
 

 

 

GLASNIK 
 OPĆINE MAJUR 

 BESPLATNO GLASILO                                                                       Broj: 3 · Proljeće 2017 

Odvoz glomaznog otpada 

od 24.-28.4.2017. 

Obavještavamo Vas da 

će se odvoz glomaznog ot-

pada vršiti u svim selima 

Općine Majur u vremenu od 

24.-28.4.2017. godine. 

Skupljanje će se vršiti 

neposredno s unutarnje stra-

ne vaših dvorišta. Stoga os-

tavite otvorena dvorišta ka-

ko bi omogućili nesmetan 

prilaz djelatnicima Komu-

nalca Petrinja i vozilu, a po 

mogućnosti budite i vi prisu-

tni prilikom skupljanja glo-

maznog otpada. 

Sve dodatne informacije 

pročitajte na oglasnim plo-

čama po selima, na web i 

facebook stranici Općine 

Majur ili nazovite 859 092. 

 

KONTAKTI 

 

Općina Majur: 044 859 092 

Faks: 044 733 992 

E-mail: opcina-

majur@sk.htnet.hr 

Web: www.opcina-majur.hr 

Prikupljanje starina s pod-

ručja Općine Majur 

Općina Majur planira 

urediti u zgradi Stare škole u  

Majuru Zavičajnu zbirku u 

kojoj bi se nalazili, čuvali i 

izlagali stari predmeti kako 

se živjelo i radilo u našem 

kraju. 

Molimo sve Vas koji 

imate stare predmete, a rado 

bi ih ustupili radi popunjava-

nja Zavičajne zbirke,  javite 

se u općinu. Predmeti koji 

nas zanimaju su stare fotog-

rafije, dokumenti, narodna 

nošnja, stari predmeti iz 

kućanstava, razni ukrasni 

predmeti, ručni radovi, tka-

lački stan i sve ostalo što se 

nekad kod nas koristilo. 

Pomozite nam da očuva-

mo našu baštinu, jer ona je 

važan dio budućeg razvoja. 

KORISNI BROJEVI: 
 

Odvoz kućnog otpada: 

Komunalac Petrinja 

527-440 
 

Dimnjačarske usluge 

“Dimnjačarstvo Zagreb” 

098/9562-581 

091/6365-448 

092/2413-444 
 

Zimska služba 

Ceste Sisak 

851-228 
 

JP Komunalac  

Hrvatska Kostajnica 
525-511 

 

Područna škola  

Graboštani 

858-245 
 

Narodna knjižnica i  

čitaonica Majur 

858-064 
 

Hrvatske pošte 

Hrvatska Kostajnica 

551-702 
 

Dom zdravlja  

Hrvatska Kostajnica 

851-004 
 

Hrvatska elektroprivreda 

-Hrvatska Kostajnica 

558-900 
 

Hrvatske željeznice  

stanica Majur 

851-120 
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Radna i uspješna 2016. godine! 

Poštovani stanovnici 

Općine Majur! 

Pred Vama je novi broj 

Glasila Općine Majur u ko-

jem ćemo vam predstaviti 

sve ono što smo radili u 

2016. godini.  

Zahvaljujući radu svih 

nas u općinskoj upravi, dob-

roj suradnji sa članovima 

Mjesnih odbora i udrugama 

možemo reći da je 2016. go-

dina bila radna i vrlo uspješ-

na godina. 

Kad smo prije godinu 

dana najavili što nas sve oče-

kuje u 2016. godini bilo je  

bojazni hoćemo li sve uspjeti 

odraditi, ali srećom, veći dio 

planova je uspješno odrađen. 

Puno se radilo, od obnove 

i uređenja cesta, obnove druš-

tvenih zgrada i domova, zavr-

šetka EU projekta, moderniza-

cije vodovoda, izrade projek-

tne dokumentacije, izrade 

Strategije razvoja Općine 

Majur 2016-2020, kupnje 

zgrade bivše poljoprivredne 

zadruge do obilježavanja 25. 

godišnjice stradanja našeg 

kraja u Domovinskom ratu 

izgradnjom spomenika i izda-

vanjem knjige “Kostrići - 

najtužnije selo u Hrvatskoj” 

na što sam osobno najviše 

ponosna.  
 

Općinska načelnica 

Klementina Karanović 

Obnova društvenih domova i objekata 
Kako bi spriječili 

daljnje propadanje objekata 

koji su prokišnjavali i bili u 

dosta lošem stanju, tijekom 

2016. godine na objektima u 

vlasništvu Općine Majur iz-

vedeni su slijedeći radovi:  

Društveni dom u Mračaju 

(Stara škola) - izmjena krovi-

šta, letvi i dotrajalih rogova i 

postavljanje novih te postav-

ljanje novog biber crijepa i 

oluka. Ukupna vrijednost 

radova iznosila je 

136.103,84 kune. 

Kulturni centar u Majuru 

(Stara škola) - Sisačko-

moslavačka županija nam je 

odobrila 20.000,00 kuna za 

izradu i postavljanje stolarije 

na zgradi. Budući da postav-

ljanje stolarije nije imalo 

smisla dok se ne obnovi kro-

vište koje je prokišnjavalo, 

prvo smo obnovili stari dio 

krovišta te dio rogova, letvi, 

crijepa i oluka zamijenili  

novima. 

