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       REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA MAJUR 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/15-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-15-3 

Majur, 16. ožujka 2015. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 16. ožujka 2015. godine u 12:00 

sati u vijećnici Općine Majur, Kolodvorska 5, Majur. 

 

Nazočni vijećnici: Jurica Dupić, Stojan Crnojević, Branka Alapić, Branka Bobetko, Višnja 

Babić, Stjepan Vujčić, Milan Dabić, Janko Vukmirović, Stjepan Jelčić, Ana Šarić i Goran 

Kostrić. 

 

Odsutni: / 
 

Ostali nazočni: 

1. Milan Živković, zamjenik načelnice 

2. Đuro Jančić, zmjenik načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine 

3. Kristina Rac, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

4. Marijana Solomun, zapisničar 

 

Predsjednik Stjepan Jeličić, predsjeda sjednicom otvara istu, pozdravlja nazočne, utvrđuje da 

je na sjednici nazočno __ od __ vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te 

predlaže dnevni red s dvije točke nadopune, koje glase:  

 

8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

Općini Majur za 2015. godinu 

 

Prešlo se na glasovanje o točki nadopune dnevnog reda: 

O nadopuni dnevnog reda ovom točkom izjasnilo se 8 vijećnika »ZA«, 0 »PROTIV« i 0 

»SUZDRŽAN«. 

 

Dnevni red s jednom točkom nadopune glasi: 

1.  Aktualni sat                                                                                                                                         

2.  Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 17. prosinca 2014. godine  

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva  Crvenog križa Hrvatska 

Kostajnica za 2014. godinu  

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 

2014. godinu  

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Majur za period siječanj- 
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prosinac 2014. godine 

6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Majur za period siječanj-

prosinac 2014. godine 

7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2015. godinu 

8. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

Općini Majur za 2015. godinu 

9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Majur za 2014. godinu 

10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općini Majur za 2014. godinu 

11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur 

za 2014. godinu 

12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Majur za 2014. 

godinu 

13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Majur za 2014. 

godinu  

14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. 

godinu  

15. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba udruga na području Općine Majur 

za 2014. godinu 

16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu 

17. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur 

18. Prijedlog Odluke izradi Strateškog razvojnog programa Općine Majur 

19. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Majur za 2014.  

godinu 

20. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  

Općine Majur za 2015. godine 

21. Razno 

 

Tako predloženi dnevni red usvojen je s 8 glasova »ZA«, 0 »PROTIV« i 0 »SUZDRŽAN«. 

 

Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda. 

 

ad.1. Aktualni sat 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, riječ daje vijećnicima. 

- Za riječ se javio vijećnik Milan Dabić sa pitanjem kad će se odvesti smeće sa groblja u 

Krčevi i pražnjenje zelenih otoka. 

Odgovor načelnice je da će se smeće sa groblja odvesti u srijedu a pražnjenje zelenih otoka se 

dogovara. 

-Milan Dabić konstatira da kopanje kanala prema groblju u V. Krčevu nije dobro napravljeno, 

a i zemlja iz kanala se bacala u živicu, a kanali bi se trebali iskopati kroz sijelo selo jer voda 

teče asfaltom i trga ga. 

- Prijedlog Milana Živkovića je da se angažira netko iz Mjesnog odbora koji bi nadzirao dok 

se izvode radovi. 

- Vijećnica Branka Bobetko se nadovezala sa problemom kanala kod kuće Ilije Gavrića jer je 

zatrpan pa voda teče cestom. 

- Stojan Crnojević pita koliko su plaćeni radovi iskpa kanala prema groblju u V. Krčevu. 

Odgovor načelnice je da su radovi plaćeni oko 30.000,00 kn. 

- Vijećnik Janko Vukmirović pita gdje se nalazi suđe koje je kupljeno za MO G. Hrastovac. 
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Nakon provjere konstatirano je da suđe za MO nije ni kupovano. 

 

- Vijećnik Dabić iznosi zamolbu lovaca da bi se cesta prema groblju trebala nasuti. 

 

ad.2. Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 17. prosinca 2014. 

godine  
 

Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen s 8 glasova »ZA«, 0 »PROTIV« i 0 

»SUZDRŽAN«.  

 

ad.3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa 

Hrvatska Kostajnica za 2014. godinu  

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, riječ daje ravnateljici Gradskog društva 

Crvenog križa Maji Ikšić, koja je izvjestiteljica ove točke dnevnog reda. 

Nakon izlaganja ravnateljice, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je 

s 8 glasova »ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno  

 

IZVJEŠĆE 

o radu Gradskog društva Crvenog križa  

Hrvatska Kostajnica za 2014. godinu 

te donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva 

Crvenog križa Hrvatska Kostajnica 

za 2014. godinu  

 

Integralni tekst Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica za 

2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa 

Hrvatska Kostajnica za 2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u 

pismohrani Općine Majur. 

 

ad.4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice 

Majur za 2014. godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje ravnateljici Narodne knjižnice i 

čitaonice Majur Suzani Tumurad, izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Nakon izlaganja, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE 

o radu Narodne knjižnice i čitaonice  

Majur za 2014. godinu 

 

te donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice  

i čitaonice Majur za 2014. godinu 
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Integralni tekst Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 2014. godinu i 

Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 2014. godinu 

nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Majur za period 

siječanj- prosinac 2014. godine 
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Nakon izlaganja, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE 

o radu načelnice Općine Majur 

za period siječanj-prosinac 2014. godine 

 

te donasen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Majur 

za period siječanj-prosinac 

2014. godine 

 

 

Integralni tekst Izvješća o radu načelnice Općine Majur za period siječanj-prosinac 2014. 

godine i Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Majur za period siječanj-

prosinac 2014. godine nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani 

Općine Majur. 

