom od 400,01 - 665,00 
eura isplatiti će se 25 eura

- korisnicima zajamčene minimalne naknade, 
korisnicima nacionalne naknade za starije osobe 
i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske 
branitelje isplatiti će se 40 eura.

Umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne 
naknade, korisnicima nacionalne naknade za starije 
osobe i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske 
branitelje koji imaju prebivalište na području Općine 
Martinska Ves izvršiti će se i isplata prigodne jedno-
kratne novčane naknade-Božićnice za 2023. godinu 
na slijedeći način: 

- umirovljenicima s mirovinom do 200,00 eura 
isplatiti će se 40 eura

- umirovljenicima s mirovinom od 200,01 - 265 
eura isplatiti će se 35 eura

- umirovljenicima s mirovinom od 265,01 - 400,00 
eura isplatiti će se 30 eura

- umirovljenicima s mirovinom od 400,01 - 665,00 
eura isplatiti će se 25 eura
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- korisnicima zajamčene minimalne naknade, 
korisnicima nacionalne naknade za starije osobe 
i korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske 
branitelje isplatiti će se 40 eura.

Članak 3.
Isplata Uskrsnice i Božićnice će se za umirovljenike 

izvršiti na temelju popisa umirovljenika Hrvatskog za-
voda za mirovinsko osiguranje u kojem su umirovljenici 
razvrstani u platne razrede prema visini mirovine. U 
slučaju da se osoba ne nalazi na dostavljenom popisu 
umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osi-
guranje, a ima status umirovljenika i ostvaruje pravo 
na mirovinu, isplata će se izvršiti temeljem Potvrde 
izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
o statusu umirovljenika ili temeljem dokaza o zadnjoj 
isplaćenoj mirovini.

Isplata Uskrsnice i Božićnice će se za korisnike za-
jamčene minimalne naknade izvršiti na temelju popisa 
Centra za socijalnu skrb Sisak zaključno sa stanjem 
popisa na dan 28. veljače 2023. godine.

Isplata Uskrsnice i Božićnice će se za korisnike 
nacionalne naknade za starije osobe izvršiti na temelju 
izdanog Rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje ili na temelju dokaza o zadnjoj isplaćenoj 
nacionalnoj naknadi za starije osobe iz kojeg mora 
biti razvidno da se radi o nacionalnoj naknadi za 
starije osobe.

 Isplata Uskrsnice i Božićnice će se za korisnike 
naknade za nezaposlene hrvatske branitelje izvršiti na 
temelju izdanog Rješenja o naknadi za nezaposlene 
hrvatske branitelje ili Potvrde Odsjeka za socijalnu 
skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije 
kojom dokazuju status ili dokaza o zadnjoj isplaćenoj 
naknadi iz kojeg mora biti razvidno da se radi o naknadi 
za nezaposlene hrvatske branitelje.

Članak 4.
Uskrsnice i Božićnice će se isplaćivati u Općini 

Martinska Ves, Jedinstvenom upravnom odjelu, putem 
općinske blagajne.

Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni 

upravni odjel Općine Martinska Ves.

Članak 6.
Jednokratne novčane naknade će se isplaćivati iz 

sredstava Proračuna Općine Martinska Ves za 2023. 
godinu.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-08/23-01/34
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1 
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

8.
Temeljem članka 5. stavka 2., članka 9. stavka 1. 

i članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (»Narodne 
novine«, broj 29/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine 
Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14, 
5/18, 6/20 i 12/21), Općinsko vijeće Općine Martinska 
Ves, na svojoj 9. sjednici održanoj 13. ožujka 2023. 
godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna  

Općine Martinska Ves za redovito financiranje  
političkih stranaka i članova izabranih  

sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Martinska Ves  

za 2023. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito 

financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa 
liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Martinska Ves (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) za 2023. godinu, a koja su osigurana u Prora-
čunu Općine Martinska Ves za 2023. godinu.

Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

jednaki godišnji iznos sredstava.
 Za svakoga člana Općinskog vijeća podzastuplje-

nog spola, političkim strankama, odnosno članovima 
izabranim sa liste grupe birača pripada i pravo na na-
knadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom 
članu Općinskog vijeća.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

godišnji iznos sredstava od 260 eura.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog 

spola, uz iznos iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i 
godišnja naknada u iznosu od 26 eura.