Vrijednost obnove krovišta je 

iznosila 89.335,63 kune. 

Nakon obnove krovišta pos-

tavljena je i nova stolarija u 

stilu kakvom je i bila. 

Društveni dom u Memin-

skoj - nakon obnove krovišta 

ispunili smo sve preduvjete 

kako bismo tijekom 2016. 

godine uveli električnu ener-

giju u zgradu i postavili elek-

trične instalacije na radost 

svih mještana. 

Obnovljene ceste u Mračaju i Meminskoj 
Uz pomoć sredstava 

Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova Europske 

unije i Ministarstva graditelj-

stva i prostornog uređenja i 

vlastitim sredstvima Općine 

Majur tijekom jeseni 2016. 

godine asfaltirana je maka-

damska cesta kroz Srednju 

Meminsku prema G. Hras-

tovcu u dužini od 1.000 me-

tara. Ukupna investicija je 

iznosila 489.382,60 kuna. 

Ova cesta je poboljšala sam 

izgled sela, a ujedno je omo-

gućila lakše prometovanje i 

održavanje prometnice. 

Općina Majur je sufi-

nancirala obnovu županijske 

ceste u Mračaju u dužini od 

1.000 metara kroz Alapića 

kosu do škole u iznosu od 

157.095,01 kunu. Dio asfalta 

je bio u potpunosti uništen, te 

je već godinama kroz Mračaj 

bio otežan promet naročito za 

lošeg vremena. 

Dugoročni cilj je ob-

noviti sve ceste u vlasništvu 

Općine Majur kako bi promet 

kroz sela i između sela bio 

što lakši. 

Predložili smo Župa-

nijskoj upravi za ceste da se 

tijekom 2017. godine obnovi 

cesta od Graboštana do Mra-

čaja. 
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Stara škola  

Gornji Hrastovac 

Iako smo još krajem 

2013. godine započeli postu-

pak darovanja Stare škole u 

G. Hrastovcu, isti još nije 

okončan. Izradili smo parce-

lacijski elaborat kao preduv-

jet za darovanje zgrade, a 

nedavno smo od Ministar-

stva državne imovine zatra-

ženi dostaviti još dodatne 

dokumentacije. Vjerujemo 

da ćemo uspjeti nakon toliko 

vremena, napokon, dobiti 

zgradu kako bi omogućili 

stanovnicima sela G. Hrasto-

vac lakše korištenje. Nakon 

darovanja planiramo uvesti 

električnu energiju te zapo-

četi sprječavanje propadanja 

zgrade zbog neodržavanja. 

Javni radovi i stručno  

osposobljavanje 

U suradnji sa Hrvats-

kim zavodom za zapošljavanje 

Općina Majur je tijekom 2016. 

godine zaposlila 15 osoba kroz 

program Javnog rada “Zaželi” 

Briga i njega starih i nemoćnih 

osoba. Isti program očekuje se 

i u 2017. godini.  

Kroz program “Mladi 

za zajednicu” bilo je zaposleno 

pet mladih. Svake godine opći-

na zapošljava i po jednu mladu 

osobu u sklopu programa Stru-

čno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

Darovi djeci za sv. Nikolu 

Svoj dobroj djeci s pod-

ručja Općine Majur Sveti 

Nikola je i 2016. godine po-

dijelio darove nakon održane 

predstave Mali i veliki Niko-

la koja je razveselila i velike 

i mlade. 

Programu je prisustvo-

valo preko 100 djece i velik 

broj roditelja. 

Predškolski odgoj u školi u  

Graboštanima 

Kao i svake godine 

tako i ove Općina Majur 

organizira predškolski od-

goj za djecu koja će od jese-

ni krenuti u prvi razred. 

Predškolski odgoj je 

započeo početkom travnja i 

traje do kraja svibnja u školi 

u Graboštanima. 

Kupnja zgrade bivše  

Poljoprivredne zadruge 

Zgrada bivše Poljopriv-

redne zadruge Majur koja se 

nalazi preko puta zgrade Op-

ćine Majur bila je u vlasniš-

tvu PZ iz Jagodnjaka, no 

kako je i ta zadruga otišla u 

stečaj, zgrada u Majuru je 

bila na prodaju putem javne 

dražbe na Trgovačkom sudu 

u Osijeku. 

Općina Majur je prihva-

tila ponuđenu cijenu i kupila 

zgradu u iznosu od 

142.640,00 kuna, tako da je 

prostor nakon dugo godina 

ponovno vraćen u naše vlas-

ništvo. 

Prijava na natječaje iz EU fondova 
Općina Majur priprema 

projekt Rekonstrukcije i op-

remanja Kulturnog centra, 

(zgrade Stare škole u Maju-

ru) koji će prijaviti na natje-

čaj mjere 7.4.1. Mjera rural-

nog razvoja tijekom svibnja 

2017. godine. Cilj projekta je 

urediti i opremiti zgradu stare 

škole i otvoriti je građanima. 

