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Akti Općinske načelnice
1.
Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/14) i Pravilniku o
uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj
142/12), članka 35. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur«, broj 11/13 i
41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14), načelnica Općine Majur donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova polaganja ispita za sigurno rukovanje
i primjenu pesticida
Članak 1.
Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014) i Pravilniku o
uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj
142/2012) profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju položiti osnovni modul
izobrazbe do 26. studenoga 2015. godine, a što je u skladu s rokom za države članice
Europske unije da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju
odgovarajuću izobrazbu i položen ispit za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.
Članak 2.
Ovom Odlukom određuje se način i uvjeti ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova
polaganja ispita za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.
Članak 3.
Na području Općine Majur održava se izobrazba i osigurava se polaganje ispita za sigurno
rukovanje i primjenu pesticida. Troškovi polaganja ispita iznose 300,00 kuna po polazniku.
Članak 4.
Općina Majur sufinancirati će troškove polaganja ispita, u iznosu od 100,00 kuna po
polazniku, za sve osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Majur i imaju
potvrdu o položenom ispitu za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.
Članak 5.
Sufinanciranje se ostvaruje na način da polaznik izobrazbe podnese Općini Majur zamolbu o
sufinanciranju ispita za sigurno rukovanje i primjenu pesticida, a uz istu prilože presliku
osobne iskaznice kao dokaz prebivališta na području općine te presliku Potvrde o položenom
ispitu kao dokaz da je uspješno završio izobrazbu.
Članak 6.
Na temelju uredno podnesene dokumentacije načelnica Općine Majur odobrit će
sufinanciranje troškova ispita polaznicima koji su uspješno završili izobrazbu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Općine
Majur«.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 320-20/15-01/2
URBRJ: 2176/14-03-15-1
Majur, 23. ožujka 2015. godine
Općinska načelnica
Klementina Karanović, mag.ing.agr.
2.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08. i 61/11.) a u svezi s člankom 6.
Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12. i 120/12.), članka 35.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13. i 41/13., »Službene
novine Općine Majur«, broj 3/14), načelnica Općine Majur donosi
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Plana
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općini Majur
za 2015. godinu
I.
U Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Majur za
2015. godinu (»Službene novine Općine Majur«, broj 1/15) točka II. mijenja se i glasi:
»Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015. godini
prijam jedne (1) osobe u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur sa stečenom srednjom
stručnom spremom koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana
te ima do godinu dana evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na
ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.«
II.
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 132-01/15-01/1
URBROJ: 2176/14-03-15-2
Majur, 11. lipnja 2015. godine
Općinska načelnica
Klementina Karanović, mag.ing.agr.
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Akti Općinskog vijeća
1.
Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine
Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14), članka 11. stavak 4.
Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti temeljem pisanog ugovora u Općini
Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 41/13.), točke VIII. Odluke o prikupljanju
ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti putem pisanog ugovora – održavanje javne
rasvjete (KLASA: 310-02/15-01/10, URBROJ: 2176/14-03-15-1 od 1. lipnja 2015. godine),
razmatrajući prijedlog Općinske načelnice Općine Majur, Općinsko vijeće Općine Majur na
15. sjednici održanoj 6. kolovoza 2015. godine, donosi
ODLUKU
o najpovoljnijoj ponudi za obavljanje
komunalne djelatnosti putem pisanog ugovora
– održavanje javne rasvjete na području
Općine Majur
Članak 1.
Općina Majur sa sjedištem u Majuru, Kolodvorska 5, kao Naručitelj sklopiti će Ugovor o
obavljanju komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Općine Majur s
obrtom MONOLITH, Kralja Tomislava 24a, 44 000 SISAK, kao Izvoditelj.
Članak 2.
Komunalna djelatnost – održavanja javne rasvjete na području Općine Majur daje se na
razdoblje od 4 godine računajući od dana potpisivanja Ugovora.
Članak 3.
Izvoditelj će obavljati komunalnu djelatnost – održavanje javne rasvjete na području Općine
Majur.
Radove iz prethodnog stavka ovog članka Izvoditelj će obavljati na cijelom području Općine
Majur.
Članak 4.
Naručitelj se obvezuje Izvoditelju platiti za izvedene radove sukladno dostavljenom
troškovniku.
Naručitelj se obvezuje nakon što ovjeri ispostavljeni račun isti platiti u roku od 30 dana na
IBAN broj žiro računa Izvoditelja koji je naveden na računu.
Članak 5.
Izvoditelj je dužan u trenutku potpisivanja Ugovora dostaviti ovjerenu običnu zadužnicu na
iznos od 50.000,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, a koje se vraća
Izvoditelju po isteku sklopljenog ugovora.

4

Četvrtak, 6. kolovoza 2015.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR

Broj 3

Članak 6.
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 310-02/15-01/1
URBROJ: 2176/14-01-15-12
Majur, 6. kolovoza 2015. godina
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić, v.r.
2.
Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne
novine«, broj 41/14), članka 6. stavak 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Majur
(»Službene novine Općine Majur«, broj 3/14) i članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14)
Općinsko vijeće Općine Majur na 15. sjednici održanoj 6. kolovoza 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva
za isticanje kandidatura za izbor članova
Savjeta mladih Općine Majur
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Majur i njihovih
zamjenika.
Utvrđuje se tekst Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Općine Majur koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.
Članak 2.
Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine
Majur objavit će se na web stranici Općine Majur, www.opcina-majur.hr i oglasnoj ploči
Općine Majur.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine
Majur«.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 006-05/15-01/1
URBROJ: 2176/14-01-15-1
Majur, 6. kolovoza 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić, v.r.
3.
Na temelju članka 10. stavak 5. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14),
članka 7. stavak 5. i 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Majur (»Službene novine
Općine Majur«, broj 3/14) i članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine
Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14) Općinsko vijeće
Općine Majur na 15. sjednici održanoj 6. kolovoza 2015. godine donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provjeru
valjanosti kandidatura i izradu popisa
valjanih kandidatura
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih
kandidatura (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) za izbor članova Savjeta mladih Općine Majur.
Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. ovog Rješenja imenuju se:
1. Kristina Rac, predsjednik
2. Suzana Tumurad, član
3. Marijana Solomun, član.
Članak 3.
Povjerenstvo obavlja poslove kako slijedi:
- obavlja formalnu provjeru prijavljenih kandidatura te u roku od 15 dana od isteka roka za
podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih
kandidatura. Na popis se kandidati unose abecednim redom prezimena s naznakom
predlagatelja za svakog kandidata. Kandidature koje nisu pravovremene, potpune i pravilno
sastavljene i s propisanim dokazima u prilogu ili su podnesene od strane neovlaštenog
predlagatelja, zbog formalnih nedostataka neće biti prihvaćene i neće se uzeti u obzir prilikom
sastavljanja popisa važećih kandidatura.
- Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja Općinskom vijeću
Općine Majur te objavljuju na web stranici Općine Majur.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 006-05/15-01/1
URBROJ: 2176/14-01-15-3
Majur, 6. kolovoza 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić, v.r.
4.
Na temelju članka 9. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 22/13.) te članka
14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj11/13. i 41/13., »Službene
novine Općine Majur«, broj 3/14) Općinsko vijeće Općine Majur, na 15. sjednici održanoj
dana 6. kolovoza 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o dodjeli stipendije studentima za akademsku
2014./2015. godinu
I.
U Odluci o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2014./2015. godinu (»Službene
novine Općine Majur«, broj 2/15) u točki 1. stavak 1.:
- točka 2. briše se
- točka 3. postaje točkom 2.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/14-01/2
URBROJ: 2176/14-01-15-11
Majur, 6. kolovoza 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić, v.r.
5.
Temeljem članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13. i
41/13., »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14.) te članka 6. stavka 1. Pravilnika o
stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima s područja Općine Majur (»Službene
novine Općine Majur«, broj 5/14.), na prijedlog načelnice Općine Majur Općinsko vijeće
Općine Majur, na 15. sjednici održanoj 6. kolovoza 2015. godine, donijelo je
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ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima s područja Općine Majur
za akademsku 2014./2015. godinu
Članak 1.
U Odluci o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s područja Općine Majur za
akademsku 2014./2015. godinu (»Službene novine Općine Majur«, broj 5/14) članka 2.
mijenja se i glasi:
»U školskoj 2014./2015. godini dodijeliti će se:
- 2. stipendije učenicima s područja Općine Majur, u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama
Općine Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/14-01/3
URBROJ: 2176/14-01-15-8
Majur, 6. kolovoza 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić, v.r.
6.
Na temelju članka 10. stavak 2. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore
učenicima s područja Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 5/14.) te članka
14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj11/13. i 41/13., »Službene
novine Općine Majur«, broj 3/14) Općinsko vijeće Općine Majur, na 15. sjednici održanoj
dana 6. kolovoza 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli stipendije učenicima za školsku
2014./2015. godinu
I.
Stipendija u akademskoj 2014./2015. godini dodjeljuje se učenicama kako slijedi:
1. STANISLAVA ĆURIĆ, OIB: 48054632966, Majur, Svinica 21, 44 430 Hrvatska
Kostajnica, učenica srednje škole Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica, smjer: Gimnazija, 1.
godina.
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2. DIJANA KNEŽEVIĆ, OIB: 24312136815, Majur, Veliko Krčevo 48, 44 430 Hrvatska
Kostajnica, učenica srednje škole Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica, smjer: Gimnazija, 1.
godina.
II.
Korisnicima iz točke I. isplaćivati će se stipendija u iznosu od 300,00 kuna mjesečno za
vrijeme trajanja školske godine (u razdoblju od 1.9. do 30.6.), završni razred (u razdoblju od
1.9. do 30.5.), počevši od školske 2014./2015. godine do završetka redovnog školovanja.
III.
Temeljem ove Odluke Općina Majur koju zastupa Općinska načelnica Klementina Karanović,
mag.ing.agr. zaključiti će s korisnikom stipendije iz točke I. ove Odluke Ugovor o
stipendiranju.
Prije sklapanja ugovora s korisnikom stipendije, roditelji moraju podmiriti eventualna
dugovanja prema Općini Majur (komunalna naknada i slično).
IV.
Ugovorom o stipendiranju iz točke III. ove Odluke uredit će se prava i obveze davatelja i
korisnika stipendije.
V.
Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Općinskom vijeću Općine Majur u roku od 8 dana
od primitka iste. Odluka po prigovoru je konačna.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-02/14-01/3
URBROJ: 2176/14-01-15-9
Majur, 6. kolovoza 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić, v.r.

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Majur; UREDNIŠTVO: Kolodvorska 5, Majur, 44 430 Hrvatska
Kostajnica, 044 859 092; ODGOVORNI UREDNIK: Klementina Karanović; IZLAZI: Mjesečno i po
potrebi; NAKLADA: 50 primjeraka; WEB STRANICA: www.opcina-majur.hr
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