REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/6
URBROJ: 2176/14-01-14-2
Majur, 18. studenoga 2014. godine
ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 18. studenoga 2014. godine u
12:00 sati u vijećnici Općine Majur, Kolodvorska 5, Majur.
Nazočni vijećnici: Jurica Dupić, Stojan Crnojević, Branka Alapić, Goran Kostrić, Ana Šarić,
Branka Bobetko, Višnja Babić, Stjepan Jeličić, Stjepan Vujčić, Milan Dabić.
Odsutni vijećnici: Janko Vukmirović, došao u 12:30
Ostali nazočni:
1. Klementina Karanović, mag.ing.agr., općinska načelnica
2. Milan Živković, zamjenik načelnice
3. Đuro Jančić, zamjenik općinske načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne
manjine
4. Kristina Rac, v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
5. Marijana Solomun, zapisničar
Predsjednik Stjepan Jeličić, predsjeda sjednicom otvara istu, pozdravlja nazočne, utvrđuje da
je na sjednici nazočno 10 od 11 vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te
predlaže dnevni red i daje ga na usvajanje. Dnevni red je s 10 glasova »ZA«, 0 »PROTIV« i 0
»SUZDRŽAN« usvojen te glasi:
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 2. rujna 2014. godine
3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2014. godinu
4. Prijedlog Odluke I. izmjenama i dopunama Odluke o učlanjenju u Lokalnu akcijsku grupu
UNA
5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine
Majur
6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Majur
7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Majur
8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u
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Općini Majur za 2014. godinu
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Narodne knjižnice i čitaonice Majur
10. Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi za obavljanje komunalne djelatnosti putem
pisanog ugovora – čišćenje snijega na području Općine Majur
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja
Općine Majur za akademsku 2014./2015. godinu
12. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima s područja
Općine Majur
13. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s područja
Općine Majur za akademsku 2014./2015. godinu
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenje otpadom na
području Sisačko-moslavačke županije
15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Osnivanje i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije
16. Razno
Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda.
ad.1. Aktualni sat
- Vijećnica Ana Šarić pita za izvještaj o utrošku grobne naknade za 2013. godinu.
v.d. pročelnice daje odgovor da je zaduženje za 2013. godinu bilo 45.575,00, naplaćeno
24.681,00 kuna te da je naplaćeni iznos utrošen za plaćanje vode, smeća i košnju trave na
grobljima.
- Vijećnik Milan Dabić postavlja pitanje nasipanja cesta u Krčevu.
Načelnica odgovara da se ceste neće nasipavati jer je dogovoreno da Hrvatske ceste iskopaju
kanale pa će se onda nasipavati.
- Vijećnica Ana Šarić pita planira li se saniranje udarnih rupa u ulici Žrtava domovinskog rata
na relaciji od skretanja s pruge do PPS-a.
Odgovor načelnice je da se taj dio ceste mora obići da se vidi u čemu je problem.
- Stjepan Vujčić postavlja pitanje hoće li se mijenjati raspored gorenja lampi za vanjsku
rasvjetu.
Načelnica odgovara da se neće mijenjati raspored gorenja jer se prebacivanje plaća te da je to
nepotrebni trošak, a ionako nije javna rasvijeta da nekom svijetli u dvorište ili ispred nečije
kuće već da osvjetljava cestu.
ad.2. Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 2. rujna 2014.
godine
Vijećnik Stjepan Vujčić traži nadopunu Zapisnika vezano uz pitanja postavljena na prošloj
sjednici.
Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća uz predložene nadopune prihvaćen s 10 glasova
»ZA«, 0 »PROTIV« i 0 »SUZDRŽAN«.
ad.3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2014.
godinu
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, riječ daje načelnici Općine Majur koja izvještava
da se Povjerenstvo za financije i proračun sastalo te predlaže Općinskom vijeću usvajanje II.
izmjena i dopuna Proračuna Općine Majur. Načelnica je naglasila da je razlog predlaganja
izmjena i dopuna Proračuna pomoć obiteljima za školske knjige po kojem će svaki učenik
dobiti 300 odnosno 200 kuna, zatim izrada prometnog elaborata koji je neophodan da bi se
postavile table smeđe signalizacije koje su dobivene kroz projekt u suradnji s Turističkom
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zajednicom Hrvatska Kostajnica te druge stavke koje su neophodne za funkcioniranje.
