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44.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područ-

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 3., članka 6. 
stavka 2. i članka 10. stavka 1. Zakona plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Na-
rodne novine«, broj 28/10), Odluke o visini osnovice 
za obračun plaće državnih dužnosnika (»Narodne 
novine«, broj 151/14) i članka 34. i 87. Statuta Općine 
Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 
i 5/18), Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na 
prijedlog općinskog načelnika Općine Martinska Ves 
na svojoj 10. sjednici održanoj 30. listopada 2018. 
godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o određivanju plaće, naknada i drugih primanja

dužnosnika, članova Općinskog vijeća, 
te službenika i namještenika  

Općine Martinska Ves

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se plaća, naknade i dru-

ga prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji dužnost 
obavljaju profesionalno, naknada za rad općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, naknade 
članovima Općinskog vijeća te plaće, naknade i druga 
primanja službenika i namještenika Općine Martinska 
Ves.

PLAĆA DUŽNOSNIKA

Članak 2.
Plaću dužnosnika iz članka 1. ove Odluke koji 

dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak koefici-
jenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za 
svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 
za 20%, s time da koeficijent za obračun plaće za-
mjenika općinskog načelnika može iznositi najviše do 
85% koeficijenta općinskog načelnika čiji je zamjenik.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje 
se u visini osnovice za obračun plaće državnih duž-
nosnika prema propisima kojima se uređuju prava i 
obveze državnih dužnosnika.

Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iznose 
kako slijedi:

- za obračun plaće općinskog načelnika - 3,1
- za obračun plaće zamjenika općinskog načel-

nika - 2,33.

Članak 3.
Mjesečna naknada za rad općinskog načelnika 

koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, 
iznosi 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 
utvrđene za općinskog načelnika koji dužnost obavlja 
profesionalno i osnovice za obračun plaće.

 Mjesečna naknada za rad zamjenika općinskog 
načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog 
odnosa, iznosi 45% umnoška koeficijenta za obračun 
plaće utvrđene za zamjenika općinskog načelnika koji 
dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun 
plaće.

Članak 4.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun 

plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena 
na temelju ove Odluke, bio veći od zakonom propi-
sanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u 
najvišem iznosu dopuštenom zakonom.

PRAVA DUŽNOSNIKA ZA VRIJEME OBNAŠANJA 
DUŽNOSTI

Članak 5.
Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici imaju:
1. Pravo na plaću i druga prava iz rada (prava

iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja) ako 
dužnost obavljaju profesionalno

2. Pravo na naknadu za rad ako dužnost obavljaju
volonterski



Stranica 2 - Broj 56A »SLUŽBENI VJESNIK« Srijeda, 31. listopada 2018.

3. Pravo na naknadu stvarnih materijalnih troš-
kova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti 
(putni troškovi-troškovi prijevoza i dnevnica za 
službeno putovanje)

4. Pravo na korištenje službenog automobila i 
naknadu troškova nastalih u svezi s time.

Članak 6.
Radno vrijeme dužnosnika nije nadzirano kao rad-

no vrijeme službenika i namještenika niti dužnosnik 
podliježe obvezi prisutnosti na radu u točno određe-
nom radnom vremenu, kao ni obvezi obavještavanja 
i opravdavanja svog izostanka s rada.

Dužnosnik ima pravo na odsutnost radi odlaska 
na godišnji odmor u vrijeme dok obnaša dužnost, ali 
nije dužan opravdati svoju odsutnost niti mu se izdaje 
rješenje o pravu na godišnji odmor kao službenicima 
i namještenicima, a za vrijeme odsutnosti ostvaruje 
pravo na plaću.

Dužnosnicima se ne utvrđuje pravo na godišnji 
odmor niti imaju pravo na naknadu za neiskorišteni 
godišnji odmor, a što se odnosi i na plaćeni i neplaćeni 
dopust, regres, jubilarnu naknadu, otpremninu i sl.

