
 

 

 

GLASNIK 
 OPĆINE MAJUR 

 BESPLATNO GLASILO                                                                       Broj: 2 · Proljeće 2016 

Sufinanciranje  
manifestacija  

Od ove godine Općina 
Majur sufinancira organiza-
ciju manifestacija na podru-
čju Općine Majur. 

Dana 20. veljače 2016. 
godine bili smo suorganiza-
tor održavanja 9. Čijala, 
čijanja perja zajedno s KUD
-om Sloga Majur. Čestitamo 
KUD-u Sloga na uspješnoj 
organizaciji. 

Osim Čijala pomogli 
smo u organizaciji Mačkara 
u Majuru u suradnji s Udru-
gom “Hrvatska žena” Majur. 

Na ovaj način nastojimo 
podržati društveno-kulturna 
događanja u našoj Općini. 

Uključite se i vi! 

KONTAKTI 
 
Općina Majur: 044 859 092 
Faks: 044 733 992 
E-mail: opcina-
majur@sk.htnet.hr 
Web: www.opcina-majur.hr 

Odvoz smeća- 
KomunalacPetrinja 

Od srpnja 2015. godine, 
nakon raspisanog natječaja, 
koncesionar za odvoz smeća 
iz kućanstava je firma Ko-
munalac Petrinja koja je 
jedina na natječaj dostavila 
pravovaljanu dokumentaci-
ju. 

Po ugovoru Komunalac 
Petrinja dva puta godišnje 
odvozi glomazni otpad.  

Za proljeće 2016. godine 
termin je 25. travnja 2016. 
godine kad će ujedno biti 
postavljeno i mobilno recik-
lažno dvorište. 

Molimo stanovnike da 
otpad ne bacaju po živica-
ma, šumama, rijeci, na grob-
ljima, jer u protivnom kazna 
za takvo postupanje je od 
100,00 do 1.000,00 kuna. 

KORISNI BROJEVI: 
 

Odvoz kućnog otpada: 
Komunalac Petrinja 

527-440 
 

Zimska služba 
Ceste Sisak 

851-228 
 

JP Komunalac  
Hrvatska Kostajnica 

525-511 
 

Područna škola  
Graboštani 

858-245 
 

Narodna knjižnica i  
čitaonica Majur 

858-064 
 

PPS Majur 
859-164 

 
Hrvatske pošte 

Hrvatska Kostajnica 
551-702 

 
Dom zdravlja  

Hrvatska Kostajnica 
851-004 

 
Hrvatska elektroprivreda 

-Hrvatska Kostajnica 
558-900 

 
Hrvatske željeznice  

stanica Majur 
851-120 

Sufinanciranje boravka 
djece u Dječjem vrtiću 

Krijesnica 

Od kraja 2015. godine 
Općina Majur je donijela 
odluku o sufinanciranju bo-
ravka djece u Dječjem vrtiću 
u Hrvatsko Kostajnici. 

Trenutno Općina sufi-
nancira boravak svoj djeci u 
pola iznosa. 

Sufinanciranje sigurnog 
rukovanja pesticidima 

Početkom 2015. godine 
u Društvenom domu u Stub-
lju održano je predavanje za 
poljoprivrednike i fizičke 
osobe za sigurno rukovanje 
pesticidima. Uvjerenje o 
položenom tečaju je preduv-
jet da osobe mogu kupovati 
zaštitna sredstva. 

Općina Majur je svim 
polaznicima s područja naše 
općine sufinancirala tečaj sa 
100,00 kuna. 

Ukoliko ima zainteresira-
nih koji nisu pohađali tečaj i 
dobili uvjerenje, a to žele, 
pozivamo ih da se jave u 
Općinu Majur. Ovisno o 
broju polaznika može se 
organizirati grupa kod nas ili 
ćemo Vas uputiti dalje. 
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Potrošeno preko milijun kuna za energetsku  
obnovu obiteljskih kuća u 2015. godini 



 

 

Hvala svima na radu i trudu! 

Poštovani stanovnici 
Općine Majur! 

Pred Vama je novi broj 
Glasila Općine Majur u ko-
jem ćemo vam predstaviti 
sve ono što smo radili u 
2014. i 2015. godini.  

Ovim putem bi se htjeli 
zahvaliti svim onim stanovni-
cima koji su doprinijeli da 
ova naša mala općina bude 
svakim danom sve bolja, te 
da svakodnevni život bude 

lakši i ugodniji. 
U prvom redu se zahva-

ljujem članovima svih udru-
ga i predstavnicima Mjesnih 
odbora s područja općine 
koji svojim svakodnevnim 
radom predstavljaju  našu 
općinu, pomažu da ova naša 
mala sredina dobije ljepše 
lice. Svjesni smo da nije lako 
danas ovdje živjeti, da se 
puno mladih iselilo, ali naš 
zadatak je da napravimo što 

je više moguće kako bi po-
boljšali uvjete života i omo-
gućili da se ti isti mladi sutra 
vrate svojim kućama.  

U ovim krajevima nikad 
nije bilo lako živjeti, a sad 
smo ponovno u jednom teš-
kom razdoblju koje možemo 
prevladati samo zajedniš-
tvom, slogom i poštenim 
radom i u tom duhu stvaraj-
mo bolje sutra u 2016. godi-
ni! 

Asfaltirana cesta u Svinici i G. Hrastovcu 
Zahvaljujući sredstvima 

Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske 
unije koji su sufinancirali 
projekt “Modernizacije nera-
zvrstanih cesta u Svinici i 
Gornjem Hrastovcu” s 
524.000,00 kuna te sredstvi-
ma Općine Majur u Svinici je 
krajem 2014. godine asfalti-
rano 925 m ceste u selu, te 
365 m ceste u Gornjem Hras-
tovcu (Karajkuša). 

