REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/14
URBROJ: 2176/14-01-13-2
Majur, 27. studenoga 2013. godine
ZAPISNIK
s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 27.11.2013. godine u 13:00
sati u vijećnici Općine Majur, Kolodvorska 5, Majur.
Nazočni vijećnici: Jurica Dupić, Janko Vukmirović, Stojan Crnojević, Branka Alapić, Goran
Kostrić, Ana Šarić, Branka Bobetko, Višnja Babić, Milan Dabić.
Odsutni vijećnici: Stjepan Jeličić (opravdano), Stjepan Vujčić (opravdano).
Ostali nazočni:
1. Klementina Karanović, mag.ing.agr., općinska načelnica
2. Milan Živković, zamjenik općinske 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
Potpredsjednik Stojan Crnojević, predsjeda sjednicom otvara istu, pozdravlja nazočne,
utvrđuje da je na sjednici nazočno 9 od 11 vijećnika te postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje, te predlaže dnevni red uz jednu točku nadopune, koja glasi:
1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendije
Tako predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen pa glasi:
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 16. rujna 2013. godine
3. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Majur
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Majur
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za
izbor članova vijeća mjesnih odbora
6. Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih
nepogoda Općine Majur
7. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
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8. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo za
procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje i vrijednosti drvne
mase
9. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju doktora medicine i
drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana
umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općine Majur
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja
Općine Majur za akademsku 2013./2014. godinu
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
12. Prijedlog Proračuna Općine Majur za 2014. godinu
13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2014. godinu
14. Prijedlog Odluke o projekciji Proračuna Općine Majur za razdoblje od 2014. do 2016.
godine
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Majur za 2014. godinu
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur za 2014.
godinu
17. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Majur za 2014. godinu
18. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Majur za 2014. godinu
19. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2014. godinu
20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu.
21. Prijedlog Programa javnih potreba udruga na području Općine Majur za 2014. godinu
22. Prijedlog Plana prioritetnih investicija u Općini Majur za 2014. godinu
23. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Majur za 2014. godinu
24. Razno
Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda.
ad. 1. Aktualni sat
Potpredsjednik Stojan Crnojević otvorio je 4. sjednicu aktualnim satom i dao riječ
vijećnicima.
- vijećnica Ana Šarić pita o prodaji kuće u Svinici. Kristina Rac odgovara da za prodaju
nekretnine sada moramo imati izrađen energetski certifikat, a kako se proračun slabo puni
malo ćemo pričekati s provedbom samog natječaja.
- zamjenik načelnice Đuro Jančić pita može li se kuća prodati niže od onog što je procjenitelj
precijenjeno. Načelnica Karanović odgovara da ne može.
- vijećnik Dabić pita vijećnika Crnojevića za obećanje koje je dao o ograđivanju groblja u
Velikom Krčevu. Vijećnik Crnojević odgovara da je imao drugih obaveza te da jednostavno
nije stigao izvršiti obećano.
ad.2. Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 16. rujna 2013.
godine
Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur od 16. rujna 2013. godine bez
primjedbi usvojen je s 9 glasova »ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 »SUZDRŽAN«.
ad.3. Prijedlog Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Majur
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike što znači donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Općine Majur te da je to način neposrednog sudjelovanja građana
u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad
građana.
Nakon izlaganja, potpredsjednik je dao riječ vijećnicima.
Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te je s 9
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glasova »ZA« donesena
ODLUKA
o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području
Općine Majur
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine
Majur.
Mjesni odbori i broj članova vijeća mjesnih odbora utvrđuju se Statutom Općine Majur.
II BIRAČKO PRAVO
Članak 2.
Biračko pravo imaju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života (u daljnjem tekstu:
birači).
Pravo birati članove vijeća mjesnih odbora Općine Majur ( u daljnjem tekstu: Općine) imaju
birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Biračko pravo se ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.
Članak 3.
Za člana vijeća mjesnog odbora ima pravo biti biran građanin koji na dan stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora ima biračko pravo i prijavljeno prebivalište na području mjesnog
odbora za čije se vijeće izbori provode.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom.
Integralni tekst Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani
Općine Majur.
ad.4. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Majur
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike da se ovom Odlukom raspisuju izbori za članove vijeća mjesnih
odbora. Mjesnih odbora na području Općine ima 8, a vijeće ima 5 članova te da je za dan
održavanja izbora određen datum 19.1.2013. godine.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesena
ODLUKA
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Majur
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Majur, i to
kako slijedi:
1. Mjesni odbor Majur, obuhvaća građane čije je prebivalište na području naselja Majur i
Kostrići – 5 članova
2. Mjesni odbor Stubalj, obuhvaća građane čije je prebivalište na području naselja
Stubalj – 5 članova
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3. Mjesni odbor Graboštani, obuhvaća građane čije je prebivalište na području naselja
Graboštani – 5 članova
4. Mjesni odbor Gornji Hrastovac, obuhvaća građane čije je prebivalište na području
naselja Gornji Hrastovac – 5 članova
5. Mjesni odbor Mračaj, obuhvaća građane čije je prebivalište na području naselja
Mračaj – 5 članova
6. Mjesni odbor Svinica, obuhvaća građane čije je prebivalište na području naselja
Svinica – 5 članova
7. Mjesni odbor Krčevo, obuhvaća građane čije je prebivalište na području naselja
Veliko Krčevo i Malo Krčevo – 5 članova
8. Mjesni odbor Meminska, obuhvaća građane čije je prebivalište na području naselja
Gornja Meminska i Srednja Meminska - 5 članova
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. siječnja 2014. godine.
Integralni tekst Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani
Općine Majur.
ad.5. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike da se ovim Rješenjem odlučuje o imenovanju članova Općinskog
izbornog povjerenstva koji će provoditi izbor članova vijeća mjesnih odbora.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« doneseno
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora
I.
U stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Majur za izbor članova
vijeća mjesnih odbora na području Općine Majur imenuju se:
1. Petar Samardžija, dipl. iur., za predsjednika
2. Pavo Blažanović, dipl. iur., za potpredsjednika
3. Kristina Rac, za člana
4. Ante Švaga, za člana
5. Tihana Gavrić, za člana
6. Suzana Tumurad, za člana
II.
Općinsko izborno povjerenstvo:
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad biračkih odbora,
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća mjesnih
odbora,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i
objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih
odbora,
- određuje biračka mjesta,
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-

nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
nadzire pravilnost izborne promidžbe,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja,
objavljuje rezultate izbora,
obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovom Odlukom.

Integralni tekst Rješenja o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora nalazi se u spisu ove sjednice i u
posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.6. Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih
nepogoda Općine Majur
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike da se ovim Rješenjem odlučuje o imenovanju povjerenstva za
procjenu štete od elementarnih nepogoda općine Majur.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« doneseno
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Majur
I.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se na vrijeme od
četiri godine:
- Branka Alapić, predsjednik
- Stojan Crnojević, potpredsjednik
- Milan Dabić, član
- Višnja Babić, član
- Kristina Rac, član
II.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Majur.
III.
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje štetu za područje Općine Majur te organizira i usklađuje njezinu procjenu,
- surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
- potvrđuje štetu za čije se otklanjanje, odnosno ublažavanje odobravaju sredstva iz Proračuna
Općine,
- Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na
temelju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva,
- daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
- Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku,
- za općinskog načelnika i Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku
sredstava pomoći,
- predlaže financijska sredstva u Općinskom proračunu za dodjelu pomoći u slučaju
elementarnih nepogoda.
Integralni tekst Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom
predmetu u pismohrani Općine Majur.
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ad.7. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike da se ovim Rješenjem odlučuje o predstavniku Općine u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu koje će imenovati Agencija za
poljoprivredno zemljište koja je nadležna za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« doneseno
RJEŠENJE
o određivanju predstavnika Općine Majur
u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