U zgradi će se urediti Zavi-

čajna zbirka majurskog kraja, 

Spomen soba Domovinskog 

rata, prostor za radionice, 

predavanja i rad udruga. 

Na isti natječaj prijavit 

će se i projekt Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Majur s 

projektom Rekonstrukcije, 

dogradnje i opremanja zgrade 

DVD-a Majur. Općina Majur 

će sama izraditi prijavu za 

oba projekta, a vjerujemo da 

imamo dobre šanse da oba 

projekta dobiju sredstva u 

100%-tnom iznosu iz EU 

fondova. 

Na taj način osim uređe-

nja samih zgrada poboljšali 

bi se i uvjeti života stanovni-

ka Općine Majur.  



 

 

Uspješno završen projekt “Žene traže novu šansu”  

 Od 28. veljače 2015.  

do 27. listopada 2016. godine 

Općina Majur je provodila 

projekt “Žene traže novu 

šansu” koji je financiran 

sredstvima Europskog soci-

jalnog fonda.  Ukupna vrije-

dnost projekta je bila 

108.246,62 EUR.  

Nositelj projekta je bila Op-

ćina Majur, a partneri Općina 

D. Kukuruzari i Grad Hrv. 

Kostajnica, Hrvatski zavod 

za zapošljavanje i LAG 

“Una”. 

Tijekom projekta provedene 

su slijedeće aktivnosti: 

 50 žena je završilo jednu 

od četiri vrste edukacija: 

ekološki poljoprivredni gos-

podarstvenik, kulinarstvo, 

izrada tradicijskih suvenira 

Na zahtjev Udruge že-

na “Kruna” Stubalj u Druš-

tvenom domu u Stublju Op-

ćina Majur je nabavila i 

ugradila tri klima uređaja u 

zgradi doma kako korištenje 

prostorija doma tijekom 

ljetnih i zimskih mjeseci 

bilo što ugodnije. 

Ugrađen klima uređaj u 

Društveni dom u Stublju 

Tijekom 2016. godine 

vlastitim sredstvima postavili 

smo nove vodovodne cijevi u 

ulici Davorina Trstenjaka u 

Majuru. Ukupna investicija je 

iznosila 218.681,64 kuna. 

Zbog tehničkih pitanja priklju-

čenje kućanstava na novi vod 

nije odrađeno nego će isto biti 

napravljeno u 2017. godini. 

Novi vodovod u ulici D. 

Trstenjaka u Majuru 

Zbog visoke cijene lož 

ulja u zgradi Narodne knjižni-

ce i čitaonice Majur zamije-

njena je stara peć na lož ulje 

sa novom peći na pelete. Na 

ovaj način osim zaštite okoli-

ša smanjili smo troškove gri-

janja. 

U zgradu Knjižnice Majur 

uvedeno grijanje na pelete 

10 

od prirodne kozmetike i osni-

vanje i vođenje zadruge 

 u kolovozu 2015. godine 

osnovana je Socijalna zadruga 

“Kora”  

 opremljena je kuhinja u 

zgradi škole u Majuru 

 izrađen je brend za proizvo-

de zadruge 

 zadruga je predstavila svoje 

proizvode na sajmovima 

(Pula, Split, Dubrovnik, Kr-

šan, Biograd na moru i 3 saj-

ma u Zagrebu) 

Što nas očekuje u 2017. godini! 
Nakon protekle tri godine 

(proračunska 2014., 2015. i 

2016.) koje su bile vrlo uspješ-

ne i radne, moramo se pohvaliti 

da su proračunski prihodi bili 

veći nego ikad do sada. Tako 

smo 2014. godinu završili s 3,7 

milijuna kuna, 2015. s 4,3 mili-

juna kuna, a 2016. s 4,2 miliju-

na kuna prihoda. 

Upravo te brojke nas obve-

zuju da se potrudimo što više 

da i 2017. godina bude što us-

pješnija. 

Ono što je predviđeno u 

Proračunu Općine 

Majur za 2017. go-

dinu i što planiramo 

raditi je slijedeće: 

- modernizacija 

nerazvrstanih cesta 

Mračaj - G. Hrasto-

vac (već imamo 

osigurana sredstva 

od strane Ministarstva regional-

nog razvoja u iznosu od 

419.000,00 kuna) 

- modernizacija javne ra-

svjete na području Općine Ma-

jur (već imamo osigurana sred-

stva u iznosu od 100.000,00 

kuna od strane Ministarstva 

graditeljstva, a očekujemo re-

zultat još jednog natječaja) 

- prijava na natječaj Mjere 

ruralnog razvoja, mjera 7.4.1. 