Stanovnicima Svinice je 
ovaj projekt od velike važ-
nosti budući su prije 40-tak 
godina sami platili asfaltira-

nje tog dijela ceste, ali su bili 
prevareni i nikada taj dio nije 
završen. 

Asfaltiranjem navedenih 
cesta podiže se standard lo-
kalnim stanovnicima, riješili 
smo problem blata i prašine 

na samoj cesti i okolišu, a 
ujedno smo omogućili i kva-
litetnije održavanje navede-
nih cesta. 

Kako bi očuvali ceste, 
naročito Karajkušu koja se 
prekomjerno koristi uslijed 
izvlačenja drva iz šume, pos-
tavljene su oznake zabrane 
prolaska kamionima. 

Upravo zbog toga poziva-
mo stanovnike G. Hrastovca 
da nam dojave ukoliko uoče 
prolazak vozila koja ne bi 
smjeli tuda prolaziti da može-
mo na vrijeme reagirati i sa-
čuvati cestu od uništenja. 

Energetska obnova obiteljskih kuća 

Općina Majur je tijekom 
2015. godine provodila Prog-
ram povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća 
sufinanciran sredstvima Fon-
da za zaštitu okoliša i ener-
getsku učinkovitost u iznosu 
od 997.267,97 kuna. Općina 
Majur je sudjelovala s izno-
som od 38.846,24 kune. 

U sklopu Programa ob-
novljeno je 18 kuća na pod-

ručju općine i to 10 kuća u 
Majuru, 7 u Stublju i 1 kuća 
u Svinici. 

Svi zainteresirani za 
povećanje energetske učin-
kovitosti svojih kuća mogu 
se i dalje javljati na natječaj, 
ali sada direktno Fondu za 
zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost.  

Ukoliko ima zainteresi-
ranih slobodno se javite u 
općinu pa ćemo Vas uputiti 

gdje se i kada prijaviti.  
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Pomoć za obnovu vodovoda 
u Krčevu 

Zbog kvara na vodovo-
du tijekom ljeta 2015. godine 
Općina Majur je za MO Kr-
čevo kupila pumpu i  cijevi 
kako stanovnici ne bi dugo 
bili bez pitke vode. 

Zahvaljujemo firmi Ko-
mušanac gradnja j.d.o.o. koje 
je besplatno prevezlo vodo-
vodne cijevi iz Zagreba do 
Krčeva, kao i svim mještani-
ma koji su pomogli u otkla-
njanju kvara. 

Energetski pregled javne 
rasvjete 

Općina Majur se javila 
na natječaj Ministarstva gos-
podarstva za sufinanciranje 
provedbe energetskog preg-
leda javne nabave i odobreno 
nam je 11.900,00 kuna. 

Energetski pregled će-
mo obaviti početkom 2016. 
godine kako bismo bili 
spremni prijaviti se na natje-
čaj Fonda za zaštitu okoliša 
za rekonstrukciju javne ra-
svjete, te na taj način, ugrad-
njom štednih žarulja uštedjeti 
sredstva. Trošak javne ra-
svjete godišnje iznosi cca 
100.000,00 kuna. 

Kapitalna pomoć iz Sisačko
-moslavačke županije 

Općina Majur se u 
2015. godini obratila Sisačko
-moslavačkoj županiji za 
pomoć za izgradnju kapital-
nih projekata, odnosno za 
sufinanciranje obnove krovi-
šta u Meminskoj, izgradnju 
spomenika u Stublju i izgrad-
nju vodovoda u ulici Davori-
na Trstenjaka u Majuru. 

Sisačko-moslavačka 
županija nam je odobrila 
50.000,00 kuna pomoći za 
izgradnju kapitalnih projekta. 

Sufinanciranje projekta 
Žene traže novu šansu 

Prijavili smo se na nat-
ječaj Ministarstva regional-
nog razvoja i fondova Eu-
ropske unije kao nosioci pro-
jekta “Žene traže novu šan-
su” u svrhu sufinanciranja 
vlastitog učešća u projektu. 
Ministarstvo nam je odobrilo 
80% od našeg učešća u pro-
jektu, odnosno maksimalno 
100.891,17 kuna. 

Predškolski odgoj u školu u  
Graboštanima 

Kao i svake godine tako 
i ove Općina Majur organizi-
ra predškolski odgoj za djecu 
koja će od jeseni krenuti u 
prvi razred. 

Predškolski odgoj zapo-
činje 29. ožujka 2016. godi-
ne. Sve informacije možete 
dobiti u Općini Majur na broj 
telefona 859-092. 

Zapošljavanje putem  
Javnih radova 

Već godinama Općina 
Majur u suradnji s Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje 
sudjeluje u zapošljavanju 
nezaposlenih osoba putem 
javnih radova. 

Uskoro očekujemo po-
četak radova za zapošljava-
nje žena “Pomoć i njega u 
kući” starijim i nemoćnima, 
a prijavit ćemo radove i za 
zapošljavanje mladih te za-
pošljavanje odraslih na odr-
žavanju zelenih površina. 

Broj zaposlenih ovisit 
će o sredstvima u Državnom 
proračunu. 

Porez na kuće za odmor 

Sukladno Odluci o op-
ćinskim porezima Općine 
Majur koja je donesena u 
prosincu 2007. godine porez 
na kuće za odmor plaća se u 
iznosu od 10,00 kuna po čet-
vornom metru korisne povr-
šine. Porez se plaća u godiš-
njem iznosu. 

Kućom za odmor se 
smatra zgrada ili dio zgrade 
(stana) koji se koristi sezon-
ski ili povremeno. 