I.
Određuje se Janko Vukmirović iz Gornjeg Hrastovca, Gornji Hrastovac 62, za
predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Integralni tekst Rješenja o određivanju predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nalazi se
u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.8. Prijedlog Rješenja o određivanju predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo za
procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje i vrijednosti drvne
mase
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike da se ovim Rješenjem odlučuje o predstavniku Općine u
Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje i
vrijednosti drvne mase koje će imenovati Agencija za poljoprivredno zemljište koja je
nadležna za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« doneseno
RJEŠENJE
o određivanju predstavnika Općine Majur
u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne
proizvodnje i vrijednosti drvne mase
I.
Određuje se Klementina Karanović, mag.ing.agr. iz Graboštana, Graboštani 8, za
predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju
poljoprivredne proizvodnje i vrijednosti drvne mase.
Integralni tekst Rješenja o određivanju predstavnika Općine Majur u Povjerenstvo
za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje i vrijednosti drvne
mase nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
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ad.9. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju doktora
medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka
smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općine Majur
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike kako je zaprimljen dopis od Upravnog odjela za zdravstvo SMŽ
koji su nas obavijestili kako za našu Općinu nema zainteresiranih zdravstvenih djelatnika za
mrtvozorenje te kako trebamo predložiti Skupštini SMŽ stavljanje Van snage Rješenja o
imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa,
vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općine
Majur.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesen
ZAKLJUČAK
I.
Predlaže se Skupštini Sisačko-moslavačke županije stavljanje van snage Rješenja o
imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa,
vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općine Majur
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 2/05.).
II.
Kako nije bilo drugih prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih
zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan
zdravstvenih ustanova za područje općine Majur bilo je potrebno predložiti kao u točki I.
ovog Zaključka.
Integralni tekst Zaključka nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u
pismohrani Općine Majur.
ad.10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s
područja Općine Majur za akademsku 2013./2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako se namjerava raspisati natječaj da
dodjelu stipendija svim studentima s područja Općine Majur.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesena
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
studentima s područja Općine Majur
za akademsku 2013./2014. godinu

Članak 1.
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Majur za
akademsku 2013./2014. godinu.
Članak 2.
U akademsku 2013./2014. godini dodijeliti će se:
- stipendije svim studentima s područja Općine Majur, u iznosu od 300,00 kuna
mjesečno.
7

Članak 3.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija za provođenje natječaja za dodjelu
stipendija.
Integralni tekst Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima s
područja Općine Majur za akademsku 2013./2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i
u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako natječaj ne može provesti bez
imenovanja povjerenstva za dodjelu stipendija od strane Općinskog vijeća.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« doneseno
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
stipendija
I.
U Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje se:
1. Branka Alapić, za predsjednika
2. Stojan Crnojević, za člana
3. Branka Bobetko, za člana
4. Janko Vukmirović, za člana
5. Suzana Tumurad, za člana
Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine odnosno do stupanja na snagu Odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno do stupanja na snagu Odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela.
II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja obavljati će zadaće i poslove propisane
Pravilnikom o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Općine Majur
(»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 22/13.).
Integralni tekst Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.12. Prijedlog Proračuna Općine Majur za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila da je temeljem članka 39. Zakona o
proračunu ("NN", broj 87/08. i 136/12.) pripremljen ovaj prijedlog Proračuna za 2014.
godinu. Planirani su prihodi poslovanja od 4.096.098,24 kn, rashodi poslovanja 2.303.676,74
kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu do 1.792.421,50 kn.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima:
- vijećnica Šarić postavlja pitanje načelnici vezano uz program ruralnog razvoja u
poljoprivredi, na što se odnosi.
Načelnica odgovara da će se izraditi Program za poljoprivredu i ruralni razvoj u suradnji s
poljoprivrednim proizvođačima koji mora ići na odobrenje u Ministarstvo poljoprivrede, te će
nakon toga biti predloženo da usvoji i općinsko vijeće. Budući je došlo do izmjena Zakona o
potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i mi moramo naš program usuglasiti s istim. U
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sklopu Programa ćemo predložiti sustav bodovanja tako da svi poljoprivrednici koji se jave na
natječaj, ovisno o veličini i vrsti proizvodnje, će dobiti određeni iznos ovisno o kriterijima.
- zamjenik načelnice Đuro Jančić postavlja pitanje što znači neriješeni imovinsko pravni
odnosi ako je donesen zakon da domovi i groblja prelaze u vlasništvo općine.
vijećnica Šarić odgovara da kada je već sve bilo riješeno i kada je elaborat napravljen g
Drakulić nije htio potpisati za do te stoga nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za dom u
Gornjem Hrastovcu.
Nakon rasprave potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je
utvrđeno da je s 9 glasova »ZA« donesen
PRORAČUN
OPĆINE MAJUR ZA 2014. GODINU
I.

OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Majur za 2014. godinu ( u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA ..........................................
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA ..........................................
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK ..................................

4.096.098,24
0,00
2.303.676,74
1.792.421,50
-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
NETO ZADUŽIVANJE (FINANCIRANJE)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE

-

Članak 2.
Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna utvrđeni su u Općem dijelu
Proračuna prema ekonomskoj kvalifikaciji.
Integralni tekst Proračuna Općine Majur za 2014 godinu nalazi se u spisu ove
sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila da je ova Odluka izrađena temeljem
članka 14. i 130. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) pripremljena je
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2014. godinu. Odlukom je utvrđeno
izvršavanje Proračuna Općine Majur za 2014. godinu, upravljanje financijskom i
nefinancijskom imovinom te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. Proračun se
sastoji iz općeg i posebnog cijela te plana razvojnih programa. Proračun se izvršava u skladu s
raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama. Proračun se izvršava na temelju planiranih
mjesečnih potreba korisnika sukladno s raspoloživim sredstvima. Proračun se izvršava od 01.
siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
Nakon rasprave potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je
utvrđeno da je s 9 glasova »ZA« donesena
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ODLUKA
o izvršavanju Proračuna Općine Majur
za 2014. godinu

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Općine Majur za 2014.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.
II.

STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.
Proračun Općine Majur sastoji se iz općeg i posebnog dijela te od plana razvojnih
programa.
Opći dio Proračuna sadrži:
- Račun prihoda i rashoda: sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj
klasifikaciji.
- Račun financija: iskazuje primitke od financijske imovine te izdatke za financijsku
imovinu.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Izvori financiranja su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i
izdaci određene vrste i namjene.
Integralni tekst Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2014. godinu
nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.14. Prijedlog Odluke o projekciji Proračuna Općine Majur za razdoblje od 2014. do
2016. godine
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je temeljem članka 39. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) pripremljena je Odluka o projekciji
proračuna Općine Majur za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Tako planiramo da će
tijekom 2014. godine prihodi biti 4.096.098,24 kn, te postupno povećanje 2015. na
4.540.008,03 kn, kao i 2016. na 5.009.164,32 kn. Nažalost zbog loše ekonomske situacije
očekujemo da će kroz iduće tri godine doći do smanjenja prihoda od poreza, a planiramo
povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Nakon izlaganja
potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je dao ovu točku dnevnog
reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesena
ODLUKA
o projekciji proračuna Općine Majur za razdoblje
od 2014. do 2016. godine
Članak 1.
Usvaja se Projekcija proračuna Općine Majur za razdoblje 2014. do 2016. godine.
Članak 2.
Projekcija proračuna Općine Majur za razdoblje 2014. do 2016. godine čini sastavni
dio ove Odluke.
10