POSEBNA PRAVA

Članak 7.
Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno 

posljednjih šest mjeseci prije prestanka obavljanja duž-
nosti po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 
ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za 
vrijeme od šest mjeseci po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja 
im je isplaćivana za vrijeme posljednjih šest mjeseci 
prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 

Dužnosnici koji su dužnost obavljali profesionalno 
manje od šest mjeseci prije prestanka obavljanja duž-
nosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti 
ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja 
za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesio-
nalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali 
profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je 
isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog 
obavljanja dužnosti. 

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno 
nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja 
dužnosti.

Članak 8.
Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom 

Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Mar-
tinska Ves.

Članak 9.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno na-

knade za rad dužnosnika utvrđene prema zakonskim 
propisima, donosi pročelnik Jedinstveno upravnog 
odjela Općine Martinska Ves.

PLAĆE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA SLUŽBE-
NIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE MARTINSKA VES

Članak 10.
Sredstva za plaće, naknade i druga primanja 

službenika i namještenika Općine Martinska Ves 
osiguravaju se u Proračunu Općine Martinska Ves, a 
njihova visina se utvrđuje prema vrijednosti, složenosti 
i opsegu poslova i odgovornosti.

Članak 11.
Plaću službenika odnosno namještenika Općine 

Martinska Ves čini umnožak koeficijenta složenosti 
poslova radnog mjesta na kojem je službenik, odno-
sno namještenik raspoređen i osnovice za obračun 
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 
radnog staža.

Članak 12.
Osnovicu za obračun plaća i naknada iz članka 

10. i 11. ove Odluke čini osnovica mjesečnog iznosa 
bruto plaće za službenike i namještenike koju utvrđuje 
općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 13.
Koeficijenti za obračun plaća službenika i namje-

štenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 
1,00 do 6,00.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namje-
štenika Općine Martinska Ves utvrđuju se u sljedećim 
vrijednostima: 

Naziv radnog mjesta/broj izvršitelja

Kategorija radnog 
mjesta prema Uredbi o 

klasifikaciji radnih mjesta 
u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi

Klasifikacijski rang 
prema navedenoj 

Uredbi
Koeficijent

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela /1 I. 1. 4,30
Administrativni tajnik/1 III. 11. 1,75
Računovodstveni referent/1 III. 11. 1,75
Komunalni redar/1 III. 11. 1,75
Strojar - skelar /1 IV. 11. 1,65
Pomoćni radnik - Skelar /5 IV. 13. 1,45
Pomoćni radnik/1 IV. 13. 1,45
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a) plaće službenika i namještenika Općine 
Martinska Ves

Članak 14.
Plaće službenika i namještenika isplaćuju se u te-

kućem mjesecu za protekli mjesec sukladno određenoj 
osnovici, te koeficijentu služenosti poslova. 

b) naknada plaće

Članak 15.
Naknade za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog 

dopusta i sl. kao i druga primanja (regres za godišnji 
odmor, jubilarna nagrada, uskrsnica, božićnica i sl.), 
te druge pomoći i naknade utvrđuju se odlukom općin-
skog načelnika, sukladno odredbama Zakona o radu. 

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namje-
štenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost na radu, 
koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika 
ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se 
ostvarivati kao stalni dodatak na plaću. 

c) ostale isplate službenicima i namještenicima

Članak 16.
Za službeno putovanje službenicima i namješte-

nicima pripada pravo na dnevnicu, naknadu troškova 
prijevoza na službenom putu.

Iznos dnevnice utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom 
o porezu na dohodak u visini neoporezivog iznosa. 
Službeniku odnosno namješteniku će se nadoknaditi 
i drugi posebni troškovi službenog putovanja kao što 
su: troškovi cestarine, troškovi tunela i sl.

