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Akti Općinskog vijeća
1.
Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 13.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem koncesije u Općini Majur (»Službeni
vjesnik« Općine Majur, broj 41/13 ) i članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«
Općine Majur, broj 11/13 i 41/13 i »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14) na prijedlog
Povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Majur Općinsko vijeće Općine Majur na 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine
donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području Općine Majur
Članak 1.
Donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Majur za naselja: Majur, Stubalj, Graboštani, Gornji Hrastovac, Veliko Krčevo,
Malo Krčevo, Srednja Meminska, Gornja Meminska, Mala Meminska, Svinica, Mračaj i to
uslužnom obrtu DIMNJAČARSTVO „ZAGREB“ vl. Fejzo Bećirović, OIB: 22623207227,
Bratovština 14, 10 040 Zagreb.
Članak 2.
Koncesija iz članka 1. ove Odluke se daje na rok od 5 godina.
Članak 3.
Koncesionar plaća godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 2.850,00 kuna (slovima:
dvijetisućeosamstotinapedesetkuna) što za petogodišnji rok korištenja koncesije iznosi
14.250,00 kuna (slovima : četrnaesttisućadvijestotinepedesetkuna)
Koncesionar će godišnju naknadu za koncesiju iz stavka 1. ovog članka plaćati godišnje, do
31. siječnja za tekuću godinu, na žiro račun Općine Majur, IBAN broj HR03 23040 0091
8555 0000 1 otvoren kod Privredne banke Zagreb.
Članak 4.
Cijene komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Majur
utvrđuju se sukladno priloženom Cjeniku usluga obavljanja dimnjačarskih poslova na
području Općine Majur koji predstavlja sastavni dio ove Odluke.
Članak 5.
Koncesionar ne može uskratiti izvršenje usluge ni pod kojim uvjetima, osim u slučajevima
kad se prekid isporuke usluga nije mogao predvidjeti niti otkloniti.
Koncesionar je o prekidu izvršenja usluge dužan obavijestiti Općinu Majur odmah po
nastupanju okolnosti koje su uvjetovale prekid izvršenja usluge.
Članak 6.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju koncesije iz članka 1. ove Odluke pobliže
će se odrediti Ugovorom o koncesiji.
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Članak 7.
Na temelju ove Odluke Općinska načelnica Općine Majur sklopit će s odabranim
ponuditeljem Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Općine
Majur«.
Obrazloženje
Sukladno odredbama članka 5. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12)
pokrenut je postupak za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Majur.
U svrhu pokretanja postupka davanja koncesije Općina Majur je provela pripremne radnje
sukladno Zakonu te je imenovala Stručno povjerenstvo za davanje koncesije. Izrađena je
Studija opravdanosti davanja koncesije i Procjena vrijednosti koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Majur te Dokumentacija za nadmetanje u
postupku davanja koncesije.
Postupak davanja koncesije pokrenut je slanjem na objavu Obavijesti o namjeri davanja
koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koja je evidentirana
pod brojem 2016/S 01K-0026223, Obavijest objavljena dana 23. studenoga 2016. godine.
U roku za dostavu ponude Općini Majur pristigla je jedna ponuda i to ponuda:
1. DIMNJAČARSTVO „ZAGREB“, Bratovština 14, 10 040 Zagreb.
Stručno povjerenstvo za davanje koncesije je prilikom otvaranja ponuda, 22. prosinca 2016.
godine, sastavilo Zapisnik o otvaranju.
Dana 16. siječnja 2017. godine Stručno povjerenstvo provelo je postupak pregleda i ocjene
ponuda te je provjerilo sadržaj i oblik ponude sukladno uvjetima iz Dokumentacije za
nadmetanje. Utvrđeno je da ponuditelj DIMNJAČARSTVO „ZAGREB“ ispunjava uvjete iz
Dokumentacije za nadmetanje.
Nadalje, Stručno povjerenstvo je izvršilo bodovanje pristigle ponude sukladno objavljenim
kriterijima za odabir ponude (točka 19. Dokumentacije za nadmetanje).
U postupku bodovanja ponuda ponuditelja DIMNJAČARSTVO „ZAGREB“ ostvarila je 85
bodova.
Kriterij koji se primjenjivao prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja je ekonomski
najpovoljnija ponuda.
Stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocijene ponuda utvrdilo je prihvatljivom, prikladnom i
pravilnom ekonomski najpovoljniju ponudu ponuditelja DIMNJAČARSTVO „ZAGREB“,
Bratovština 14, 10 040 Zagreb. Stoga, uzimajući u obzir prethodno izneseno, Povjerenstvo
predlaže Općinskom vijeću Općine Majur da se ponuda ponuditelja DIMNJAČARSTVO
„ZAGREB“, Bratovština 14, 10 040 Zagreb prihvati kao ekonomski najpovoljnija ponuda u
postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Majur.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta
43/IV, 10 000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u roku od 5 dana od primitka odluke o odabiru u
odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Žalba se dostavlja u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili neposrednom. Istodobno s
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Općini
Majur, Kolodvorska 5, Majur, 44430 Hrvatska Kostajnica, na dokaziv način.
Uz žalbu je potrebno priložiti 50,00 kuna upravne pristojbe sukladno tarifnom broju 3.
Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16).
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01/9
URBROJ: 2176/14-01-17-10
Majur, 15. veljače 2017. godine
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Stojan Crnojević, v.r.
Akti općinske načelnice
1.
Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 155/13 i 78/15) i
članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN
broj 64/08) te članka 35. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13
i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14), Općinska načelnica Općine Majur
donosi
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš za
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Majur
Članak 1.
Općinska načelnica Općine Majur donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Majur, KLASA: 350-02/15-01/1, URBROJ: 2176/14-01-16-36, od 17. lipnja 2016.
godine prema kojoj je Općina Majur provela postupak Ocjene o potrebe strateške procjene
utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Majur neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega
se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Članak 2.
Osnovni razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Majur su slijedeći:
a)
usklađenja odredbi za provođenje sa ZPU i ostalim u međuvremenu donesenim
zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno planiranje,
b)
usklađenja PPUO Majur sa ID PPSMŽ,
c)
usklađenja sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju na osnovu čl. 90
Zakona o prostornom uređenju,
d)
izmjena i dopuna plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a
koja su dostavljeni na osnovu obavijesti o izradi Plana,
e)
iscrtavanja i prilagodbe Plana na digitalne katastarske podloge i pretvorbe Plana u
HTRS-96 sustav,
f)
analize građevinskih područja svih naselja te njihova korekcija nakon utvrđivanja
neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja,
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analize i korekcije svih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koja su planirana
za sve namjene osim za stambenu (gospodarsku, ugostiteljsko-turističku, sportsku,
reciklažno dvorište i dr.),
h)
analize svih infrastrukturnih koridora (uključivo i komunalnu infrastrukturu) te njihova
korekcija u skladu sa zahtjevima tijela određenih posebnim propisima,
i)
označavanja turističko-biciklističkih ruta,
j)
označavanja nerazvrstanih cesta,
k) planiranja mogućnosti izgradnje mini HE na mlinovima,
l)
analiza i korekcija odredbi za provođenje koje se odnose na mogućnosti i uvjete
izgradnje unutar građevinskih područja naselja, na izdvojenim građevinskim područjima
izvan naselja te prostorima van naselja.
Ciljevi i programska polazišta ID PPUO Majur su:
a) usklađenje odredbi za provođenje sa ZPU i ostalim u međuvremenu donesenim
zakonima i propisima koji imaju utjecaj na prostorno planiranje,
b) usklađenje PPUO Majur sa ID PPSMŽ,
c) usklađenje sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju na osnovu čl. 90
Zakona o prostornom uređenju,
d) izmjene i dopune plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a
koji su dostavljeni na osnovu obavijesti o izradi Plana,
e) iscrtavanje i prilagodba Plana na digitalne katastarske podloge i pretvorbe Plana u HTRS96 sustav,
f) analiza građevinskih područja svih naselja te njihova korekcija nakon utvrđivanja
neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja,
g) analiza i korekcija svih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja koja su planirana
za sve namjene osim za stambenu (gospodarsku, ugostiteljsko-turističku, sportsku,
reciklažno dvorište i dr.),
h) analiza svih infrastrukturnih koridora (uključivo i komunalnu infrastrukturu) te njihova
korekcija u skladu sa zahtjevima tijela određenih posebnim propisima,
i) označavanje turističko-biciklističkih ruta,
j) označavanje nerazvrstanih cesta,
k) planiranje mogućnosti izgradnje mini HE na mlinovima.
l) analizu i korekciju odredbi za provođenje koje se odnose na mogućnosti i uvjete izgradnje
unutar građevinskih područja naselja, na izdvojenim građevinskim područjima izvan
naselja te prostorima van naselja.
g)