 

ad.6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Majur za period 

siječanj-prosinac 2014. godine 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda, koja je izvijestila da se Povjerenstvo za 

finacije i proračun sastalo i prihvatilo predloženi Godišnji izvještaj te predložilo Općinskom 

vijeću usvajanje istog. 

Nakon izlagaja i rasprave, potpredsjednik daje na glasovanje ovu točku dnevnog rada te je s 8 

glasova »ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojen 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju proračuna Općine Majur  

za 2014. godinu 

 

Integralni tekst Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Majur za 2014. 

godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

  

ad.7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2015. 

godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda, koja je izvijestila da se Povjerenstvo za 

financije i proračun sastalo i prihvatilo predložene izmjene i dopune proračuna Općine Majur 

za 2015. godinu te predložilo Općinskom vijeću usvajanje istih. 
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Nakon izlaganja i rasprave, potpredsjednik daje na glasovanje ovu točku dnevnog rada te je s 

8 glasova »ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena 

 

ODLUKA 

o I. izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Majur za 2015. godinu 

 

Integralni tekst Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2015. 

godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.8. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2015. godinu  

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova »ZA«, 0 glasova 

»PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena 

 

ODLUKA 

o I. izmjenama i dopunama Programa 

javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

Općini Majur za 2015. godinu 
Integralni tekst Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi u Općini Majur za 2015. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu 

u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Majur za 2014. godinu  

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Programa gradnje  

objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

u Općini Majur za 2014. godinu 

 

te donesen 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 

 i uređaja komunalne infrastrukture u  

Općini Majur za 2014. godinu  

 

Integralni tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Majur za 2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Majur za 2014. 

godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
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na području Općine Majur za 2014. godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Programa održavanja komunalne 

 infrastrukture na području Općine Majur  

za 2014. godinu 

 

te donesen 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  

održavanja komunalne infrastrukture na području  

Općine Majur za 2014. godinu 

 

Integralni tekst  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Majur za 2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Majur za 2014. 

godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

Općini Majur za 2014. godinu 

Potpredsjednik 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 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

 u Općini Majur za 2014. godinu  

 

te donesen 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju  Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

u Općini Majur za 2014. godinu 

 

Integralni tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini 

Majur za 2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u 

posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Majur 

za 2014. godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 
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IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

u Općini Majur za 2014. godinu 

 

te donesen 

Z A K L J U Č A K  

o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Programa javnih potreba u kulturi u  

Općini Majur za 2014. godinu  

 

Integralni tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u Općini Majur za 

2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi u Općini Majur za 2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom 

predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Majur 

za 2014. godinu  

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Programa javnih potreba u športu  

u Općini Majur za 2014. godinu 

te donesen 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  

potreba u športu u Općini Majur  

za 2014. godinu 

 

Integralni tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Majur za 

2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

športu u Općini Majur za 2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu 

u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2014. godinu  

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog  

doprinosa za 2014. godinu  

te donesen 
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Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2014. godinu 

 

Integralni tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2014. godinu i  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u 

pismohrani Općine Majur. 

 

ad.15. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba udruga na području 

Općine Majur za 2014. godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba udruga 

na području Općine Majur za 2014. godinu 

 

te donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  

javnih potreba udruga na području Općine Majur  

za 2014. godinu 

 

Integralni tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba udruga na području Općine 

Majur za 2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba udruga na području Općine Majur za 2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u 

posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojeno 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa  

utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2014. godinu 

te donesen 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
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izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu 

 

Integralni tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu i Zaključka o usvajanju Izvješća o 

izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  izgrađene 

zgrade u prostoru za 2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u 

pismohrani Općine Majur. 

 

ad.17. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Majur 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena 

 

ODLUKA 

o izradi Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Majur 

 

Integralni tekst Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Majur 

nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

ad.18. Prijedlog Odluke izradi Strateškog razvojnog programa Općine Majur 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena 

 

ODLUKA 

o izradi Strateškog razvojnog programa  

Općine Majur 

 

Integralni tekst Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Majur nalazi se u 

spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.19. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Majur 

za 2014. godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojena 

 

A  N  A  L  I  Z  A 

STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR 

U 2014. GODINI 

te donesen 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja  

na području Općine Majur u 2014. godini 
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Integralni tekst Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Majur u 

2014. godini i Zaključka o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Majur u 2014. godini nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u 

pismohrani Općine Majur. 

 

ad.20. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Majur 

za 2014. godinu 

Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 8 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« usvojene 

 

SMJERNICE 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE 

 I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR 

U 2015. GODINI 

te donesen 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja na području 

Općine Majur u 2014. godini 

 

Integralni tekst Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Majur u 2015. godini i Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Majur u 2014. godini nalazi se u spisu ove 

sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.21. Razno 

 

Pod točkom Razno nije bilo pitanja pa je potpredsjednik zaključio sjednicu u 14:45 sati. 

 

 

 

    Zapisničar          Potpredsjednik 

         Općinskog vijeća 

       

Marijana Solomun                 Stojan Crnojević 