Obveznici poreza na 
kuće za odmor su dužni do 
31. ožujka godine za koju se 
utvrđuje porez dostaviti nad-
ležnom poreznom tijelu po-
datke o kućama za odmor, 
mjesto gdje se objekt nalazi 

te korisnu 
površinu 
istih. 
Pravna ili 
fizička oso-
ba koja ne 

dostavi podatke za utvrđi-
vanje poreza na kuće za 
odmor kaznit će se u iznosu 
od 500,00 do 25.000,00 ku-
na. 

Pozivaju se svi oni koji 
su vlasnici kuća za odmor, a 
takvih je jako puno na našem 
području, da prijave svoje 
objekte nadležnoj poreznoj 
upravi u Hrvatskoj Kostajnici 
do 31. ožujka kako bi izbjegli 
kazne. 



 

 

Obnova krovišta Doma u Meminskoj 

Tijekom studenog 2015. 
godine obnovljeno je kroviš-
te Doma u Meminskoj (bivša 
trgovina). Krov je bio veoma 
loš, prokišnjavao je, ploče su 
bile napukle, te zbog toga se 
nije mogla uvesti električna 
energija u zgradu. Upravo iz 
tih razloga zamijenjene su 
grede i rogovi i postavljene 

Uređenje Društvenog doma 
u Svinici 

Zahvaljujući dobroj 
suradnji Mjesnog odbora sela 
Svinica i mještana koji su 
dobrovoljnim radom odlučili 
urediti dom i Općine Majur 
uređen je sanitarni čvor i 
unutrašnjost samog doma, te 
obnovljen dio krovišta. 

U Društvenom domu u 
Gornjem Hrastovcu obnov-
ljena je ograda, uvedena je 
voda, nabavljena i postavlje-
na kuhinja i uređen sanitarni 
čvor. Dom je prekrečen i 
postavljene su pločice. Zah-
valjujemo se zaposlenima u 
javnim radovima, naročito 
gosp. Boži Popoviću koji je 
puno svog truda uložio kako 
bi dom bio u sadašnjem sta-
nju. Početkom 2016. godine 
bit će zamijenjena stolarija, 
tako da će dom moći biti u 
punoj funkciji.  

Uređenje Društvenog doma 
u Gornjem Hrastovcu 

Korištenje Društvenih domova 

Obavještavamo sve one 
koji imaju potrebu koristiti 
Društvene domove na podru-
čju Općine Majur u privatne 
svrhe da se prije korištenja 
istih trebaju javiti u općinu 
kako bi dobili odobrenje za 
korištenje. 

U skladu s Odlukom o 
korištenju prostorija i druš-
tvenih domova bez naknade 
iste mogu koristiti Općina 
Majur, Mjesni odbori, usta-
nove, udruge, društva i klu-
bovi s područja Općine Ma-
jur, a ostali korisnici u svrhu 

organiziranja svadbi, krstitki, 
krizmi, karmina, zabava i 
ostalih manifestacija mogu 
koristiti uz naknadu koja za 
korisnike s područja naše 
općine iznosi 100 kuna, za 
svadbe 200 ili 400 kuna, ovi-
sno o domu koji se koris-
ti. 

Uređenje Društvenog doma 
 u Stublju 

Zahvaljujući javnim 
radovima i Udruzi žena 
“Kruna” Stubalj dom u Stub-
lju je okrečen, postavljene su 
pločice u stražnjoj prostoriji, 
te nabavljen frižider. Ujedno 
pored doma nabavljena je i 
oprema za dječje igralište, 
ljuljačka, klackalica…. 

U siječnju 2016. godine 
zamijenjena je stara stolarija 
novom i to 3 velika prozora i 
dva mala. Nakon toga plani-
ramo uvođenje električne 
energije u prostoriju bivše 
pošte. 

 
 

Uređenje Društvenog doma 
u Graboštanima 

U 2016. godini planira-
mo obnoviti krovište Doma 
(škole) u Mračaju koje je 
veoma loše i prokišnjava, te 
sazidati dimnjak u Društve-
nom domu u Velikom Krče-
vu, te u svim domovima koji 
još nemaju urediti sanitarne 
čvorove. 

Pozivamo sve stanovni-
ke sela da se uključe u rado-
ve na obnovi domova, te da 
daju prijedloge što bi se u 
njihovima selima moglo ure-
diti. 

Radovi tijekom  
2016. godine 
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limene ploče. Vrijednost ra-
dova je bila 66.948,80 kuna. 
Većim dijelom sredstva je 
osigurala Općina Majur, a dio 
Sisačko-moslavačka županija. 
Već ranije nabavljena je peć 
na drva. 

Idući korak je u suradnji 
s HEP-om Hrvatska Kostajni-
ca uvesti električnu energiju 

 
 

Planovi u 2016. godini! 

U posljednje dvije godine 
Općina Majur je ostvarila 
proračun veći nego ikad od 
postojanja Općine. Godinu 
2014. završili smo s 3,7 mili-
juna kuna, a 2015. godinu s 
4,3 milijuna kuna. Ove broj-
ke pokazuju trud i rad koji 
smo svi mi, općinska načeni-
ca, njeni zamjenici, djelatnici 
i zaposlenici općine, Narodne 
knjižnice i čitaonice, svi Mje-
sni odobri, sve udruge i svi 
stanovnici uložili kako bi 
napravili nešto dobro za svo-
ju sredinu. Samo na taj način 
možemo nastaviti i dalje. 