Rekonstrukcija i opremanje 

Kulturnog centra u Majuru 

- priključenje na vodovod 

domaćinstava u ulici Davorina 

Trstenjaka u Majuru 

- sufinanciranje obnove 

županijske ceste Graboštani-

Mračaj (čekamo potvrdu i od-

govor Županijske uprave za 

ceste) 

- održavanje nerazvrsta-

nih cesta 

- nabava kanti za otpad za 

kućanstva - čekamo raspisi-

vanje natječaja od strane 

Fonda za zaštitu okoliša 

- Energetska obnova zgra-

de Hrvatskog doma u Majuru 

(zgrada knjižnice) - čekamo 

objavu natječaja od strane 

Fonda za zaštitu okoliša 

- poticanje poljoprivredne 

proizvodnje 

- obilježavanje 20 godina 

postojanja Općine Majur 

- organiziranje manifesta-

cije “Mi’olje u Majuru”  

- pomoć udrugama u or-

ganizaciji manifestacija 

(Čijalo, Maškare…) 

- pomoć obiteljima slabi-

jeg imovinskog stanja 

- sufinanciranje boravka 

djece s područja Općine Ma-

jur u dječjem vrtiću 

- pomoć obiteljima za 

upis djece u Područnu školu  

Graboštani i sufinanciranje 

školskih izleta 

- pomoć u radu udrugama 

- prijava na natječaj Mini-

starstva branitelja za izgrad-

nju kapelice u Kostrićima 

- izrada projektne doku-

mentacije “Izgradnja vodo-

voda Svinica-Malo i Veliko 

Krčevo 

- izrada projektne doku-

mentacije neophodne za pri-

jave na natječaje iz EU fon-

dova 

- prijava na natječaje u 

Hrvatskoj 

- rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa na nogomet-

nom-igralištu u Majuru 

- uređenje Društvenih 

objekata i zgrada 

- zapošljavanje osoba u 

javnom radu u suradnji sa 

Hrvatskim zavodom za zapo-

šljavanje 

- pomoć obrtnicima i 

poduzetnicima prilikom 

otvaranja poduzeća 

- podjela darova za djecu 

povodom Sv. Nikole 

- pomoć za novorođeno 

dijete 

- stipendiranje učenika i 

studenata 

- financiranje aktivnosti 

mjesnih odbora 

- izrada projektne doku-

mentacije za uređanje Podu-

zetničke zone u Gornjem 

Hrastovcu 

- trošak lokalnih izbora 

Svjesni smo mnogih pro-

blema koje susrećemo u sva-

kodnevnom radu i životu u 

našoj Općini, ali isto tako 

dajemo sve od sebe da iste 

riješimo na najbolji mogući 

način. 

Nadamo se da ćemo uz 

zajedničku suradnju i u ovoj 

godini doprinijeti da naš zaje-

dnički život i rad na području 

Općine Majur bude što kvali-

tetniji i uspješniji! 
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 organiziran je posjet sličnim 

zadrugama (Socijalna zadruga 

Humana nova u Čakovcu i Ro-

din let u Zagrebu) 

izrađeni su promotivni materi-

jali za projekt i zadrugu te web 

stranica 

izrađen je Plan razvoja ljuds-

kih potencijala Majura, Hrv. 

Kostajnice i D. Kukuruzara. 

Zadruga proizvodi energetske 

pločice, tradicionalne kolače iz 

kostajničkog kraja, ajvar i pek-

meze.  

Ovim putem pozivamo sve 

poljoprivredne proizvođače 

koji žele ojačati svoju proizvo-

dnju da se priključe SZ “Kori” 

kako bi kroz zajednički rad i 

nastupe po sajmovima pokre-

nuli poljoprivrednu proizvod-

nju. 

Izlet “Posjet Vukovaru” 

u organizaciji Udruge 

“Hrvatska žena” iz Majura 

Općina Majur je financirala 

trošak puta za svu djecu kako 

bi im omogućili upoznava-

njem sa stradanjem Grada 

heroja. 

Sufinanciranje izleta u  

Vukovar 

Općina Majur je sa 

5.000,00 kuna sufinancirala 

nabavu ultrazvuka za goveda 

Veterinarskoj ambulnti Tin 

iz Donjih Kukuruzara kako 

bi usluga poljoprivrednicima 

bila što kvalitetnija. 

Sufinanciranje nabave  

ultrazvuka za goveda 

 Zbog velikih potreba 

na terenu tijekom 2016. godi-

ne Crveni križ je dijelio do-

nacije potrebitima u hrani 

(jabuke, mandarine) i higije-

ni, radilo je i skladište za 

odjeću koje je bilo otvoreno 

u Majuru petkom. 

Nastavak suradnje sa  

Crvenim križem 



 

 

Sufinanciranje boravka 

djece u dječjem vrtiću 

 

Pomoć obiteljima slabijeg 

imovinskog stanja 

Općina Majur redovito 

pomaže obiteljima slabijeg 

imovinskog stanja u vidu 

jednokratnih novčanih po-

moći, korisnicima Zajamče-

ne minimalne naknade pod-

miruje troškove stanovanja 

koje Općina financira iz 

vlastitog proračuna.  

Pomoć za ogrjev financi-

rano je iz proračun Sisačko-

moslavačke županije putem 

Općine Majur. 