Članak 3.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Majur je zatražila mišljenja
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u prilogu II. Odluke o započinjanju
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Majur. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:
1. HRVATSKE VODE, KLASA: 350-02/15-01/0000584, URBROJ: 374-21-1-16-9
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, KLASA: 612-07/16-58/213,
URBROJ: 517-07-2-2-16-2
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, KLASA: 351-03/16-01/227, URBROJ: 52511/1071-16-2
4. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/16-05/18, URBROJ: 2176/01-09-16-4
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Članak 4.
Značajke Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur prilikom sagledavanja
mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i eventualni štetni utjecaj su isti ili vrlo slični kao i za
postojeći Prostorni plan i smatra se da neće imati nepovoljni utjecaj na okoliš i prirodu.
Članak 5.
Općina Majur dužna je informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima
zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Općine
Majur” i na web stranici Općine Majur.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2176/14-01-16-61
Majur, 20. siječnja 2017. godine
Općinska načelnica
Klementina Karanović, mag.ing.agr., v.r.

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
PLAN
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općini Majur
za 2017. godinu
I.
Ovim Planom prijma utvrđuje se prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa za 2017. godinu.
II.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2017. godini prijam tri
osobe (3) u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur sa stečenom srednjom stručnom spremom
koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana te imaju do godinu dana
evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentirani staž
u mirovinskom osiguranju.
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III.
Prijam osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provoditi će se u
suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Plan prijma provoditi će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u
cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.
IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 132-01/17-01/1
URBROJ: 2176/14-03-17-1
Majur, 06. veljače 2017. godine
Općinska načelnica
Klementina Karanović, mag.ing.agr., v.r.

3.
Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), članka 35.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13 i »Službene
novine Općine Majur«, broj 3/14), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
načelnica Općine Majur, donosi
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Majur za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim se Planom prijma u službu utvrđuje prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel
Općine Majur tijekom 2017. godine (kratkoročni plan).
Plan prijma u službu utvrđuje se temeljem pisanog prijedloga Plana prijma u službu
pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur, vodeći računa o planiranim
sredstvima za prijam službenika u Proračunu Općine Majur za 2017. godinu.
Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur popunjavaju se radna mjesta u skladu s
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur, Uredbom o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i osiguranim
financijskim sredstvima za 2017. godinu.
Prilikom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Majur, uzeti će se u obzir
odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o lokalnoj i područnoj
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(regionalnoj) samoupravi radi poštivanja prava pripadnika nacionalnih manjina te Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji.
Članak 3.
Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika na neodređeno vrijeme i broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni
upravni odjel Općine Majur, utvrđuje se kako slijedi:

Red.
br.

1.

Potreban broj službenika
u 2017. godini
na neodređeno vrijeme

Potreban broj vježbenika u
2017. godini

mag/
str.spec.
VSS odnosno
univ.bacc./
bacc.
VŠS

SSS

mag/
str.spec.
VSS odnosno
univ.bacc./
bacc
VŠS

SSS

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
na dan
31.12.2016.
(službenici na
neodređeno
vrijeme)

Stvarno stanje
popunjenosti
na dan
31.12.2016.
(službenici na
neodređeno
vrijeme)

Jedinstveni
upravni
odjel
Općine
Majur

2

UKUPNO:

2

Naziv
upravnog
tijela

Članak 4.
Na temelju ovog Plana, radna mjesta se popunjavaju putem javnog natječaja koji se objavljuje
u Narodnim novinama, a koji se može objaviti u dnevnom ili u tjednom tisku.
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 022-01/17-01/1
URBROJ: 2176/14-03-17-2
Majur, 30. siječnja 2017. godine
Općinska načelnica
Klementina Karanović, mag.ing.agr., 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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