U tijeku 3. točke dnevnog reda na sjednicu je stigao vijećnik Janko Vukmirović.
- U raspravi oko ove točke vijećnica Ana Šarić traži obrazloženje stavke –javna rasvjeta –
rekonstrukcija.
Načelnica pojašnjava da se planira preko Fonda za zaštitu okoliša nabaviti štednih lampi koje
će zamijeniti postojeće lampe, ali se čeka da Fond objavi natječaj.
- Ana Šarić je zatražila objašnjenje vezano za stavke darovi zaposlenicima, regres za godišnji
odmor i jubilarna nagrada.
Načelnica pojašnjava da su te stavke u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu koji je još Ana
Šarić kao načelnica donijela 2010. godine i zaposleni mogu tužbom doći do spomenutih
sredstava pa bi troškovi bili puno veći nego u ovom slučaju. Isto tako podsjeća da je i ona
sama dok je obnašala dužnost općinske načelnice pod prijetnjom tužbe umirovljenog
Pročelnika morala isplatiti djelatnicima zaostale božićnice i regrese.
- Vijećnica Ana Šarić je ispred vijećnika HDZ-a predložila da se iz prijedloga izmjena
proračuna skinu stavke: darovi zaposlenicima, regres za godišnji odmor i jubilarna nagrada.
Načelnica Klementina Karanović je odgovorila kako je u skladu s člankom 28. Poslovnika
Općine Majur takav prijedlog potrebno predati u obliku amandmana koji se predaje pismeno
predsjedniku vijeća.
- Predsjednik vijeća je naglas pročitao članak 28. Poslovnika
- Vijećnica Ana Šarić je ispred vijećnika HDZ-a zatražila stanku od 10 minuta.
v. d. pročelnica Kristina Rac je od vijećnice Ane Šarić tražila obrazloženje zahtjeva za
skidanje stavki.
Ana Šarić je odgovorila da je razlog što se traže skidanje stavki dosadašnje obrazloženje i
ponašanje prema vijećnicima.
v.d. pročelnica Kristina Rac komentira da nije u redu da se službenicima bez razloga
oduzimaju njihova materijalna prava.
Nakon rasprave, i pauze od 10 minuta predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje
te s 3 glasa »ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 8 glasova »SUZDRŽAN« nije usvojena
ODLUKA
o II. izmjenama i dopunama
Proračuna OPćine Majur
te donesen
ZAKLJUČAK
Integralni tekst Zaključka o neusvajanju Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračun
Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine
Majur.
ad.4. Prijedlog Odluke I. izmjenama i dopunama Odluke o učlanjenju u Lokalnu
akcijsku grupu UNA
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama
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Odluke o učlanjenju u Lokalnu
akcijsku grupu Una
Integralni tekst ODLUKE o I. izmjenama i dopunama Odluke o učlanjenju u Lokalnu
akcijsku grupu Una nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani
Općine Majur.
ad.5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području
Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
- Vijećnica Ana Šarić pita za pojašnjenje članka 22. – posebne kategorije stanovništva
v.d. pročelnice Kristina Rac da će se pri nabavi koncesije za tu djelatnost napraviti troškovnik
u kojem će biti posebno navedene te kategorije stanovništva te da će se iz ponuđenog
troškovnika vidjeti koliki iznos plaćaju te kategorije stanovništva.
- Branka Alapić pita da li će se i dalje slati uplatnice na adrese kuća u kojima nitko ne živi.
v.d. pročelnice odgovara da hoće jer postoje osobe koje su nasljednici tih kuća iza osoba koje
su umrle a tu su živjele.
- Vijećnica Branka Alapić ima primjedbu na dosadašnji odvoz smeća u zimskim uvjetima da
se zna desiti da se smeće ne odvozi i po 2 mjeseca u Mračaju.
- zamjenik načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Đuro Jančić kaže da se
odmah treba javiti kako bi se pravodobno pristupilo rješavanju problema, jer mi nismo imali
saznanja o tom problemu.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKA
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada
na području Općine Majur
Integralni tekst ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području
Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine
Majur.
ad.6. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređenje
i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović,
mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Vijećnik Stojan Crnojević postavlja pitanje kako riješiti zemljište koje se ne održava jer se tu
zadržava divljač koja uništava usjeve.