Integralni tekst Odluke o projekciji proračuna Općine Majur za razdoblje od
2014. do 2016. godine nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani
Općine Majur.
ad. 15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Majur za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj program naslonjen na
proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima gdje je vijećnica Šarić
konstatirala kako nigdje ne vidi stavku rekonstrukcija javne rasvjete te da bi to trebalo uvrstiti
u program. Načelnica Klementina Karanović zahvaljuje na ukazanom propustu.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesen
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Majur za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Majur u 2014. godini za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblje
- javnu rasvjetu
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i
- odlaganje komunalnog otpada.
Članak 2.
Opis poslova i uređaja komunalne infrastrukture, iz članka 1. ovog Programa te
naznaka izvora financiranja nalaze se u tablici I. i II.
Integralni tekst 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.16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur za
2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj program naslonjen na
proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima gdje je vijećnica Šarić
postavila pitanje što se odnosi na stavku groblje Majur 3.000,00 kuna, što se planira raditi.
Načelnica Klementina odgovara da se planira dodatno uređenje ili odvoz smeća što bude
važnije.
Kako nije bilo drugih pitanja potpredsjednik je dao ovu točku dnevnog reda na
glasovanje te je utvrđeno da je s 9 glasova »ZA« donesen
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur
za 2014. godinu
11

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se način rasporeda sredstava komunalne naknade i drugih
sredstava iz općinskog proračuna za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine
Majur u 2014. godini.
Članak 2.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se iz planiranih
sredstava komunalne naknade u 2014. godini u iznosu od 208.000,00 kuna, sredstava na
posebnim stavkama u općinskom proračunu, sredstava nadležnih ministarstava, fondova i
sredstava javnih ustanova.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. Programa raspoređuju se za financiranje obavljanja sljedećih
komunalnih djelatnosti:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta
i zimska služba
2. Održavanje javne rasvjete i
trošak elek. energije
3. Održavanje javnih površina
i groblja

75.000,00 kn
105.000,00 kn
30.000,00 kn

Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini iznose
210.000,00 kuna.
Integralni tekst Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur za
2014. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine
Majur.
ad.17. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Majur za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj program naslonjen na
proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesen
PROGRAM
javnih potreba u športu u Općini Majur
za 2014. godinu

-

-

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu od značaja za Općinu Majur:
poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladih
provođenju programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
sportsko-rekreativne aktivnost građana, kineziterapijske aktivnosti, kao i druge sportske
aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke
sposobnosti građana
sportske aktivnosti invalida,
tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja
djelovanje sportskih udruga,
osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja,
te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša
stručnim radom u športu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.
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Članak 2.
Javne potrebe u športu podmirivati će se kroz ove oblike djelovanja:
Transferi klubu za redovitu djelatnost
- Športski nogometni klub „Radnik“ Majur
80.000,00 kn
- Odbojkaški klub „Sokol“ Hrvatska Kostajnica
1.500,00 kn
Za redovnu djelatnost isplata će se izvršiti prema sporazumu o sufinanciranju.
Članak 3.
Sufinanciranje po ovom Programu odvijati će se na temelju aktivnosti športskih
udruga, sukladno usvojenim Programima rada za tekuću godinu.
Programom su obuhvaćene aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za razvoj
športa u Općini Majur.
Sredstva će se doznačiti ukoliko će se prihodi Proračuna ostvarivati u planiranim
iznosima.
Integralni tekst 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.18. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Majur za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj program naslonjen na
proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesen
PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Majur
za 2014. godinu

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom određuju se javne potrebe u kulturi i raspored sredstava,
namijenjenih za redovito financiranje i realizaciju kulturnih programa ustanova i kulturno
umjetničkih društava u kulturi na području Općine Majur sukladno pojedinačnim
programima udruga u kulturi te sukladno ukupnim sredstvima koja se iz proračuna Općine
Majur mogu izdvojiti za ove potrebe.
Za navedene potrebe planiraju se financijska sredstva u iznosu 230.965,67 kuna.

II.