Nova poduzeća u Općini 

Majur 

Tijekom 2016. godine 

Općina Majur je isplatila 

ukupno 20.000,00 kuna kapi-

talnih donacija za poduzetni-

ke kao pomoć za početak 

poslovanja i to: Matić usluž-

nom obrtu, vlasnik Damir 

Matić iz Svinice, Socijalnoj 

zadruzi “Kora” iz Majura, 

Koniko gradnji j.d.o.o., vlas-

nika Nike Komušanca iz G. 

Hrastovca i Darku Grubiću iz 

Stublja za otvaranje spored-

nog zanimanja. 

Porez na nekretnine 
Od 1. siječnja 2018. 

godine jedinice lokalne sa-

mouprave dužne su uvesti i 

naplaćivati porez na nekretni-

ne, što znači da se ukida ko-

munalna naknada koju ste do 

sada plaćali, a uvodi se porez 

na nekretnine. 

Uz uplatnice za komu-

nalnu naknadu za 2017. godi-

nu svaki obveznik je dobio i 

upitnik s podacima o porez-

nim obveznicima i o nekret-

nini koji molimo da dostavite 

djelatnicima Općine Majur 

do 31. listopada 2017. godi-

ne.  

Nekretninom se smatra 

stambeni prostor, pos-

lovni prostor, garažni 

prostor i drugi pomoćni 

prostori te ostali pros-

tori bez namjene, gra-

đevinsko zemljište koje 

se koristi u svrhu obav-

ljanja poslovne djelat-

nosti i neizgrađeno 

građevinsko zemljište 

ako se nalazi unutar građe-

vinskog područja (članak 2. 

stavak 1. točka 13. Zakona o 

lokalnim porezima). 

Izrada projektne dokumentacije  

Općini Majur su odo-

brena sredstva iz mjere 7.1.1. 

Mjera ruralnog razvoja za 

izradu Izmjena i dopuna Pro-

stornog plana uređenja Opći-

ne Majur za čiju izradu je 

ugovoren Zavod za prostorno 

uređenje Sisačko-moslavačke 

županije. Sama izrada je tra-

jala tijekom cijele 2016. go-

dine, a izmjene Plana su us-

vojene na Općinskom vijeću 

Općine Majur 30. ožujka 

2017. godine. 

Tijekom godine izra-

dili smo i projektnu doku-

mentaciju za legalizaciju 

objekta Društvenog doma u 

Svinici i zgrade nogometnog 

igrališta u Majuru. Ostali 

objekti u vlasništvu Općine 

Majur su stariji od 1968. 

godine te kao takve nije pot-

rebno legalizirati. 

Napravili smo ener-

gestki pregled javne rasvjete 

i izradili projektnu dokumen-

taciju za rekonstrukciju javne 

rasvjete, kao preduvjet prija-

ve na natječaj zamjene posto-

jećih žarulja sa štednima ka-

ko bi pridonijeli zaštiti okoli-

ša i smanjili trošak električne 

energije. 

Izradili smo Plan i 

procjenu zaštite od požara što 

nam je bila zakonska obave-

za. 

Područna škola u Graboštanima 
Općina Majur je nasta-

vila sa dodjelom poticajnih 

sredstava za upis djece u 

Područnu školu u Grabošta-

nima, te se možemo pohvali-

ti da se tijekom školske go-

dine 2016./2017. broj djece 

povećao na 12. Općina Ma-

jur sufinancira cjelokupan 

iznos za školsku prehranu za 

svu djecu u PŠ Graboštani, 

ali i dio iznosa za učenike od 

5-8 razreda u školi Davorina 

Trstenjaka u Hrv. Kostajni-

ci. Sufinanciramo i školske 

izlete i škole u prirodi. 

Svim 

učenicima 

koji su us-

pješno zavr-

šili školu u 

Graboštani-

ma tijekom 2016. godine 

Općina je kupila tablet ure-

đaj kao pomoć pri učenju i 

primjeni novih tehnologija. 

Možemo se pohvaliti da 

je učenik PŠ Graboštani 

Sathya Rađa pokazao izvan-

redno znanje na županij-

skom natjecanju u matemati-

ci te je osvojio prvo mjesto. 

 

Od početka 2016. godine 

Općina Majur sufinancira 

boravak djece s područja 

Općine Majur u dječjem 

vrtiću “Krijesnica” u Hrvats-

koj Kostajnici te na taj način 

pomažemo roditeljima da 

njihova djeca dobiju nova 

znanja i kvalitetnu brigu dok 

su oni na radnom mjestu.  
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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 koristi, 

dok korisnici sa drugih pod-

ručja plaćaju veću cijenu. 

Strategija razvoja Općine Majur 2016.-2020. 

Tijekom 2016. godine 

izradili smo Strategiju razvo-

ja Općine Majur od 2016. do 

2020. godine kao ključan 

dokument za razvoj i uređe-

nje prostora Općine Majur te 

vrlo bitan dokument za prija-

vu za sredstva iz EU fondo-

va. Strategiju je izradila fir-

ma Ideo plan iz Pule. 

Strategija obuhvaća sa-

dašnje stanje u Općini Majur 

od geografskog položaja, 

demografskog stanja, prirod-

nih resursa, infrastrukture, 

analize gospodarstva, druš-

tvenih djelatnosti, financira-

nja javnih potreba, razvojne 

politike i gospodarskih kreta-

nja.  