Članak 4.
Političkim strankama i članovima Općinskog vi-

jeća izabranih sa liste grupe birača zastupljenim u 
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana 
u Proračunu Općine Martinska Ves za 2023. godinu 
na način utvrđen u članku 3. ove Odluke u iznosima 
kako slijedi u tablici u nastavku:
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POLITIČKA STRANKA/
ČLAN OPĆINSKOG VIJEĆA 
IZABRAN SA LISTE GRUPE 

BIRAČA

BROJ ČLANOVA 
IZABRANIH U 

OPĆINSKO VIJEĆE

OD ČEGA BROJ 
ČLANOVA 

PODZASTUPLJENOG 
SPOLA

UTVRĐENI 
GODIŠNJI 

IZNOS 
SREDSTAVA

UTVRĐENI 
TROMJESEČNI 

IZNOS 
SREDSTAVA

HDZ - Hrvatska demokratska 
zajednica

7 3 1 898 EUR 474,50 EUR

HSS - Hrvatska seljačka stranka 1 0 260 EUR  65 EUR

IVICA DADOVIĆ - Član Općinskog 
vijeća izabran sa liste grupe birača

1 0 260 EUR  65 EUR

STJEPAN KRAMARIĆ - Član 
Općinskog vijeća izabran sa liste 
grupe birača

1 0 260 EUR  65 EUR

TOMISLAV ŠTERC - Član Op-
ćinskog vijeća izabran sa liste 
grupe birača

1 0 260 EUR  65 EUR

MARKO ANTOLIC - Član Op-
ćinskog vijeća izabran sa liste 
grupe birača

1 0 260 EUR  65 EUR

JOSIPA FIOLIĆ - članica Op-
ćinskog vijeća izabrana sa liste 
grupe birača

1 1 286 EUR  71,50 EUR

UKUPNO 13 4 3 484 EUR 871 EUR 

Članak 5.
Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i članova izabranih s 
liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću, 
vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Martinska Ves 
tromjesečno u jednakim iznosima, a na temelju izvje-
šća Mandatne komisije sa konstituirajuće sjednice 
o rezultatima provedenih izbora za Općinsko vijeće.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću doznačuju se 
na žiro-račun političke stranke razmjerno broju njenih 
članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća, a o broju žiro-računa za doznaku 
sredstava, nadležno tijelo političke stranke dužno je 
pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine 
Martinska Ves. 

Svaki član Općinskog vijeća izabran sa liste grupe 
birača je dužan otvoriti poseban račun na koji će se 
uplaćivati sredstva za redovito godišnje financiranje 
i o tome pisano obavijestiti Jedinstveni upravni odjel 
Općine Martinska Ves.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-08/23-01/31
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.

9.
Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), 
članka 67. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,  
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 34. Statuta 
Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 
38/14, 5/18, 6/20 i 12/21), Općinsko vijeće Općine 
Martinska Ves, na svojoj 9. sjednici održanoj 13. ožujka 
2023. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju »Spomen sobe braće Radić«  

na upravljanje i korištenje ustanovi  
u kulturi »Kulturno-povijesni centar  

Sisačko-moslavačke županije«

Članak 1.
Općina Martinska Ves ovom Odlukom daje ustanovi 

u kulturi »Kulturno-povijesni centar Sisačko-mosla-
vačke županije« na upravljanje i korištenje »Spomen 
sobu braće Radić«.

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje 

Ugovora o davanju na upravljanje i korištenje »Spomen 
sobe braće Radić«, a kojim će se definirati međusobna 
prava i obveze obiju strana uz poštivanje zakonskih 
uvjeta i propisa vezano za uređenje, namjenu, opre-
manje i korištenje predmetnog prostora.
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Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o davanju »Spomen sobe braće Radić« na 
upravljanje i korištenje ustanovi u kulturi »Kulturni 
centar braće Radić« (»Službeni vjesnik«, broj 56A/18).

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 372-01/23-01/08
URBROJ: 2176-15-01/1-23-1
Martinska Ves, 13. ožujka 2023.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Turek, v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, 
Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: 
Glasila d.o.o., D. Careka 2/1, 44250 Petrinja, tel. (044) 815-138, (044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: 
glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Saša Juić, inf. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u 
nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu  
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, 
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: Glasila d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.