Ono što planiramo u 
2016. godini je slijedeće: 

 u tijeku je izrada Izmjena i 
dopuna prostornog plana 
uređenja područja Općine 
Majur (sredstva iz EU poljo-
privrednog fonda, Mjera ru-
ralnog razvoja).  

 izrada Javno-znanstvene 
publikacije o stradanju sta-
novnika sela Kostrići 

 Pomoć udrugama za orga-
nizaciju manifestacija na 
području Općine Majur 

 Organizacija biciklijade 

 Financiranje aktivnosti 
mjesnih odbora 

 Poticanje poljoprivredne 
proizvodnje na području Op-
ćine Majur 

 Sufinanciranje obnove žu-
panijske ceste u selu Mračaj 

 Sufinanciranje smještaja 
djece s područja Općine Ma-
jur u dječjem vrtiću 

 Pomoć obiteljima i kućan-
stvima 

 Pomoć obiteljima za djecu 
područne škole u Graboštani-
ma 

 Poticajna sredstva za upis 
djece u školu u Graboštane 

 Pomoć osobama s invalidi-
tetom 

 Stipendiranje svih studena-
ta s područja Općine 

 Stipendiranje učenika sred-
njih škola 

 Pomoć za novorođeno dije-
te 

 Podjela darova za Sv. Ni-
kolu 

 Pomoć građanima podje-
lom paketa hrane 

 Potpore radu udruga s pod-
ručja Općine, lovačkom dru-
štvu, sportskim udrugama 

 Pomoć za izgradnju kapeli-
ce u Kostrićima 

 Pomoć obrtnicima i podu-
zetnicima prilikom otvaranja 
poduzeća 

 Izrada Strateškog plana 
razvoja Općine Majur 2015-
2020 

 Legalizacija objekata u 
vlasništvu općine 

 Izrada Plana i procjene 
zaštite od požara 

 Izrada projektne dokumen-
tacija za prijavu na Mjere 
ruralnog razvoja, za sredstva 
iz EU 

 Izrada projektne dokumen-
tacije za izgradnju vodovoda 
u V. i M. Krčevu 

 Održavanje nerazvrstanih 
cesta  

 Izgradnja vodovoda u ulici 
Davorina Trstenjaka u Maju-
ru 

 Izrada projektne dokumen-
tacije i izgradnja spomenika 
za sve žrtve Domovinskog 
rata na području Općine Ma-
jur 

 Izrada Energetskog pregle-
da javne rasvjete, kao pre-
duvjet prijave na natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša za 
rekonstrukciju javne rasvjete 

 Energetska obnova Hrvats-
kog doma u Majuru, prijava 
na natječaj Fonda za zaštitu 
okoliša 

 Rekonstrukcija kotlovnice i 
centralnog grijanja u Hrvats-
kom domu u Majuru 

 Nabava kanti za smeće za 
sve stanovnike općine iz Fon-
da za zaštitu okoliša 

 Uređenje društvenih domo-
va i objekata 

 Obnova krovišta na Školi u 
Mračaju i Majuru 

 Uređenje groblja 
Sad kad smo sve to napi-

sali na jednom mjestu, izgle-
da da nas u ovoj godini oče-
kuje jako puno posla.  

Ukupno usvojeni prora-
čun za 2016. godinu iznosi 
5,1 milijun kuna, te ukoliko 
će biti zdravlja, poštenog 
rada i dovoljno sredstava 
vjerujemo da ćemo uspjeti 
ostvariti što više od onog što 
je planirano. 
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Općina Majur je pomagala 
za vrijeme poplava  

Općina Majur je tijekom 
poplava koje su zadesile 
sisačko područje u proljeće 
donirala konzervi i hrane 
Crvenom križu Sisak u vrije-
dnosti od 2.000,00 kuna. 

Nakon katastrofalnih 
poplava u Hrv. Kostajnici, 
Slavoniji i BiH sudjelovali 
smo u suradnji sa svim sta-
novnicima i udrugama u 
prikupljanju humanitarne 
pomoći koja je kasnije ras-
podijeljena potrebitima u 
Hrv. Kostajnici, te poslana u 
Slavoniju, a osobno smo dio 
odvezli i za poplavljene u 
Žepče, u Bosni i Hercegovi 

Pomoć obiteljima slabijeg 
imovinskog stanja 

U razdoblju od 2014. do 
početka 2016. godine Opći-
na Majur je podijelila 100 
paketa živežnih namirnica 
kao pomoć obiteljima slabi-
jeg imovinskog stanja. 

Zahvaljujući Gradskom 
društvu Crvenog križa Hr-
vatska Kostajnica i ravnate-
ljici Maji Böhm tijekom 
protekle dvije godine u više 
navrata potrebitima su podi-
jeljeni pilići, te jabuke i to 
dvije godine za redom, a 
tijekom 2015. godine u Ško-
li u Majur organizirana je i 
podjela rabljene odjeće za 
potrebite. 

Nova poduzeća u Općini 
Majur 

Tijekom 2014 i 2015. 
godine na području Općine 
Majur otvorene su tri nove 
firme Mladi poduzetnik iz 
Gornjeg Hrastovca Jakov 
Komušanac otvorio je podu-
zeće Komušanac gradnja 
j.d.o.o. U studenom 2014. 
godine u Majuru u prostoru 
bivše zadruge otvorena je 
poljoprivredna trgovina Tro-
kut Samadžić, vlasnika Ni-
kola Samardžić. 

A krajem 2015. godinu 
novu firmu za molerske i 
ostale radove otvorio je Jo-
vica Miloradić iz Svinice. 

Općina Majur sufinanci-
ra otvaranje novih firmi s 
5.000,00 kuna 

Uništavanje šumskih putova 

Jedan od većih proble-
ma s kojima se susrećemo i 
koji unatoč brojnim pokuša-
jima nismo uspjeli riješiti je 
problem uništavanja šum-
skih putova. 

Vezano za taj problem 
razgovarali smo više puta i s 
djelatnicima Hrvatskih šu-
ma, Policijske uprave Hrv. 
Kostajnica, s nadležnima u 
županiji, te čak pisali i na 

Ured za ljudska prava i pra-
va nacionalnih manjina. U 
2014. godini uslijed velikih 
kiša taj problem je bio izra-
ženiji nego 2015. godine.  

