OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/8
URBROJ: 2176/14-01-13-2
Majur, 18. lipnja 2013. godine
ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 18.06.2013. godine u
11:15 sati u vijećnici Općine Majur, Sv. Mihovila 2, Majur.
Nazočni: Jurica Dupić, Stjepan Jeličić, Janko Vukmirović, Stojan Crnojević, Branka Alapić,
Goran Kostrić, Ana Šarić, Branka Bobetko, Višnja Babić, Stjepan Vujčić.
Odsutni: Milan Dabić, opravdano
Ostali nazočni:
1. Klementina Karanović, mag.ing.agr., općinska načelnica
2. Kristina Rac, v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
3. Marijana Solomun, zapisničar
Predsjednik Stjepan Jeličić, predsjeda sjednicom otvara istu, pozdravlja nazočne,
utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje, te predlaže dnevni red.
Prije usvajanja dnevnog reda za riječ se javila vijećnica Ana Šarić koja ima primjedbe
na točku 3. dnevnog reda, Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za
2013. godinu.
Kristina Rac, v.d. pročelnice odgovara kako je nužno donijeti izmjene i dopune
proračuna zbog izvještaja koji trenutno trebaju ići. Vijećnica Branka Alapić se javila za riječ i
predložila da se 5. točka dnevnog reda Odluka o osnivanju Povjerenstva za financije i
proračun stavi prije izmjena i dopuna proračuna, pa da se nakon te točke napravi pauza kako
bi povjerenstvo z a financije i proračun moglo odraditi svoju sjednicu.
Predsjednik, prijedlog vijećnice Branke Alapić daje na glasovanje:
Prijedlog je usvojen sa 8 glasova »ZA« i 2 »SUZDRŽAN«.
Predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Jeličić pročitao je izmijenjeni dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 27. ožujka 2013. godine
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za financije i proračun
4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2013. godinu
5. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Statut i druga pravna pitanja
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za mjesnu samoupravu
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7. Prijedlog Odluke o osnovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
8. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja
Općine Majur
9. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za
obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
10. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dpunama Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenata
za obračun plaće dužnosnika Općine Majur
11. Razna
Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda.
ad. 1. Aktualni sat
Predsjednik Stjepan Jeličić otvorio je 2. sjednicu aktualnim satom i dao riječ
vijećnicima.
Pošto se od vijećnika nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio ovu točku.
ad.2. Zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 27. ožujka 2013.
godine
Predsjednik Stjepan Jeličić je dao riječ Kristini Rac, v.d. Pročelnice koja je izvijestila
o odlukama koji su doneseni na 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Majur. Nakon izlaganja
predsjednik je stavio zapisnik na usvajanje, koji je bez primjedbi jednoglasno usvojen.
ad.3. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za financije i proračun
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Općine Majur
Klementini Karanović, mag.ing.agr., koja je izvijestila da se u Povjerenstvo za financije i
proračun predlažu slijedeći vijećnici:
1. Jurica Dupić
2. Janko Vukmirović
3. Višnja Babić

iz
iz
iz

Stublja,
Gornjeg Hrastovca,
Majura,

predsjednik
član
član

Drugih prijedloga nije bilo pa je jednoglasno donesena
ODLUKA
o osnivanju Povjerenstva za
financije i proračun
I.
Osniva se Povjerenstvo za financije i proračun.
U Povjerenstvo za financije i proračun imenuju se vijećnici:
1. Jurica Dupić

iz

Stublja,

predsjednik

2. Janko Vukmirović

iz

Gornjeg Hrastovca,

član

3. Višnja Babić

iz

Majura,

član

II.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
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-

-

razmatra i utvrđuje prijedlog: općinskog proračuna, njegovih izmjena i dopuna,
odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i odluke o
privremenom financiranju,
razmatra prijedloge odluka o općinskim porezima i naknadama,
razmatra prijedloge drugih akata financijskog poslovanja Općine Majur te
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i Poslovnikom.

Integralni tekst Odluke o osnivanju Povjerenstva za financije i proračun nalazi se u spisu ove
sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.4. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2013.
godinu
Predsjednik daje riječ predsjedniku Povjerenstva za financije i proračun g. Jurici
Dupiću, koji je izvijestio da se povjerenstvo sastalo i prihvatilo prijedlog o II. Izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Majur te predlaže Općinskom vijeću da usvoji isti.
Nakon toga predsjednik Stjepan Jeličić riječ daje načelnici Klementini Karanović, koja
je izvjestila vijećnike o svakoj pojedinačnoj promjeni u proračunu.
Predsjednik je otvorio raspravu, za riječ se javila vijećnica Šarić, koja je uputila pitanje
zašto se iz proračuna skinuta stavka hidranti u Mlinskoj ulici. Načelnica Karanović odgovara
kako je upoznata sa problematikom hidranata i u suradnji sa direktoricom JP Komunalca
d.o.o. utvrdila je da se ove godine ta stavka neće realizirati te se skida iz proračuna, ali će se u
proračunu za iduću godinu ponovno staviti. Vijećnik Stojan Crnojević ukazuje na isti problem
u Malom i Velikom Krčevu te mu načelnica Klementina Karanović odgovara da u proračunu
postoji stavka o izgradnji novog vodovoda Veliko-Malo Krčevo od 1.200.000,00 kn pa će se
kroz taj projekt riješiti i hidranti.
Nakon rasprave predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Sa 8 glasova »ZA«, 1 glas »PROTIV« i 1 »SUZDRŽAN« donesena je