Vizija razvoja Općine 

Majur je: Razvoj Majura 

temelji se na održivom ko-

rištenju bogate prirodne 

baštine, ekološkoj poljop-

rivredi, šumarstvu i drvnoj 

industriji, tradicijskim obr-

tima, turizmu i razvijenoj 

poduzetničkoj infrastruk-

turi, a svim svojim građani-

ma jamči visoku razinu 

kvalitete života po načelima 

održivog razvoja. 

Definirani su slijedeći 

strateški ciljevi čije će ostva-

renje doprinijeti željenom 

dugoročnom cilju razvoja 

Općine Majur. 

1. Razvoj konkurentnog gos-

podarstva 

2. Poboljšanje infrastrukture i 

unapređenje kvalitete života 

svih građana 

3. Zaštita, održiva valorizaci-

ja i jačanje prepoznatljivosti 

prirodne i kulturne baštine. 

Strategija je dostupna 

na web stranici Općine Ma-

jur. 

 



 

 

Poticaji u poljoprivredi  

Kako bi pomogli postoje-

ćim poljoprivrednim proizvo-

đačima i potaknuli nove na 

ovu proizvodnju Općina Ma-

jur već niz godina pomaže 

poljoprivrednicima u njihovoj 

proizvodnji. 

Tijekom 2016. godine 

Općina Majur je pomogla 

poljoprivrednicima u iznosu 

od 28.410,89 kuna. 

Općina Majur dodjeljuje 

potpore za: voćarsku proizvo-

dnju—podizanje novih nasa-

da na minimalno 0,5 ha, naba-

vu sadnica, ograđivanje voć-

nih nasada,  stočarsku proiz-

vodnju—uređenje pašnjaka, 

kupnju i ostavljanje bređih 

junica prvotelki, kupnju kr-

mača; povrtlarsku i cvjećar-

sku proizvodnju—nabavu ili 

rekonstrukciju visokih tunela/

plastenika/staklenika, nabavu 

sadnica; poticanje ekološke 

proizvodnje—uz dosad nave-

dene mjere, nabavu opreme 

za opremanje, pakiranje i 

skladištenje; edukaciju i stru-

čno osposobljavanje; privo-

đenje poljoprivrednih površi-

na kulturi i analizu tla. 

Tijekom 2016. godine 

sredstva su odobrena 11 po-

ljoprivrednih gospodarstava. 

 

Prvenstvo Općine Ma-

jur u stolnom tenisu 
Športski nogometni klub “Radnik” Majur  

ŠNK “Radnik” Majur 

već godinama uspješno 

predstavlja našu Općinu u 

natjecanjima prve županij-

ske lige. U klubu redovito 

trenira i natječe se oko 150 

igrača u kategorijama lima-

ča, pionira, juniora, seniora i 

veterana. 

Trenutno u natjecatelj-

skoj sezoni 2016./2017. naše 

ekipe zauzimaju slijedeća 

mjesta: limači - 1., pioniri - 

4., juniori -1., seniori - 15., 

veterani - 1. Ukupno od 5 

Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Majur 

Općina Majur je u 

2016. godini odobrila DVD-u 

Majur sredstva u iznosu od 

120.000,00 kuna za kupnju 

novog kombi vozila, 

23.000,00 kuna za kupnju 

zemljišta pokraj vatrogasnog 

doma i 163.000,00 kuna za 

izradu projektne dokumenta-

cije za projekt Rekonstrukci-

je i dogradnje zgrade DVD-a 

Majur za prijavu na natječaj 

Mjera ruralnog razvoja, Mje-

ra 7.4.1.  

Planira se proširivanje 

i opremanje zgrade vatrogas-

nog doma kako bi sama zgra-

da postala iskoristivija te 

kako bi rad Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva postao 

što učinkovitiji. 
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Dana 18. veljače 2017. 

godine u zgradi škole u Maju-

ru održano je prvenstvo Maju-

ra u stolnom tenisu u organi-

zaciji Općine Majur i ŠNK 

“Radnik” Majur. Nakon na-

porne i iscrpljujuće borbe uz 

velik broj natjecatelja prvo 

prvenstvo Majura osvojio je: 

1. mjesto - Ivan Vučković, 

2. mjesto - Ivan Solomun, 3. 

mjesto - Gabrijel Dupić. 

Sportsko ribolovna udruga “Klen” Majur 

SRU “Klen” Ma-

jur osnovana je u prosincu 

2013. godine i od tada 

aktivno sudjeluje u natje-

canjima Savsko-unske lige 

(6 kola godišnje), županij-

ske lige (6 kola), međuna-

rodnim natjecanjima (2 

kola) i kup natjecanjima 

(20 natjecanja).  

