REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/4
URBROJ: 2176/14-01-14-2
Majur, 2. rujna 2014. godine
ZAPISNIK
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 2. rujna 2014. 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, Stjepan Jeličić, Stjepan Vujčić, Milan
Dabić.
Odsutni vijećnici: /
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. Marijana Solomun, zapisničar
5. Tihana Gavrić, računovodstveni referent NKČ
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 uz dvije točke nadopune, koje glase:
7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade predsjedniku i
vijećnicima Općinskog vijeća Općine Majur
8. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi Općine Majur za 2014. godinu
Prešlo se na glasovanje o svakoj točki nadopune dnevnog reda:
ad.7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade predsjedniku i
vijećnicima Općinskog vijeća Općine Majur
O nadopuni dnevnog reda ovom točkom izjasnilo se 10 vijećnika »ZA«, 1 »PROTIV« i 0
»SUZDRŽAN«.
ad.8. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi Općine Majur za 2014. godinu
O nadopuni dnevnog reda ovom točkom izjasnilo se 11 vijećnika »ZA«, 0 »PROTIV« i 0
»SUZDRŽAN«.
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Tako predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen i glasi:
DNEVNI RED:
1. Aktualni sat
2. Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 12. lipnja 2014. godine
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Majur za period siječanjlipanj 2014. godine
4. Prijedlog Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Majur
5. Prijedlog Poslovničke Odluke o I. izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Majur
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Majur
7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade predsjedniku i
vijećnicima Općinskog vijeća Općine Majur
8. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi Općine Majur za 2014. godinu
9. Razno
Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda.
ad.1. Aktualni sat
Predsjednik otvara ovu točku i daje riječ vijećnicima:
-

-

-

vijećnica Ana Šarić postavlja pitanje do kud se došlo sa rješavanjem vlasništva
zemljišta i objekta bivše trgovine Banovina u Majuru.
Načelnica odgovara da vlasništvo još nije riješeno a da je gotov projekt za spomen
obilježje.
Branka Bobetko postavlja pitanje vanjske rasvjete i mijenjanja sijalica koje ne gore.
Odgovor načelnice je da se na dojavu građana radi popis sijalica koje ne gore i kad se
prikupi određen broj dogovara se promjena.
prijedlog vijećnice Branke Alapić da se za to zaduže Mjesni odbori.
vijećnik Milan Dabić napominje da bi se trebala nasuti cesta od zadnje kuće u Krčevu
pa do groblja. Isto tako ima primjedbu na vijećnika Stojana Crnojevića koji je ogradio
kanal preko puta mosta tako da vodoprivreda ne može kositi travu a krave urušavaju
kanal.
načelnica je upoznala vijećnike da je već u nekoliko navrata upozoravala Ceste Sisak
ali na sve upite je dobila odgovor da nema novaca.
Vijećnik Milan Dabić ima prigovor na predsjednika srpskog nacionalnog vijeća da do
sada nije imao niti jednu sjednicu a u vijeće je imenovao većinu ljudi iz Svinice i tako
izostavio ljude iz drugih sela.
vijećnik Goran Kostrić postavlja pitanje ceste za Kostriće i košnje oko spomenika u
Kostrićima.
načelnica odgovara da su Ceste Sisak već u par navrata upozorene za tu cestu.
Goran Kostrić postavlja pitanje kako doći do novca za Lovačko društvo isto tako da li
se prebacuju novci za redovito financiranje stranaka.
načelnica upoznaje vijećnika kako doći do novaca za LD i da se novci za stranke
redovito prebacuju na račun stranke ali u središnjicu.
vijećnica Ana Šarić postavlja pitanje što je sa izvještajem za grobnu naknadu za 2013.
koje je zatražila.
načelnica je odgovorila da je pročelnica na godišnjem odmoru i da će izvještaj dobiti
na idućoj sjednici.
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-

vijećnik Stjepan Vujčić daje primjedbu za košenje groblja i to da bi se trebalo češće
kositi te da na autobusnoj stanici u Stublju ima lokva vode.
načelnica daje do znanja da je pri sklapanju ugovora navedeno da se groblje kosi 3
puta.
Goran Kostrić postavlja pitanje ceste prema Kostrićima jer je uništena od prevelike
količine oborina.
načelnica mu odgovara da je već u par navrata razgovarala sa Ceste – Sisak ali uvijek
dobila odgovor da su u pitanju financije.

ad.2. Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 12. lipnja 2014.
godine
Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.
ad.3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Majur za period
siječanj-lipanj 2014. godine
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 polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10
glasova »ZA«, 1 glas »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MAJUR
ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ 2014. GODINE
Integralni tekst Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Majur za period
siječanj-lipanj 2014. godine nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u
pismohrani Općine Majur.
ad.4. Prijedlog Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini
Karanović, izvjestiteljici ove točke dnevnog reda, koja je izvijestila da se sastalo Povjerenstvo
za Statut i druga pravna pitanja te predlaže Općinskom vijeću donošenje predloženih izmjena.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11
glasova »ZA« donesena
STATUTARNA ODLUKA
o II. izmjenama i dopunama
Statuta Općine Majur
Integralni tekst Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Majur
nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.5. Prijedlog Poslovničke Odluke o I. izmjenama i dopunama Poslovnika Općine
Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda, koja je izvijestila da se sastalo
Povjerenstvo za Statut i druga pravna pitanja te predlaže usvajanje predloženih izmjena.
Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova »ZA«
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donesena
POSLOVNIČKA ODLUKA
o I. izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Majur
Integralni tekst Poslovničke odluke o I. izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani
Općine Majur.
ad.6. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje na glasovanje ovu točku dnevnog rada te je s 11
glasova »ZA« usvojena
ODLUKA
o osnivanju Savjeta mladih
Općine Majur
Integralni tekst Odluke o osnivanju Savjeta mladih 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 visini naknade
predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Majur
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje vijećniku Milanu Dabiću koji
je izvijestio u ime predlagatelja ove točke dnevnog reda.
Načelnica je dala prigovor jer vijećnici nisu dobili odluku na uvid. Na tu primjedbu
predlagatelj Milan Dabić je prijedlog pročitao.
Načelnica se javila za riječ i komentirala da prijedlog nije realan da se predsjedniku
naknada poveća na 1.000,00 kn. Isto tako smatra da bi sjednice Općinskog vijeća trebale biti
mjesto gdje se donose Odluke za boljitak Općine što u ovom slučaju nije riječ.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10
glasova »ZA« i 1 »PROTIV« donesena
ODLUKA
o I. izmjenama i dopunama Odluke
o visini naknade predsjedniku i vijećnicima Općinskog vijeća
Općine Majur
Integralni tekst Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade predsjedniku i
vijećnicima Općinskog vijeća Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom
predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad. 8. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi Općine Majur za 2014. godinu
Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini
Karanović, mag.ing.agr., izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.
Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11
glasova »ZA« donesen
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PROGRAM
potpore poljoprivredi Općine Majur
za 2014. godinu
Integralni tekst Programa potpore poljoprivredi Općine Majur za 2014. godinu o usvajanju
istih, nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur.
ad.17. Razno
Predsjednik je otvorio ovu točku dnevnog reda i dao riječ vijećnicima. Kako se nitko
od vijećnika nije javio za riječ predsjednik je zatvorio ovu točku dnevnog reda.
Kako nije više bilo pitanja predsjednik je zaključio sjednicu u 15:06 sati.
Zapisničar

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Jeličić

Marijana Solomun
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