REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/2
URBROJ: 2176/14-01-15-2
Majur, 26. svibnja 2015. godine
ZAPISNIK
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 26. svibnja 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, Ana Šarić, Goran Kostrić, Stjepan
Jeličić.
Ostali nazočni:
1. Milan Živković, zamjenik načelnice
2. Đuro Jančić, zamjenik 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 11 od 11 vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te
predlaže dnevni red s tri točke nadopune, koja glasi:
4. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Majur
5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći posebnoj
kategoriji stanovništva Općine Majur
6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2014./2015. godinu
Prešlo se na glasovanje o točkama nadopune dnevnog reda:
O nadopuni dnevnog reda ovom točkom izjasnilo se 11 vijećnika »ZA«, 0 »PROTIV« i 0
»SUZDRŽAN«.
Dnevni red s jednom točkom nadopune glasi:
1. Aktualni sat
2. Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 16. ožujka 2014. godine
3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za pružanje javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Majur
4. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Majur
5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći posebnoj
kategoriji stanovništva Općine Majur
6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2014./2015. godinu
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7. Razno
Tako predloženi dnevni red usvojen je s 11 glasova »ZA«, 0 »PROTIV« i 0 »SUZDRŽAN«.
Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda.
ad.1. Aktualni sat
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, riječ daje vijećnicima.
- Vijećnica Ana Šarić pita kada će se postaviti hidranti u ulici Žrtava Domovinskog rata i
Mlinskoj.
Pošto načelnica nije nazočila sjednici nije dobila odgovor.
- Vijećnica Branka Bobetko pita za reguliranje paljenja i gašenja vanjske rasvjete te predlaže
da se ujutro ne pali, a da se produži gašenje za 1 sat.
- Milan Dabić kaže da je u školi u Velikom Krčevu procurio krov pa bi bilo dobro da to javni
radovi poprave.
Pročelnica mu odgovara da škola u Velikom Krčevu nije imovina Općine Majur.
- Također pita zašto se ne radi dimnjak u domu iako je materijal dopremljen a i prozore bi
trebalo popraviti.
- Cesta od zadnje kuće u Velikom Krčevu do groblja se nije nasipala već dvije godine.
Pročelnica konstatira da cesta do groblja nije u tako lošem stanju iako nije nasuta.
- Groblje u V. Krčevu je ograđeno ali s vanjske strane bi trebalo posjeći grmlje koje se probija
kroz ogradu.
Zamjenik načelnice Milan Živković na brojna pitanja vijećnika Dabića kaže da bi se po tim
pitanjima trebao angažirati Mjesni odbor, a općina će pomoći u nabavci materijala i goriva.
- Vijećnica Branka Bobetko obaviještava da su na groblju u Majuru oštećeni temelji
mrtvačnice pa to trebalo sanirati da ne dođe do većeg oštećenja.
- Vijećnik Stjepan Jeličić pita da li su ugrađeni rubnjaci.
Odgovoreno mu je da nisu.
- Vijećnica Branka Alapić pita tko treba kositi travu na željezničkoj stanici u Graboštanima
jer je jako velika i teško je izlaziti i ulaziti u vlak.
Odgovoreno je da su za to odgovorne Hrvatske željeznice.
ad.2. Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 16. ožujka 2015.
godine
Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen s 11 glasova »ZA«, 0 »PROTIV« i 0
»SUZDRŽAN«.
ad.3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za pružanje javne usluge prikupljanja,
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, riječ daje pročelnici 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 davanju koncesije za pružanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
komunalnog otpada na području Općine Majur
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te
RJEŠENJE
Integralni tekst ODLUKE o davanju koncesije za pružanje javne usluge prikupljanja,
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Majur i Rješenje nalazi se u
spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.4. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ pročelnici 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 nerazvrstanim cestama na području
Općine Majur
Integralni tekst ODLUKE o nerazvrstanim cestama na području Općine Majur nalazi se u
spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći posebnoj
kategoriji stanovništva Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje pročelnici Kristini Rac, izvjestiteljici
ove točke dnevnog reda.
Nakon izlaganja, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke
o novčanoj pomoći posebnoj kategoriji stanovništva
Općine Majur
Integralni tekst ODLUKE o II. izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći posebnoj
kategoriji stanovništva Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u
pismohrani Općine Majur.
ad.6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2014./2015. godinu
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje pročelnici Kristini Rac, izvjestiteljici
ove točke dnevnog reda.
Nakon izlaganja, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova
»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena
ODLUKA
o dodjeli stipendije studentima za akademsku
2014./2015. godinu
Integralni tekst O D L U K E o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2014./2015.
godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
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ad.7. Razno
-Pod ovom točkom pitanje je postavio vijećnik Stjepan Jeličić, kad će se postaviti dječje
igralište u Stublju.
Odgovor zamjenika Milana Živkovića je da će to biti uskoro.
-Vijećnica Višnja Babić pita za popravak ceste prema Kostrićima.
Pročelnica joj odgovara da je to županijska cesta.
Kako više nije bilo pitanja Predsjednik je zaključio sjednicu u 13:35 sati.
Zapisničar

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić

Marijana Solomun
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