NAKNADE ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE MARTINSKA VES

Članak 17.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Martinska 

Ves ima pravo na mjesečnu naknadu za obavljanje 
poslova u visini koeficijenta 1,85 koji se primjenjuje 
na osnovicu iz članka 12. ove Odluke.

Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na 
mjesečnu naknadu za obavljanje poslova u visini 
koeficijenta 1,25 koji se primjenjuje na osnovicu iz 
članka 12. ove Odluke.

Vijećnici Općinskog vijeća, kao i članovi radnih 
tijela Općine Martinska Ves imaju pravo na naknadu za 
sudjelovanje u radu u visini 250 kn po svakoj sjednici 
Općinskog vijeća i radnog tijela na kojoj su nazočni. 

U slučaju potrebe terenskog obilaska, članovi 
radnih tijela imaju pravo na naknadu u visini 250 kn 
po danu obilaska.

Članak 28.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o određivanju plaće, naknada i drugih 
primanja općinskog načelnika, zamjenika načelnika, 

članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine 
Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 19/14), Odluka 
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju plaće, nakna-
da i drugih primanja općinskog načelnika, zamjenika 
načelnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog 
pogona Općine Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 
38/14) kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
određivanju plaće, naknada i drugih primanja općinskog 
načelnika, zamjenika načelnika, članova Općinskog 
vijeća, te službenika i namještenika Jedinstvenog 
upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Martinska 
Ves (»Službeni vjesnik«, broj 33/15).

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska 
Ves, a primjenjuje se počevši s obračunom plaće za 
mjesec prosinac 2018. godine. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/18-01/01
URBROJ: 2176/15-18-1
Martinska Ves, 30. listopada 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

45.
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 i 152/14), članka 67. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,  
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), 
članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Služ-
beni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće 
Općine Martinska Ves, na svojoj 10. sjednici održanoj  
30. listopada 2018. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju »Spomen sobe braće Radić« na  
upravljanje i korištenje ustanovi u kulturi  

»Kulturni centar braće Radić«

Članak 1.
Općina Martinska Ves ovom Odlukom daje ustanovi 

u kulturi »Kulturni centar braće Radić« na upravljanje 
i korištenje »Spomen sobu braće Radić«.

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje 

Ugovora o upravljanju i korištenju navedenog prostora, 
a kojim će se definirati međusobna prava i obveza 
obiju strana uz poštivanje zakonskih uvjeta i propisa 
vezano za uređenje, namjenu, opremanje i korištenje 
predmetnog prostora.
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Članak 3. 
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku« 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 612-01/18-01/15
URBROJ: 2176/15-18-2
Martinska Ves, 30. listopada 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

46.
Temeljem članka 55. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18) i članka 
34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Službeni 
vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće 
Općine Martinska Ves, na svojoj 10. sjednici održanoj 
30. listopada 2018. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o zajedničkim pašnjacima na području Općine 

Martinska Ves u vlasništvu države

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se zajednički pašnjaci na 

području Općine Martinska Ves u vlasništvu države.
Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je u 
naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište 
namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi. 

Članak 2.
Na području Općine Martinska Ves dva su zajed-

nička pašnjaka u vlasništvu države:

1. Zajednički pašnjak ODRANSKO POLJE (za-
štićeno područje - kategorija zaštite: značajni 
krajobraz) ukupne površine 1526,9701 ha kojeg 
sačinjavaju sljedeće čestice:

Katastarska općina: Desno Željezno
Katastarske čestice: 1147/2, 1149, 1151, 1152, 
1153, 1156, 1163/81, 1243/1, 1246/1, 1246/3,

Katastarska općina: Desno Trebarjevo
Katastarske čestice: 627/1, 1768/1, 1769/1, 
1769/3 

Katastarska općina: Martinska Ves
Katastarske čestice: 1033, 1072/2, 1073/1, 
1077/1, 1077/16, 1078, 1079/1, 1081, 1084, 
1085/1, 1086, 1087, 1089