Općina Majur je donije-
la odluku kojom se svi koji 
prekomjerno koriste nera-

zvrstane ceste moraju javiti 
u Općinu Majur za dobiva-
nje odobrenja. Na taj način 
možemo pratiti korištenje 
putova i zahtjevanje poprav-
ka istih ukoliko dođe do 
oštećenja. 

Ovim putem molim sve 
koji uoče prekomjerno kori-
štenje cesta da nam jave 
kako bi spriječili uništavanje 
istih. 

EU projekt “Žene traže novu šansu” 

Općina Majur provo-
di projekt “Žene traže novu 
šansu” koji je financiran 
sredstvima Europskog soci-
jalnog fonda.  Ukupna vrijed-
nost projekta je 108.246,62 
EUR. Projekt traje od 
28.2.2015. godine do 
27.10.2016. godine 

Nositelj projekta je 
Općina Majur, a partneri op-
ćina D. Kukuruzari i Grad 
Hrv. Kostajnica, Hrvatski 
zavod za zapošljavanje i 
LAG “Una”. 

Specifični cilj projek-
ta je 

osnaživanje, educiranje i 
povezivanje ranjivih skupina 
žena na području Općina 
Majur, Donji Kukuruzari i 
Grada Hrvatska Kostajnica s 
ciljem povećanja zapošlji-
vosti. 

U sklopu projekta 50 
sudionica je završilo jednu 
od četiri vrste edukacija i to: 
kulinarstvo, osnivanje i vo-
đenje zadruge, ekološka po-
ljoprivredna proizvodnja i 
izrada suvenira od prirodne 
kozmetike, a 19. veljače 
2016. godine svečano su do-
dijeljene diplome. 

U kolovozu 2015. 
godine osnovali smo socijal-
nu zadrugu “Kora” koja za 
cilj ima stvoriti uvjete za 
zapošljavanje žena. 

Kako se socijalna 
zadruga planira baviti i po-
ljoprivrednom proizvodnjom 

molimo sve one koji posje-
duju poljoprivredno zemlji-
šte koje ne obrađuju da 
nam se jave kako bi nam 
pomogli da kroz poljopriv-
redu, zaposlimo ljude na 
našem području. Zadruga 
je zainteresirana za zakup 
poljoprivrednog zemljišta. 

Izradit će se poslovni 
plan i marketing plan zadru-
ge, brandirat će se karakteris-
tični proizvodi ovog području 
u poljoprivredi, kulinarstvu i 
suvenirima s ciljem pronalas-
ka tržišta.  

Ideja je omogućiti 
ženama koje žive na selu da 
proizvode proizvode kod 
svoje kuće, u polju  ili u 
kuhinji koja će se opremiti u 
školi u Majuru za poznatog 
kupca i da se ženama 
omogući da se zaposle/
samozaposle. 

Završen projekt “Malo i srednje poduzetništvo bez granica” 

Dana 10. prosinca 
2014. godine je završen dvo-
godišnji projekt “Malo i sred-
nje poduzetništvo bez grani-
ca” u okviru EU IPA Progra-
ma Prekogranične suradnje 
Hrvatska-Bosna i Hercegovi-
na 2007-2013. Nositelj pro-
jekta s Hrvatske strane je bila 
Općina Majur u suradnji s 
Razvojnom agencijom „SI-
MO-RA“ i LAG-om “Una”, 
a iz Bosne i Hercegovine 
projekt je provodila Udruga 
poduzetnika i poslodavaca 
Žepče u suradnji s razvojnom 
agencijom RAŽ Žepče. Vri-
jednost ukupnog projekta je 
434.161,42 EUR, a od toga 

Europska Unija financira 
84,5 %. Cilj projekta je bio 
uspostava i razvoj zajednič-
kih prekograničnih aktivnosti 
s ciljem stvaranja zajednič-
kog gospodarskog prostora, 
poticanjem suradnje i potpo-
re malom i srednjem poduze-
tništvu (MSP).                       

Specifični ciljevi: 
razvoj zajedničkih prekogra-
ničnih mreža MSP, zadruga i 
udruženja iz sektora ljekovi-
tog i aromatičnog bilja s ci-
ljem stvaranja i jačanja pozi-
cija MSPa na tržištu.   
U sklopu projekta osnovana 
je Mreža proizvođača ljeko-
vitog bilja na području Sisač-
ko-moslavačke županije, 

provedena je edukacija saku-

pljača, proizvođača i prerađi-
vača iz sektora ljekovitog 
bilja; marketinške aktivnosti; 
širenje informacija o projek-
tu. 

Smeđa signalizacija u Općini Majur 
Općina Majur se zahva-

ljujući Turističkoj zajednici 
Grada Hrvatska Kostajnica 
javila na natječaj Hrvatske 
turističke zajednice i dobila 
25.000,00 kuna za izradu 
smeđe turističke signalizaci-
je. Mi smo bili jedna od ri-
jetkih općina u okolici koja 
dosad nije imala te oznake. 

Vlastitim sredstvima 
izradili smo prometni elabo-
rat kako bi dobili dozvolu za 
postavljanje tabli i platili 
postavljanje istih. 

Tako da sad diljem 
općine možete uočiti table 
koje ne samo da pokazuju 
put nego i uljepšavaju opći-
nu. 

 

Općina Majur je tijekom 
poplava koje su zadesile 
sisačko područje u proljeće 
2014. donirala konzervi i 
hrane Crvenom križu Sisak 
u vrijednosti od 2.000,00 
kuna. 