POSEBNE ODREDBE

Članak 2.
Javne potrebe u kulturi koje će se zadovoljiti i financirati iz Proračuna Općine Majur,
uključuju:
- sustavnu brigu o financiranju osnovnih potreba ustanova u kulturi kojima se
osigurava njihov redovan rad,
- sustav briga o osiguranju sredstava potrebnih za redovan rad udruge u kulturi,
- osiguranje uvjeta za održavanje likovno-galerijske djelatnosti uz potrebno
poticanje domaćih radnika,
- osiguranje uvjeta za održavanje koncerata, kazališnih predstava, javnog
prikazivanja filma, za informatizaciju te kulturnu baštinu,
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-

-

davanje podrške i sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima koje
provode znanstvene ustanove u cilju proučavanja i dorade kulturnog i etičkog
blaga našeg područja,
osiguravaju uvjete za realizaciju kulturnih programa zajednice nacionalnih
manjina,
osiguranjem uvjeta za održavanje kulturnih manifestacija od značaja za Općinu
Majur,
osiguranjem uvjeta za realizaciju programa međugradske, županijske i
međužupanijske kulturne suradnje od interesa za Općinu Majur,
sustavnu brigu o opremanju i održavanju objekata u vlasništvu Općine Majur u
kojima će se odvijati kulturne djelatnosti.

Članak 3.
Kulturne djelatnosti provoditi će:
1.
Narodna knjižnica i čitaonica Majur
2.
Kulturno umjetničko društvo „Sloga“ Majur
Integralni tekst 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.19. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2014.
godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj program naslonjen na
proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesen
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Majur za 2014. godine
I.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Majur (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuje se visina predviđenih proračunskih sredstava za socijalnu skrb, vrste pomoći, kriteriji
za dodjelu, način podnošenja zahtjeva, način odlučivanja i dr.
Članak 2.
U Proračunu Općine Majur za 2014. godinu za potrebe realizacije Programa
predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 178.000,00 kuna.
Članak 3.
Pravno na pomoćiz ovog Programa imaju svi stanovnici koji su trajno naseljeni na
području Općine Majur ili trajno naseljeni stranci s prebivalištem na području Općine.
Integralni tekst 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.20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj program isto tako naslonjen
na proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima:
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- vijećnica Šarić je rekla da je za vrijeme svog mandata utrošila puno vremena na rješavanje
nelegalne sječe i nakon svega došla do saznanja da taj problem nitko ne želi riješiti.
- vijećnik Dabić konstatirao je da tko god sječe drvo čisti šumu 100% i ako se tome ne stane
na kraj dobiti ćemo odrone zemlje.
Potpredsjednik je dao ovu točku dnevnog reda na glasanje te je utvrđeno da je s 9
glasova »ZA« donesen
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za
2014. godinu
Članak 1.
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu utvrđuje se
namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa.
Članak 2.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro-račun Općine Majur broj 23400091855500001.
Članak 3.
U Proračunu Općine Majur za 2014. godinu planiraju se sredstva šumskog doprinosa u
iznosu od 2.000,00 kuna.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristit će se za održavanje nerazvrstanih cesta na
području Općine Majur.
Članak 4.
Kontrolu utroška sredstava iz članka 3. ovoga Programa obavlja Općinska načelnica
Općine Majur, koja podnosi Općinskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava šumskog
doprinosa u 2014. godini do 31. ožujka 2015. godine.
Integralni tekst Programa utroška šumskog doprinosa za 2014. godinu nalazi se u
spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.21. Prijedlog Programa javnih potreba udruga na području Općine Majur za 2014.
godinu
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj program isto tako
naslonjen na proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima za riječ se javila:
- vijećnica Šarić koja je postavila pitanje može li se na taj natječaj javiti i klub, na što je
načelnica odgovorila da ne budući su sredstva za ŠNK „Radnik“ Majur predviđena
programom javnih potreba u športu.
Potpredsjednik je dao ovu točku dnevnog reda na glasanje te je utvrđeno da je s 9
glasova »ZA« donesen
PROGRAM
javnih potreba udruga
na području Općine Majur za 2014. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba udruga na području Općine Majur u 2014. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se visina predviđenih proračunskih sredstava za udruge s
područja Općine Majur.
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Članak 2.
Za rad udruga iz članka 1. ove Odluke iz Općinskog proračuna za 2014. godinu
osigurati će se sljedeća sredstva:


Potpore projektima i programima udruga

20.000,00 kn

Članak 3.
Za ostvarenje navedene potpore Općinska načelnica raspisat će natječaj, utvrditi
kriterije za odabir te imenovati stručno povjerenstvo.
Po raspisanom natječaju izvršit će se odabir udruga s kojima će Općinska načelnica
potpisati ugovor o sufinanciranju provedbe projekata.
Integralni tekst Programa javnih potreba udruga u Općini Majur za 2014. godinu
nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.22. Prijedlog Plana prioritetnih investicija u Općini Majur za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i daje riječ načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja je ukratko izvijestila kako je ovaj plan naslonjen na proračun.
Nakon izlaganja potpredsjednik je dao riječ vijećnicima koji nisu imali pitanja te je
dao ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja utvrđeno je da je s 9 glasova »ZA« donesen
PLAN
prioritetnih investicija u Općini Majur za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Planom se određuju prioritetne investicije na području Općine Majur u 2014.
godini i izvori sredstava za financiranje istih.
Članak 2.
U cilju izgradnje kapitalnih objekata na području Općine Majur, u 2014. godini
koristiti će se raspoloživa sredstva iz Općinskog proračuna, sredstva nadležnih ministarstava,
javnih ustanova, donacija te drugih nespomenutih izvora, za sljedeće projekte od posebne
važnosti za Općinu Majur i to:
1. Dom mladih (projektna dok.)
10.000,00
2. Projektna dokumentacijavodovod u Meminskoj
20.000,00
3. Projektna dokumentacija
odvodnja otpadnih voda
20.000,00
4. Izrada izmjene Prostornog plana uređenja
5.000,00
5. Nerazvrstane ceste na području
općine
50.000,00
6. Modernizacija nerazvrstanih cesta
– Svinica
561.000,00
7. Modernizacija nerazvrstanih cesta
- G. Hrastovac
300.000,00
8. Proj. dok. vodovod Graboštani – V. i M. Krčevo
10.000,00
9. Proj. dok. vodovod Majur – Ul. D. Trstenjaka
10.000,00
10. Izgradnja vodovoda Majur-Ul.D. Trstenjaka
225.421,50
11. Spomen obilježje za sve stradale
u domovinskom ratu – projektna dok.
5.000,00
12. Autobusna stajališta (uređenje i obnova)
3.000,00
13. Rekreacijski objekti i sportski tereni –
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Integralni tekst Plan prioritetnih investicija u Općini Majur za 2014. godinu nalazi
se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.23. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Majur za 2014. godinu
Potpredsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini Rac,
koja je izvijestila vijećnike da se za svaku godinu mora donijeti Odluka o rasporedu sredstava
za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću, za 2014.
godinu u Proračunu je izdvojeno 5.700,00 kuna za njihov rad.
Nakon izlaganja, potpredsjednik je dao riječ vijećnicima.
Nakon rasprave, potpredsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te je s 9
glasova »ZA« donesena
ODLUKU
o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka
i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Majur za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak rasporeda sredstava za rad
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskome vijeću Općine Majur.
Članak 2.
Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih članova, osiguravaju se u Općinskom
proračunu Općine Majur za 2014. godinu u iznosu od 5.700,00 kuna.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Općinskoga proračuna imaju
političke stranke koje imaju člana u Općinskome vijeću Općine Majur i nezavisni članovi
Općinskog vijeća Općine Majur koji su izabrani s liste grupe birača.
Integralni tekst ODLUKU o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Majur za 2014. godinu
nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.24. Razno
Potpredsjednik je otvorio ovu točku dnevnog reda i riječ dao nazočnima.
- vijećnica Ana Šarić, postavlja pitanje za službeno glasilo općine gdje je objavljeno i gdje ga
se može naći, sa zahtjevom da se svakom vijećniku dostavi službeno glasilo.
- načelnica odgovara da je glasilo objavljeno na službenoj web stranici općine Majur i da ga
svi tamo mogu pogledati, a da se dostavlja vijećnicima na zahtjev.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ potpredsjednik je zaključio sjednicu u 14:55
sati.
Zapisničar

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Stojan Crnojević

Marijana Solomun
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