Katastarska općina: Bok Palanječki
Katastarske čestice: 1111/1, 1111/38, 1110/3, 
1111/14

2. Zajednički pašnjak ČRNEC POLJE (nezaštićeno 
područje) ukupne površine 607,1913 ha kojeg 
sačinjavaju sljedeće čestice:

Katastarska općina: Lijeva Luka
Katastarske čestice: 1442, 1444, 1446, 1437, 
1438, 1440, 1441, 1454, 1473, 1475

Katastarska općina: Martinska Ves Lijeva
Katastarske čestice: 857, 858, 859, 861, 863, 
873, 874, 875, 877, 878, 879, 881, 882, 884 

Katastarska općina: Mahovo
Katastarske čestice: 792, 793, 794, 795, 796, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

Katastarska općina: Setuš
Katastarske čestice: 871, 872, 873, 874, 875, 
876, 877, 878, 879, 880, 882, 883, 884, 885.

Članak 3.
Registar zajedničkih pašnjaka vodi Ministarstvo 

poljoprivrede na način koji pravilnikom propisuje 
ministar, a zakup zajedničkih pašnjaka provodi se 
prema proceduri propisanoj člankom 56. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu.

Članak 4. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o zajedničkim pašnjacima na području Općine 
Martinska Ves u vlasništvu države (»Službeni vjesnik«, 
broj 33/18).

Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku« 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/18-01/38
URBROJ: 2176/15-18-1 
Martinska Ves, 30. listopada 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

47.
Temeljem članka 8, 34. i 87. Statuta Općine Martin-

ska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), 
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Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 10. 
sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi 
sljedeću

O D L U K U
javnim priznanjima Općine Martinska Ves

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju sadržaj, oblik i postupak 

dodjeljivanja javnih priznanja Općine Martinska Ves.

Članak 2. 
Radi odavanja priznanja za iznimna dostignuća 

i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled 
Općine Martinska Ves, a poglavito za naročite uspje-
he u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, 
zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta, 
tehničke kulture, zdravstva, zaštite i spašavanja i 
drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje 
su tome usmjerene, Općina Martinska Ves dodjeljuje 
javna priznanja. 

Članak 3.
Javna priznanja Općine Martinska Ves su:
1. Počasni građanin Općine Martinska Ves 
2. Nagrada Općine Martinska Ves za životno djelo 
3. Javno priznanje Općine Martinska Ves
4. Godišnja nagrada Općine Martinska Ves.

Članak 4.
Javna priznanja iz članka 3. ove Odluke u pravilu 

se dodjeljuju na svečanoj sjednicu u povodu obilje-
žavanja Dana Općine Martinska Ves.

Osim javnih priznanja iz članka 3. ove Odluke o 
čijem ustanovljenju i dodjeljivanju odlučuje Općinsko 
vijeće, za pojedine prigode Općinsko vijeće i općinski 
načelnik mogu ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja 
u vidu zahvalnice i slično.

II. JAVNA PRIZNANJA

1. Počasni građanin Općine Martinska Ves

Članak 5.
Počasnim građaninom Općine Martinska Ves može 

biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih 
država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku 
Općine Martinska Ves, Sisačko-moslavačke županije 
i Republike Hrvatske u cjelini, kao i podizanju ugle-
da i promidžbi na svim područjima gospodarskog i 
društvenog života, te dali izuzetan doprinos Općini 
Martinska Ves u uspostavljanju veza na lokalnoj razini 
u međunarodnim kontaktima. 

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i 
ne daje nikakva posebna prava. Počast se može opo-
zvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti. 

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine 
Martinska Ves. 

Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja poča-
snog građanina Općine Martinska Ves. 

Povelja se dodjeljuje u vidu plakete.
Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna 

priznanja Općine Martinska Ves.

2. Nagrada Općine Martinska Ves za životno djelo

Članak 6.
Nagrada Općine Martinska Ves za životno djelo je 

javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi, ne-
ovisno o njenom prebivalištu, za iznimna postignuća 
iz članka 2. ove Odluke.