Tijekom 2016. godine 

udruga je ostvarila odlične 

rezultate. U Savsko-unskoj ligi, 

od 8 ekipa, u 6 kola, od 24 

natjecatelja osvojili su ekipno 

prvo mjesto, a pojedinačno su 

dva  natjecatelja osvojila prvo i 

drugo mjesto. U Županijskoj 

ligi završili su na četvrtom 

mjestu, a u konkurenciji od 39 

natjecatelja imali su pojedinač-

nog pobjednika lige. Od 20 

kup natjecanja sedam puta su 

bili pobjednici, od toga su os-

vojili dva druga i dva treća 

mjesta. Upravo zbog odličnog 

rada i predstavljanja naše Op-

ćine na natjecanjima, Općina 

Majur nastavlja pomagati i 

pratiti rad udruge. 

Želimo im puno sreće 

i u novoj sezoni 2017. godine! 

Kulturno-umjetničko  

društvo “Sloga” Majur 

KUD “Sloga” iz Majura 

je tijekom 2016. godine sud-

jelovao na županijskom nat-

jecanju u Martinskoj Vesi 

gdje su ostvarili zavidan re-

zultat te su imali priliku nas-

tupiti na Vinkovačkim jese-

nima 2016. godine, gdje su 

nas ponosno i kvalitetno 

predstavljali.  

KUD Sloga već tradici-

onalno organizira Čijalo, 

kulturnu manifestaciju počet-

kom svake godine. 

ekipa imamo 3 ekipe na pr-

vom mjestu. Čestitamo svim 

igračima! 

Tijekom 2016. godine 

Općina Majur je odobrila 

ŠNK “Radnik” Majuru iznos 

od 50.000,00 kuna kojim je 

kupljeno kombi vozilo za pot-

rebe prijevoza igrača na utak-

mice i poboljšanje uvjeta rada 

kluba. 

Općina Majur je kupila 

zemljište iza nogometnog ig-

rališta za potrebe Sportsko-

rekreacijskog centra, a u prip-

remi je i dokumentacija za 

rješavanje imovinsko-pravnih 

odnosa na samom igralištu 

koji su preduvjet za izradu 

projektne dokumentacije. 



 

 

Narodna knjižnica i čitaonica Majur 

Posudba časopisa u Vašoj 

lokalnoj knjižnici 

U današnje vrijeme jednom 

domaćinstvu previše je izdvo-

jiti nekoliko stotina kuna go-

dišnje kako bi se pretplatili i 

pročitali Gos-

podarski list, 

Udruga.hr, 

Meridijane, 

Drvo znanja ili 

neki drugi stru-

čni časopis. A 

da ne govori-

mo o problemu 

gdje sve te 

časopise spre-

miti te najčeš-

će završe na 

prašnjavom 

tavanu gdje ih 

više niti ne 

pogledate. U Narodnoj knjiž-

nici i čitaonici Majur možete 

posuditi časopise, pročitati ih 

u udobnosti svog doma, te 

ćemo ih mi, nakon što ih 

vratite, čuvati u urednom i 

čistom prostoru gdje ih uvijek 

možete ponovno potražiti i 

prelistati. Dovoljno je samo da 

se učlanite u knjižnicu i oda-

berete ono što vas zanima! 

 

Lokalna akcijska grupa “Una” 

Lokalna akcijska grupa 

„Una“ (LAG “UNA”) je nep-

rofitna organizacija koja je je 

osnovana 11. kolovoza 2010. 

godine i obuhvaća područje 

pet jedinica lokalne samoupra-

ve u Sisačko-moslavačkoj 

županiji: Grad Hrvatsku Kos-

tajnicu i općine:  Dvor, Hr-

vatsku Dubicu, Majur i Sunju. 

LAG pokriva teritorij od uku-

pno 1.040,4 km2 na kojem živi 

17.348 stanovnika i trenutač-

no ima 70-tak članova iz jav-

nog, privatnog i gospodarskog 

sektora. Sjedište udruge je u 

Majuru, Sv. Mihovila 2. Pred-

sjednica udruge je Klementina 

Karanović, a voditeljica Mile-

na Trkulja Matagić. 

Tijekom 2016. godine 

LAG UNA je izradio Lokalnu 

razvojnu strategiju koja je bila 

preduvjet za prijavu  na nat-

ječaj Mjera ruralnog razvoja, 

mjere 19.2.  

Dana 16. veljače 2017. 

godine potpisan je ugovor o 

dodjeli sredstava LAG-u 

UNA te je na taj način za 

područje LAG-a UNA osigu-

rano 7.014.193,20 kuna koja 

su namijenjena za obnovu 

sela i stvaranje novih radnih 

mjesta kroz poljoprivredu i 

šumarstvo. 

Do 2020. godine LAG 

UNA će otvoriti natječaje za 

10 različitih operacija unutar 

kojih će se financirati do 65 

projekata, najvećim dijelom 

za unaprjeđenje rada obitelj-

skih poljoprivrednih gospo-

darstava te za obnovu druš-

tvene infrastrukture. 

Ovim putem pozivamo 

sve poljoprivrednike koji su 

zainteresirani za unapređenje 

svoje proizvodnje da se jave u 

ured LAG-a za dodatne infor-

macije. 