Nakon katastrofalnih 
poplava u Hrv. Kostajnici, 
Slavoniji i BiH sudjelovali 
smo u suradnji sa svim sta-
novnicima i udrugama u 
prikupljanju humanitarne 
pomoći koja je kasnije ras-
podijeljena potrebitima u 
Hrv. Kostajnici, te poslana u 
Slavoniju, a osobno smo dio 
odvezli i za poplavljene u 
Žepče, u BiH. 
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Poticaji u poljoprivredi  

Već dvije godine Općina 
Majur provodi Program za 
poticanje poljoprivrede koji 
smo dužni prijaviti u Minis-
tarstvo poljoprivrede i dobiti 
njihovo odobrenje, jer potpo-
re moraju biti u skladu s od-
redbama i smjernicama EU. 

U 2014. i 2015. godini 
Općina Majur je nastavila s 
poticanjem poljoprivrede 
kroz Mjere ruralnog razvoja i 
to: za poticanje proizvodnje s 
30.000,00 kuna, a taj iznos u 
2016. godini smo povećali na 
40.000,00 kuna. 

Program smo radili u 
suradnji s poljoprivrednim 
proizvođačima, jer nam je 
cilj upravo njima omogućiti 

da se nastave što kvalitetnije 
baviti s polj. proizvodnjom. 

I ubuduće Općina Majur 
će dodjeljivati potpore za: 
voćarsku proizvodnju—
podizanje novih nasada na 
minimalno 0,5 ha, nabava 
sadnica, ograđivanje voćnih 

nasada,  stočarsku proizvod-
nju—uređenje pašnjaka, kup-
nja i ostavljanje bređih junica 

prvotelki, kupnja krmača; 
povrtlarska i cvjećarska proi-
zvodnja—nabava ili rekon-
strukcija visokih tunela/
plastenika/staklenika, nabava 
sadnica; poticanje ekološke 
proizvodnje—uz dosad nave-
dene mjere, nabava opreme 
za opremanje, pakiranje i 
skladištenje; edukacija i stru-
čno osposobljavanje; privo-
đenje poljoprivrednih površi-
na kulturi; i analiza tla. 

Korisnici su: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva 
s područja Općine Majur 
(OPG), ulaganje se obavlja 
na području naše općine i da 
osoba nema dugovanja prema 
općini. 

Sportsko ribolovna udruga “Klen” Majur 

U prosincu 2013. godine 
osnovana je nova udruga na 
području naše općine i to 
Sportsko ribolovna udruga 
„Klen“ Majur.  

Predsjednik Udruge je 
Zdravko Bobetko, dopred-
sjednik Damir Solomun, 
tajnik Nikola 
Jurić i blagajnik 
Danijel Solo-
mun. Cilj osni-
vanja Udruge je 
unapređenje 
sportskog ribo-
lova na slatkim 
vodama kao i 
zaštita i očuva-
nje rijeke Sunje.  
SRU „Klen“ 
već dvije godi-

Športski nogometni 
klub “Radnik” Majur  

1946-2016 

ŠNK “Radnik” Majur 
uspješno predstavlja Općinu 
Majur u cijeloj županiji sud-
jelovanjem u natjecanju s 5 
kategorija. Čestitamo svim 
igračima i rukovodstvu klu-
ba na uspješno završenom 
jesenskom dijelu prvenstva 
sezone 2015/16. 

Ostvaren je sljedeći 
uspjeh limači su osvojili 4 
mjesto, pioniri 6 mjesto, 
juniori 2 mjesto, seniori 11 
mjesto i veterani 2 mjesto. 

Ujedno čestitamo i 
svim ljubiteljima nogometa i 
svim generacijama ŠNK 
“Radnika” 70-ti rođendan 
kluba koji će se ove godine 
svečano obilježiti. 

Kostrići 1991-2015 

Dana 15. studenog 
2015. godine okupili smo se 
u selu Kostrići da odamo 
počast ubijenim stanovnici-
ma sela Kostrići 1991 godi-
ne. 
U Kostrićima su ubijeni: 
Bašić Petar – star 93 godine 
Bašić Marija – 79 godina 
Bašić Petar – 51 godinu 
Bašić Jelka – 49 godina 
Bunjevac Kata – 86 godina 
Jurić Milka – 62 godine 
Jurić Zlatko – 35 godina 
Jurić Vera – 23 godine 
Jurić Dario – 5 godina 
Jurić Tomislav – 2 godine 
Jurić Marija – 61 godinu 
Kostrić Marija - 67 godina 
Kozić Jure – 60 godina 
Kozić Anka – 52 godine 
Krizman Ferdinand – 66 go-
dina 
Krizman Marija – 62 godine 

Spomenik žrtvama Domo-
vinskog rata u Stublju 

Dana 08. kolovoza 2015. 
godine u Stublju je otvoren 
spomenik u spomen na žrtve 
Domovinskog rata i II. 
svjetskog rata sela Stubalj. 

U Domovinskom ratu 
selo Stubalj je za slobodu 
Hrvatske dalo hrvatske brani-
telje Dražena Vujčića i Stje-
pana Živkovića, te civile 
Milku Alapić, Milana Lazića, 
Vladimira Letića, Mariju 
Letić, Anu Medić, Marijana 
Medića, Milku Solomun, 
Petra Vujčića i Zvonimira 
Živkovića.  

 
Nemojte gazit svježu još travu, 
Ona iz krvi je niknula njine. 
Gledajte šutke i sagnite glavu, 
Odajte počast u znaku tišine. 

Potaknuti žrtvom 
koju je selo Kostrići dalo u 
Domovinskom ratu i straho-
tom tog zločina Općina Ma-
jur je odlučila u suradnji s 
povjesničarom dr.sc. Jakšom 
Ragužem prikupiti dostupne 
podatke o svim žrtvama te do 
25. godišnjice zločina, do 15. 
studenog 2016. godine obja-
viti znanstveno javnu publi-
kaciju s podacima o ubijeni-
ma. 