Nagrada Općine Martinska Ves za životno djelo je 
javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo-
vanje koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i 
životnog vijeka u određenom području i/ili u svekolikom 
radu u društvenom životu te koje predstavlja izuzetan 
i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Općine 
Martinska Ves.

Nagrada Općine Martinska Ves za životno djelo se 
dodjeljuje u vidu plakete.

3. Javno priznanje Općine Martinska Ves

Članak 7.
Javno priznanje Općine Martinska Ves je javno 

priznanje koje se može dodijeliti za doprinos i posti-
gnuća iz članka 2. ove Odluke, neovisno o vremen-
skom periodu unutar kojega su ostvarena, a čije je 
djelovanje usmjereno na jasno definirano područje, s 
određenim ciljem i svrhom.

Javno priznanje Općine Martinska Ves dodjeljuje 
se fizičkoj ili pravnoj osobi neovisno o prebivalištu 
odnosno sjedištu.

Javno priznanje Općine Martinska Ves se dodjeljuje 
u vidu plakete.

4. Godišnja nagrada Općine Martinska Ves

Članak 8.
Godišnja nagrada Općine Martinska Ves je javno 

priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama 
za osobite radne i poslovne rezultate te za doprinos 
i postignuća iz područja navedenih u članku 2. ove 
Odluke ostvarene u tekućoj godini za koju se godišnja 
nagrada i dodjeljuje.

Godišnja nagrada Općine Martinska Ves se dodje-
ljuje u vidu plakete.

III.  POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA  
I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 9.
Prijedlog i inicijativu za dodjelu javnih priznanja Op-

ćine Martinska Ves iz članka 3. ove Odluke mogu dati:
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- Općinski načelnik
- Radna tijela Općinskog vijeća
- Članovi Općinskog vijeća
- Pravne osobe uključujući ustanove, vjerske 

zajednice, političke stranke, udruge građana i 
posebne skupine građana

- Druge fizičke i pravne osobe.
Nitko ne može biti podnositelj prijedloga za dodjelu 

javnog priznanja samome sebi. 

Članak 10. 
Prijedlozi i inicijative za dodjelu javnih priznanja 

podnose se Povjerenstvu za izbore i imenovanja kao 
radnom tijelu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves, 
u pisanom obliku, putem Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Martinska Ves.

Povjerenstvo za izbore i imenovanja može u svrhu 
prikupljanja prijedloga kandidata za javna priznanja 
objaviti i pozivni natječaj kojim se može ograničiti 
vremensko razdoblje unutar kojega je moguće pod-
nijeti prijedloge.

U slučaju objavljivanja pozivnog natječaja, isti 
se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Općine 
Martinska Ves, a po potrebi i u sredstvima javnog 
priopćavanja.

Članak 11.
Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine 

Martinska Ves obvezno sadrži sljedeće podatke:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja pri-

jedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja 
prijedloga, 

- osobno ime ili naziv pravne osobe na koju se 
prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih poda-
taka o istoj, 

- naziv javnog priznanja iz članka 3. ove Odluke 
i područje za koje se podnosi prijedlog, te 

- obrazloženje prijedloga odnosno opis postignuća 
i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog 
priznanja Općine Martinska Ves,

- vlastoručni potpis podnositelja prijedloga odnosno 
ovlaštene osobe podnositelja i pečat ukoliko se 
radi o pravnoj osobi.

Na traženje Povjerenstva za izbore i imenovanja, 
podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu 
dokumentaciju i dati pojašnjenja.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama 
ove Odluke neće se uzeti u razmatranje. 

Članak 12.
Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Martinska 

Ves donosi Općinsko vijeće Općine Martinska Ves na 
temelju prijedloga i izvješća Povjerenstva za izbore 
i imenovanja.