Tijekom 2016. godine 

LAG je koristio sredstva Mje-

re aktivne politike zapošljava-

nja mladih Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje te je pet mla-

dih osoba bilo zaposleno kroz 

program “Mladi i EU - podrš-

ka zajednici”. Također prove-

den je projekt “Oaza igre i 

smijeha” kojim je renoviran 

stari dječji park u Dvoru, a 

sudjelovali smo i na predstav-

ljanju na Kestenijadi u Hrvats-

koj Kostajnici. 
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Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata  

sa područja Općine Majur  

Na prijedlog općin-

ske načelnice Klementine 

Karanović, općinsko vijeće 

Općine Majur je proglasilo 

15. studeni Danom sjećanja 

na žrtve Domovinskog rata s 

područja Općine Majur. To-

ga dana 15. studenog 1991. 

godine u Stublju, u svojim 

domovima ubijeni su Stjepan 

i Zvonimir Živković, Ana i 

Marijan Medić i Ana Letić. 

Istoga dana dogodio se geno-

cid nad stanovnicima Kostri-

ća, kada su ubijeni svi stanov-

nici sela, uključujući dvoje 

djece, Tomislava i Daria Juri-

ća (stari 2 i 5 godina) te Petra 

Bašića (star 93 godine).  

Na 25. godišnjicu tog 

nemilog događaja i obilježa-

vajući po prvi put Dan sjeća-

nja na žrtve Domovinskog 

rata sa područja Općine Ma-

jur, 15. studenoga 2016. godi-

ne dostojno smo odali počast 

žrtvama. Uz članove obitelji 

stradalih, prijatelje i poznani-

ke te uz predstavnike Općine 

Majur, Dan sjećanja uveličao 

je svojim dolaskom i ministar 

hrvatskih branitelja Tomo 

Medved. Položeni su vijenci i 

zapaljene su svijeće na spo-

menicima u Stublju i Kostri-

ćima, a zatim je svečano ot-

voreno spomen obilježje za 

sve stradale s područja Opći-

ne Majur pokraj zgrade Opći-

ne u Kolodvorskoj ulici u 

Majuru. 

Spomen obilježje su 

otvorili djeca ubijenih žrtava 

Nikolina Blažanović i Ivo 

Solomun. Spomenik je djelo 

arhitektice Marije Kovačević 

iz Hrvatske Kostajnice u obli-

ku labirinta koji predstavlja 

kretanje ljudskih života i luta-

nje ljudskih duša. 

Izgradnju spomenika 

je financijski pomoglo i Mi-

nistarstvo hrvatskih branitelja 

u iznosu od 60.000,00 kuna, 

a ostala sredstva su od strane 

Općine Majur. 

Knjiga “Kostrići - najtužnije selo u Hrvatskoj” 
Tijekom prosinca 

2015. godine Općina Majur je 

započela suradnju s povjesni-

čarom dr.sc. Jakšom Ragužem 

s Hrvatskog instituta za povi-

jest u projektu pisanja knjige o 

stradanju stanovnika sela Kos-

trići 15. studenog 1991. godi-

ne. Nakon napornog rada, 

prikupljanja podataka, obila-

zaka arhiva i razgovora sa 

obiteljima i svima onima koji 

su imali saznanja vezana za taj 

nemili događaj dr.sc. Jakša 

Raguž je uspio u godinu dana 

završiti knjigu i na 25. godiš-

njicu stradanja 15. studenog 

2016. godine održana je pro-

mocija knjige “Kostrići-

najtužnije selo u Hrvatskoj”. 

Dvorana vatrogasnog doma u 

Majuru je bila puna, bilo je 

prisutno preko 200 ljudi koji 

su sa suzama u očima slušali o 

stradanju malenog sela Kostrići 

i njihovih stanovnika. Na kraju 

predstavljanja dodijeljene su 

zahvalnice svima koji su sudje-

lovali u radu na knjizi. 

Izdavanje knjige je fi-

nancijski pomoglo Ministarstvo 

hrvatskih branitelja sa iznosom 

od 10.000,00 kuna uz suradnju 

Udruge hrvatskih branitelja 

Domovinskog rata ‘90-’92 Gra-

boštani, a ostali dio sredstava je 

osigurala Općina Majur. 

Zahvaljujemo se svima 

onima koji su dali svoj doprinos 

u izradi i izdavanju knjige, svi-

ma onima koji su otvoreno po-

dijelili svoja saznanja i sjeća-

nja, jer bez njih svakako niti 

ove knjige ne bi bilo, a naro-

čito dr. sc. Jakši Ragužu koji 

je sa srcem pisao ovu knjigu 

što se vidi iz svake riječi 

teksta.  

Budući da je ovo prva 

knjiga koja je vezana za pod-

ručje naše Općine, cilj je bio 

napraviti je što kvalitetnije 

kako bi dostojno sačuvali 

sjećanja na žrtvu koju su Ko-

strići dali u Domovinskom 

ratu i na stradanje 16 stanov-

nika tog sela 15. studenog 

1991. godine. 

Do danas su održane 

četiri promocije knjige, prva 

u Majuru, zatim u Sisku, Gli-

ni te u Zagrebu u organizaciji 

Hrvatskog instituta za povi-

jest koji su ujedno uz Općinu 

Majur i sunakladnici knjige. 