Ovim putem poziva-
mo sve one koji imaju koris-
na saznanja da se jave u Op-
ćinu Majur. Naročito nam je 
od velike važnosti prikupiti 
fotografije ubijenih osoba iz 
sela Kostrići, te Vas molimo 
ukoliko iste posjedujete da 
nam ih ustupite kako bi ih 
skenirali. 
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ne organizira Kup Sv. Miho-
vila povodom Dana sela 
Majura. 

Čestitamo svim članovi-
ma na odličnim uspjesima 
na takmičenjima, te dobro-
voljnom radu na uređenju 
Gornjeg mlina u Majuru. 

Obnova Stare škole u Graboštanima 

Od osnivanja Udruge 
hrvatskih branitelja Domo-
vinskog rata ‘90-’92 Grabo-
štani 2009. godine započela 
je obnova Stare škole u Gra-
boštanima. 

Zbog starosti i neodrža-
vanja zgrada je počela pro-
padati, ulaz se urušavao, 
krov prokišnjavao te je Ud-
ruga branitelja na čelu s 
predsjednikom Matijom 

Grgićem odlučila obnoviti 
zgradu. 

Do danas je obnovljen 
ulaz u zgradu i  krovište. Uz 
veliki trud predsjednika Ud-
ruge prikupljene su brojne 
donacije što kroz projekte u 
novcu, pa je je obnovljen dio 
stolarije, što u materijalu, 
tako je fimra Bramac donira-
la crijep u vrijednosti 
30.000,00 kuna, taj crijep 

možete vidjeti na obnov-
ljenom krovu, a mnoge 
druge firme su također 
donirale dio materijala, 
od letvi, oluka, cementa 
i vapna. 
Cilj je urediti unutraš-

njost zgrade kako bi se 
mogla koristiti kao Dom 
hrvatskih branitelja i kao 
prostor za udruge. 

Stara škola  
Gornji Hrastovac 

Još krajem 2013. godine 
započeli smo postupak dobi-
vanja dozvole od Državnog 
ureda za upravljanje držav-
nom imovinom za korište-
njem zgrade Stare škole u 
Gornjem Hrastovcu kako bi 
u istu mogli uvesti električ-
nu energiju i olakšali koriš-
tenje prostora naročito u 
zimskim mjesecima 

Tijekom 2014. god. dos-
tavili smo sve tražene doku-
mente, a 2015 godine smo 
obaviješteni da trebamo iz-
raditi parcelacijski elaborat 
za zemljište, jer je to uvjet 
za dobivanje odobrenja. 

Parcelacijski elaborat je 
izrađen te uskoro očekuje 
odobrenje i uvođenje elektri-
čne energije. 



 

 

Narodna knjižnica i čitaonica Majur 

Posudba časopisa u Vašoj 
lokalnoj knjižnici 
U današnje vrijeme jednom 
domaćinstvu previše je iz-
dvojiti nekoliko stotina kuna 
godišnje kako bi se pretplatili 
i pročitali Gospodarski list, 
Udruga.hr, Meridijane, Drvo 
znanja ili neki drugi stručni 
časopis. A da ne govorimo o 
problemu gdje sve te časopi-
se spremiti te najčešće završe 
na prašnjavom tavanu gdje ih 
više niti ne pogledate. U Na-
rodnoj knjižnici i čitaonici 
Majur možete posuditi časo-
pise, pročitati ih u udobnosti 
svog doma, te ćemo ih mi, 
nakon što ih vratite, čuvati u 
urednom i čistom prostoru 
gdje ih uvijek možete ponov-
no potražiti i prelistati. Do-
voljno je samo da se učlanite 

u knjižnicu i odaberete ono 
što vas zanima! 

Uskoro u knjižnici - Zbirka 
društvenih igara i igračaka 
Nakon svakodnevnog stresa, 
problema i užurbanog tempa 
života svi najviše volimo 
doći u svoj dom i opustiti se. 
Nekima to znači pogledati 
televiziju, popiti kavu ili pro-
čitati dobru knjigu. Obitelji, 
a pogotovo djeca, najviše 
vole zajednička druženja. Mi 
vam preporučujemo zabavno 

obiteljsko druženje uz druš-
tvene igre. Zbog velikog inte-
resa korisnika Narodna knjiž-
nica i čitaonica Majur će tije-
kom 2016. godine pokrenuti 
Zbirku društvenih igara i 
igračaka. Zbirka će sadržava-
ti različite društvene igre za 
djecu, mlade i odrasle u dobi 
od 0 do 99 godina. Igre kao 
što su Monopoly, Igra života, 
Pictionary, Cluedo, Rizik, 
Riječ na riječ i mnoge druge, 
korisnici će moći posuditi te 
se zajedno sa svojim obitelji-
ma igrati i družiti u svom 
dnevnom boravku. Nakon što 
se učlanite u knjižnicu i oda-
berete društvenu igru koju 
želite igrati, knjižnično osob-
lje upoznat će vas s pravilima 
posudbe i uživajte u igranju! 

Lokalna akcijska grupa “Una” 

Lokalna akcijska grupa 
„Una“ (LAG “UNA”) je nep-
rofitna organizacija koja je 
korisnik sredstava iz Europs-
ke unije, točnije Mjere 19.1. 
''Pripremna pomoć'' iz Prog-
rama ruralnog razvoja Repu-
blike Hrvatske za razdoblje 
2014. – 2020.  

LAG UNA je osnovan 11. 
kolovoza 2010. i obuhvaća 
područje pet jedinica lokalne 
samouprave u Sisačko-
moslavačkoj županiji: Grad 
Hrvatsku Kostajnicu i opći-
ne:  Dvor, Hrvatsku Dubicu, 
Majur i Sunju. LAG pokriva 
teritorij od ukupno 1.040,4 
km2 na kojem živi 17.348 
stanovnika i trenutačno ima 
70-tak članova iz javnog, 
privatnog i gospodarskog 
sektora.  