Javna priznanja uručuju predsjednik Općinskog 
vijeća i općinski načelnik ili osobe koje predsjednik 
Općinskog vijeća ovlasti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o ustanovljenju godišnje nagrade i javnog 
priznanja Općine Martinska Ves KLASA: 061-06/96-
01/02, URBROJ: 2176/03-96-2 od 25. 10. 1996. godine.

Članak 14.
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: 061-01/18-01/01
URBROJ: 2176/15-18-1
Martinska Ves, 30. listopada 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

48.
Temeljem članka 8, 34. i 87. Statuta Općine Martin-

ska Ves (»Službeni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), 
Općinsko vijeće Općine Martinska Ves, na svojoj 10. 
sjednici održanoj 30. listopada 2018. godine, donosi 
sljedeću

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja Općine Martinska Ves 

u 2018. godini

Članak 1.
Javna priznanja Općine Martinska Ves u 2018. 

godini dodjeljuju se: 
1. Gerhardu Laiju - za izniman doprinos razvoju 

vatrogastva na području Općine Martinska Ves
2. Vatrogasnoj zajednici Općine Martinska Ves - za 

25 godina uspješnog rada na području vatroga-
stva i svekoliko promicanje Općine Martinska 
Ves

3. Tei Siruček - za rad s djecom i mladeži i sve-
koliko promicanje Općine Martinska Ves kroz 
kulturno djelovanje.

Članak 2.
Javna priznanja Općine Martinska Ves u 2018. godini 

uručiti će se dobitnicima prigodom obilježavanja Dana 
Općine Martinska Ves, na svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća koja će se održati 11. studenoga 2018. godine.

Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u »Službenom vjesniku« 

Općine Martinska Ves, a stupa na snagu prvi dan od 
dana objave. 
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/18-01/02
URBROJ: 2176/15-18-1
Martinska Ves, 30. listopada 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.

49.
Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18), Pravilnika 
o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 27/18), te 
članka 34. i 87. Statuta Općine Martinska Ves (»Služ-
beni vjesnik«, broj 42/13, 38/14 i 5/18), Općinsko vijeće 
Općine Martinska Ves, na svojoj 10. sjednici održanoj 
30. listopada 2018. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
o prihvaćanju Programa raspolaganja  

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  
Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves

Članak 1.
Prihvaća se Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu 
Martinska Ves utvrđen u Obrascu Programa i Tablici 

prikaza raspolaganja po katastarskim česticama i 
oblicima raspolaganja.

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje 

važiti Odluka o prihvaćanju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Općinu Martinska Ves (»Službeni vjesnik«, 
broj 33/18) i Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska 
Ves KLASA: 320-02/18-01/27, URBROJ: 2176/15-18-
30 od 6. rujna 2018. godine. 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana 

objave u »Službenom vjesniku« Općine Martinska Ves, 
a Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska 
Ves se primjenjuje nakon dobivanja suglasnosti Mi-
nistarstva poljoprivrede.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTINSKA VES

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-02/18-01/27
URBROJ: 2176/15-18-31
Martinska Ves, 30. listopada 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf., v.r.
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»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Glina, Hrvatska Kostajnica, 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, fax. (044) 815-498, 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.

OPĆINA MARTINSKA VES
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

44. Odluka o određivanju plaće, naknada 
i drugih primanja dužnosnika, članova 
Općinskog vijeća, te službenika i namje-
štenika Općine Martinska Ves 1

45. Odluka o davanju »Spomen sobe braće 
Radić« na upravljanje i korištenje ustanovi 
u kulturi »Kulturni centar braće Radić« 3

46. Odluka o zajedničkim pašnjacima na 
području Općine Martinska Ves u vla-
sništvu države 4

47. Odluka o javnim priznanjima Općine 
Martinska Ves 4

48. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine 
Martinska Ves u 2018. godini 6

49. Odluka o prihvaćanju Programa raspo-
laganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu 
Martinska Ves 7
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