Vijećnica Branka Alapić se uključuje u raspravu sa činjenicom da se po zakonu tuđe zemljište
ne smije dirati, a usjeve svaki poljoprivrednik treba ograditi.
Nakon rasprave, predsjednik daje na glasovanje ovu točku dnevnog rada te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKA
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području Općine Majur
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Integralni tekst O D L U K E o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Majur nalazi se u spisu
ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine
Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKA
o I. izmjenama i dopunama
Odluke o socijalnoj skrbi Općine Majur
Integralni tekst ODLUKE o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine
Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2014. godinu
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. Koja izvještava kako se ova Odluka, ukoliko bude
donesena, ne može primjenjivati dok se ne usvoje II. izmjene i dopune Proračuna.
Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova »ZA«, 0 glasova
»PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKA
o II. izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Majur za 2014. godine
Integralni tekst ODLUKE o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2014. godine nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom
predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Narodne knjižnice i čitaonice
Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« doneseno
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Narodne knjižnice i čitaonice Majur
Integralni tekst RJEŠENJA o imenovanju ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Majur
nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
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ad. 10. Prijedlog Odluke o najpovoljnijoj ponudi za obavljanje komunalne djelatnosti
putem pisanog ugovora – čišćenje snijega na području Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Ističe da je na poziv na dostavu ponude koji je upućen na 6 adresa pristigla samo jedna
ponuda i to od Cesta Sisak d.o.o., a cijena usluge čišćenja snijega je 145,00 kuna bez PDV-a
po 1 kilometru , što je jeftinije od dosadašnjeg čišćenja snijega po cijeni od 180,00 kuna bez
PDV-a što je obavljao izvođač ABAZA d.o.o..
- Vijećnik Janko Vukmirović traži, ako je moguće, da se put do groblja u Gornjem Hrastovcu
čisti kao i ostale ceste a ne po dojavi naručitelja.
Načelnica odgovara da će se to urediti s izvoditeljem.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKA
o najpovoljnijoj ponudi za obavljanje
komunalne djelatnosti putem pisanog ugovora
– čišćenje snijega na području
Općine Majur

Integralni tekst ODLUKU o najpovoljnijoj ponudi za obavljanje komunalne djelatnosti
putem pisanog ugovora – čišćenje snijega na području Općine Majur nalazi se u spisu ove
sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s
područja Općine Majur za akademsku 2014./2015. godinu
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKA
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
studentima s područja Općine Majur
za akademsku 2014./2015. godinu
Integralni tekst O D L U K E o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s
područja Općine Majur za akademsku 2014./2015. godinu o usvajanju istih, nalazi se u
spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 12. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima s
područja Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen
PRAVILNIK
o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima
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s područja Općine Majur
Integralni tekst PRAVILNIKA o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima s
područja Općine Majur o usvajanju istih, nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom
predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s
područja Općine Majur za akademsku 2014./2015. godinu
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima s područja Općine Majur
za akademsku 2014./2015. godinu
Integralni tekst O D L U K E o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima s
područja Općine Majur za akademsku 2014./2015. godinu o usvajanju istih, nalazi se u
spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenje
otpadom na području Sisačko-moslavačke županije
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Gospodarenje otpadom na području
Sisačko-moslavačke županije
Integralni tekst Z A K L J U Č K A o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Gospodarenje
otpadom na području Sisačko-moslavačke županije o usvajanju istih, nalazi se u spisu ove
sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Osnivanje i
ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke
županije
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Osnivanje i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području
Sisačko-moslavačke županije
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Integralni tekst Z A K L J U Č A K o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Osnivanje i
ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke
županije o usvajanju istih, nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani
Općine Majur.
ad.16. Razno
Vijećnik Goran Kostrić komentira da je podlo što je načelnica na društvenu mrežu stavila
imena vijećnika koji su predložili povećanje vijećničkih naknada i usvojili Odluku o
povećanju naknada predsjedniku vijeća i vijećnicima.
Traži se pisani odgovor.
Na završetku sjednice predsjednik vijeća poziva da se minutom šutnje oda počast za Vukovar.
Predsjednik je zaključio sjednicu u 13:52 sati.
Zapisničar

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić

Marijana Solomun
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