Glavni cilj LAG-a UNA 

je kroz sudjelovanje i jedna-
ku uključenost svojih člano-
va iz javnog, privatnog i ci-
vilnog sektora stvoriti bolje 
uvjete za ekonomski rast i 
društveni razvoj, a da se pri-
tom vodi briga o zaštiti priro-
de. LAG svakodnevno radi 
na informiranju i educiranju 
lokalnog stanovništva o mo-
gućnostima i prijavama za 
projekte u okvirima Mjera 
ruralnog razvoja, organizira 
javne tribine, okrugle stolove 
i seminare te piše i vodi pro-
jekte u skladu s lokalnom 
razvojnom strategijom. 

LAG je dosad sudjelovao 
kao partner u provedbi četiri 
projekta financiranih iz Eu-
ropskih fondova i to: ''SMEs 
without borders'', projekt 
prekogranične suradnje s 
Bosnom i Hercegovinom, 

''Lokalni energetski dijalog''; 
''Znanjem do održivog razv-
oja'' u suradnji s Udrugom 
ODRAZ, te Udrugom Zvoni-
mir i Gradom Kninom, a tre-
nutno kao partner provodi 
projekt koji je također finan-
ciran iz Europskog socijalnog 
fonda: ''Women are looking 
for new opportunity/Žene 
traže novu šansu''. 

LAG UNA je svoju godi-
nu završio provedbom pro-
jekta ''Čuvari Smaragdne 
doline'', koji je dobitnik do-
nacije Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak u vrijed-
nosti 30.000,00 kn, dok je 
novu godinu započeo u radu 
na novoj razvojnoj strategiji 
za razdoblje do 2020. godine. 

LAG UNA zapošljava tri 
djelatnika, a sjedište je u Ma-
juru, Sv. Mihovila 2.  

Izrada prostornog plana 
uređenja Općine Majur 

Tijekom 2015. godine 
Općina Majur je započela s 
izradom izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja 
Općine Majur.  

Ovim putem pozivamo 
sve zainteresirane osobe koji 
smatraju da je potrebno nap-
raviti  izmjene i dopune u 
dosadašnjem Planu da nam 
se jave u Općinu Majur.  

Naročito se to odnosi na 
proširenje građevinskih pod-
ručja (ukoliko se neki objekti 
nalaze van građevinskog 
područja) ili ako imate u pla-
nu gradnju većih poljoprivre-
dnih ili gospodarskih objeka-
ta, a područje u kojem želite 
graditi nije u građevinskoj 
zoni. 

Kupnja državnog poljop-
rivrednog zemljišta 

Ukoliko Vaše zemljište 
graniči sa zemljištem koje je 
u vlasništvu Republike Hr-
vatske postoji mogućnost da 
Agenciji za poljoprivredno 
zemljište podnesete zahtjev 
za prodaju takvog zemljišta. 

Mogu se prodati samo 
zemljišta do 1 ha veličine. 

Postupak nije jednosta-
van, ali ukoliko ima zainte-
resiranih javite se u Općinu 
Majur kako bi Vam pomogli 
i objasnili cjelokupan postu-
pak predaje zahtjeva. 
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Stipendije studentima i uče-
nicima 

Već treću školsku 
godinu za redom Općina Ma-
jur stipendira sve redovne 
studente s područja Općine 
Majur sa 300,00 kuna mjese-
čno. Na ovaj način želimo 
pomoći studentima da posta-
nu što bolju na svojim studiji-
ma, a ujedno i njihovim rodi-
teljima da im barem malo 
financijski olakšamo školova-
nje njihove djece. 

Pored stipendiranja 
studenata Općina Majur sti-
pendira i učenike srednjih 
škola. 

Ovim stipendijama 
nastojimo ulagati u buduć-
nost naše djece, a na taj način 
doprinijeti i napretku Općine 
Majur u cjelini. 

Povećanje naknade za  
novorođenčad 

Dosadašnju naknadu za 
novorođenu djecu od 1.000 
kuna po djetetu od 2015. 
godine smo povećali. Tako 
da sad za prvo dijete iznosi 
1.000 kuna, za drugo 2.000 
kuna, za treće 3.000 kuna, i 
za svako 
sljedeće 
dijete pove-
ćanje za 
1.000,00 
kuna po 
djetetu. 

Trampolin u školi u  
Graboštanima 

Općina Majur je tijekom 
2015. godine u posjet primi-
la učenike Područne škole iz 
Graboštana. Nakon upozna-
vanja s radom Općine Majur 
i obilaska Vatrogasnog do-
ma u Majuru, s učenicima 
smo porazgovarali o njiho-
vim željama i idejama kako 
poboljšati Općinu Majur, a 
tako i njihovu školu.  

Jedan od prijedloga je 
bio kupnja trampolina i tu 
želju smo učenicima sa za-
dovoljstvom ispunili. 

Već dugi niz godina Op-
ćina Majur pomaže obitelji-
ma s osobama s posebnim 
potrebama u iznosu od 
1.000,00 kuna godišnje. 

Pomoć osobama s poseb-
nim potrebama 

Obnova vodovoda u ulici 
Davorina Trstenjaka u 

Majuru 

Općina Majur je potpisa-
la sa firmom Le-grad d.o.o.   
ugovor za izradu radova na 
Izgradnji vodovoda u ulici 
Davorina Trstenjaka u nase-
lju Majur. 

Radovi su započeli 17. 
veljače 2016. godine.  

Stari vodovod je građen 
60-tih godina prošlog stolje-
ća i zbog učestalih kvarova 
na vodovodnoj mreži odlu-
čili smo se na izgradnju 
novog vodovoda. 

Ukupna vrijednost rado-
va iznosi 222.451,88 kuna. 

Veći dio sredstava je iz 
proračuna Općine Majur, a 
dio iz pomoći od Sisačko-
moslavačke županije. 