ODLUKA O II.
II. IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE MAJUR
ZA 2013. GODINU
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Općine Majur za 2013. godinu („Službeni vjesnik“ Općine Majur, broj
43/12. i 11/ 13.) članak 1. mijenja se i glasi:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi i primici
Prihod od prodaje nefinancijske
imovine

Izvorni plan
za 2013.god.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan za
2013.godinu

4.829.002,37

752.832,00

5.581.834,37

5.500,00
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5.500,00

Rashodi i izdaci
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Razlika-višak/manjak
B RASPOLOŽIVA SREDSTVA
PRETHODNIH GODINA
C. RAČUN
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

2.471.036,37

410.832,00

2.881.868,37

3.057.073,00

342.000,00

3.399.073,00
-693.607,00

IZ
693.607,00

Integralni tekst Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2013.
godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.5. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za Statut i druga pravna pitanja
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., koja izvještava da se Povjerenstvo za Statut i druga pravna pitanja
predlažu sljedeći vijećnici:
1. Branka Alapić

iz

Mračaja,

predsjednik

2.Stojan Crnojević

iz

Velikog Krčeva,

član

3.Branka Bobetko

iz

Majura ,

član

Predsjednik otvara raspravu, rasprave nije bilo te je jednoglasno donesena
ODLUKA
o osnivanju Povjerenstva za
Statut i druga pravna pitanja
I.
Osniva se Povjerenstvo zaStatut i druga pravna pitanja..
U Povjerenstvo za Statut i druga pravna pitanja imenuju se vijećnici:
1. Branka Alapić

iz

Mračaja

predsjednik

2.Stojan Crnojević

iz

Velikog Krčeva

član

3.Branka Bobetko

iz

Majura

član

.
II.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje prijedlog Statuta Općine Majur i Poslovnika Općinskog vijeća, njihovih
izmjena i dopuna, te statutarnih odluka,
- utvrđuje prijedloge odluka i drugih općih akata iz djelokruga Općinskog vijeća,
- razmatra načelna pitanja i daje mišljenja o usklađenosti općih akata sa zakonom,
Statutom i drugim propisima,
- razmatra i daje mišljenje o aktima koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost,
- ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja akata
Općinskog vijeća i predlaže tekst vjerodostojnog tumačenja,
- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih općih akata,
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-

prati provedbu ovog Poslovnika te
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i Poslovnikom.

Integralni tekst Odluke o osnivanju Povjerenstva za Statut i druga pravna pitanja nalazi se u
spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.6. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za mjesnu samoupravu
Predsjednik daje riječ načelnici Klementini Karanović, mag.ing.agr. koja izvještava da
se u Povjerenstvo za mjesnu samoupravu predlažu sljedeći vijećnici:
1. Stojan Crnojević

iz

Velikog Krčeva,

predsjednik

2. Janko Vukmirović

iz

Gornjeg Hrastovca,

član

3. Ana Šarić

iz

Majura,

član

Predsjednik otvara raspravu, rasprave nije bilo te je jednoglasno donesena
ODLUKA
o osnivanju Povjerenstva za
mjesnu samoupravu
I.
Osniva se povjerenstvo za mjesnu samoupravu.
U Povjerenstvo za mjesnu samoupravu imenuju se vijećnici:

-

1. Stojan Crnojević

iz

Velikog Krčeva,

predsjednik

2. Janko Vukmirović

iz

Gornjeg Hrastovca,

član

3. Ana Šarić

iz

Majura,

član

II.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
razmatra inicijativu za osnivanje mjesnog/ih odbora,
razmatra prijedloge mjesnih odbora i predlaže aktivnosti za rješavanje potreba ljudi
pojedinog naselja,
sudjeluje u utvrđivanju prijedloga akata koji se odnose na mjesnu samoupravu,
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom općine i Poslovnikom.

Integralni tekst Odluke o osnivanju Povjerenstva za mjesnu samoupravu nalazi se u spisu ove
sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.7. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Predsjenik daje riječ načelnici Klementini Karanović, mag.ing.agr. koja izvještava da
se u Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja predlažu sljedeći vijećnici:
1. Goran Kostrić

iz

Majura,

predsjednik

2. Jurica Dupić

iz

Stublja,

član
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3. Stjepan Vujčić

iz

Stublja,

član

Predsjednik je otvorio raspravu, rasprave nije bilo te je jednoglasno donesena
ODLUKA
o osnivanju Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja

I.
Osniva se Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja.
U Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja imenuju se vijećnici:

-

1. Goran Kostrić

iz

Majura,

predsjednik

2. Jurica Dupić

iz

Stublja,

član

3. Stjepan Vujčić

iz

Stublja,

član

II.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
sudjeluje u utvrđivanju prijedloga općih akata koji se odnose na dodjelu javnih
priznanja (vrste, kriteriji za dodjelu i drugo),
zaprima prijedloge za dodjelu javnih priznanja i s obrazloženjem predlaže Općinskom
vijeću fizičke i pravne osobe za dodjelu pojedinog javnog priznanja.

Integralni tekst Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja nalazi se u spisu
ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.8. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, riječ daje gđi. Kristini Rac koja je pobliže
objasnila odredbe predloženog pravilnika. Vijećnica Ana Šarić je postavila pitanje o članku
19. Pravilnika koji govori o drugim oblicima potpore za studente, koji su to. V.d. pročelnice
Kristina Rac odgovara da nema točno određenih, da se oni tek trebaju odrediti u suradnji sa
vijećnicima i da je taj članak podloga, tj. uporište za donošenje drugih oblika potpore.
Vijećnica Šarić izjavila je kako je nezadovoljna sa odgovorm te da joj i dalje nije jasno koji su
to oblici potpore, na što joj načelnica Klementina Karanović odgovara da je ta jčlanak samo
prepisan iz starog pravilnika koji je na snazi od 2009. godine.
Nakon rasprave, predsjednik je dao ovu točku dnevnog reda na glasanje te je utvrdio
da je jednoglasno donesen
PRAVILNIK
o stipendiranju i drugim oblicima
potpore studentima s područja
Općine Majur
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele stipendije i drugih oblika potpore
studentima s prebivalištem na području Općine Majur (u daljenjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Pravo na stipendije i druge oblike potpore mogu ostvariti redovni studenti koji su državljani
Republike Hrvatske sa stalni prebivalištem na području Općine, a nisu stariji od 26 godina.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se izvanredno obrazuju uz rad te oni koji
primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.
Članak 3.
Sredstva za stipendije i druge oblike potpore osiguravaju se u Proračunu Općine.
Članak 4.
Općina stipendira sve studente s područja Općine u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

II. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 5.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija donosi Općinsko vijeće
na prijedlog Općinskog načelnika.
Temeljem Odluke iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo za dodjelu stipendija provodi
natječaj za dodjelu stipendija (u daljenjem tekstu: Povjerenstvo).
Integralni tekst ovog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani
Općine Majur.
ad.9. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijenata
za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Predsjednik Stjepan Jeličić otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d.pročelnice
Kristini Rac koja je izvjestila da se koeficijent administrativnog referenta usklađuje sa
odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi, koji kaže da koeficijenti službenika
moraju biti u rasponu od 1,00 do 6,00.
Predsjednik je otvorio raspravu, rasprave nije bilo te je jednoglasno donesena

ODLUKA
o I. izmjenama o dopunama Odluke
o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće službenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 9/10.) u članku 1.
stavku 1.:
- alineja 2. »Računovodstveni referent 0,90« briše se,
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-

alineja 3. Administrativni referent koeficijent »0,80« mijenja se koeficijentom »1,00«.

Integralni tekst ove Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za
obračun plaće službenika u Jedninstvenom upravnom odjelu Općine Majur nalazi se u spisu
ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.10 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluek o utvrđivanju osnovice i
koeficijenata za obračun plaće dužnosnika Općine Majur
Predsjednik Stjepan Jeličić otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. pročelnice Kristini
Rac, koja je izvjestila o promjenama u ovoj Odluci. Vijećnica Šarić je postavila pitanje kolika
je plaća zamjenika sa starim i novim koeficijentom. Načelnica Klementina Karanović
odgovara da je plaća sa starim koeficijentom bila 2.778,09, a sa novim je 3.611,71.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasanje.
Nakon glasovanja utvrđuje se da je sa 7 glasova »ZA« i 1 glas »SUZDRŽAN« i 2
glasa »PROTIV« donesena
ODLUKA
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće
dužnosnika Općine Majur
Članak 1.
U odluci o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće dužnosnika Općine MAJUR
(»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 9/10.) članak 3. stavak 1. alineja 2. zamjenik
načelnice koeficijent »0,75« mijenja se koeficijentom »1,00«.
Integralni tekst ove Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice i
koeficijenata za obračun plaće dužnosnika Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u
posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.

ad.11.Razno
Kako se nije nitko javio za riječ, predsjednik se prigodnim riječima obratio
vijećnicima i zaključio ovu točku dnevnog reda.
Predsjednik je zaključio sjednicu u 12:20 sati.

Zapisničar

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić

Marijana Solomun
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