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       REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA MAJUR 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/14-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-14-2 

Majur, 6. ožujka 2014. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

 s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 6.3.2014. 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, Milan Dabić, Stjepan Jeličić, Stjepan 

Vujčić. 

 

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. Suzana Tumurad, v.d. ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice 

5. Maja Ikšić, ravnateljica Gradskog društva crvenog križa Hrvatska Kostajnica 

6. Kristina Rac, v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela 

7. 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 uz tri točke nadopune, koje glase: 

 

1. Zaključak o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za 

prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Majur 

2. Zaključak o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju članova 

Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 

Majur 

3. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o suosnivanju »Garancijske sheme« 

 

 Tako predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen i glasi:  

 

DNEVNI RED: 

 

1.  Aktualni sat                                                                                                                                         

2.  Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane  18. prosinca 2014. 

godine  

3. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice Majur 

za 2013. godinu  

4. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva  Crvenog križa 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d6b20ZDJXpJOLM&tbnid=7mB7cMwrLgV2PM:&ved=&url=http://hr.wikipedia.org/wiki/Grb_Republike_Hrvatske&ei=3QdAUu_0OZHIswaBwYCADw&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNH22SpvqdMkXZkGm6iWGHsG5eZKHw&ust=1380014430421142
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Hrvatska Kostajnica za 2013. godinu  

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

svibanj- prosinac 2013. godine 

6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2013./2014. godinu 

7. Prijedlog Odluke o stjecanju, upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu 

Općine Majur 

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

infrastrukture u Općini Majur za 2013. godinu 

9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Majur za 2013. godinu 

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

Majur za 2013. godinu 

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

2013. godinu 

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

2013. godinu  

13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. 

godinu  

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

2013. godinu 

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

Općine Majur za 2014. godine 

16. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju i provedbi javnog 

natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Majur 

17. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju članova 

Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 

Majur  

18. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o suosnivanju »Garancijske 

sheme« 

19. Razno 

 

 Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda. 

 

ad.1.  Aktualni sat                                                                                                                                          

 Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje vijećnicima. 

 Za riječ se javila vijećnica Ana Šarić s prijedlogom da se u rebalans proračuna ubaci 

stavka za postavljanje hidranata u ulici Mlinskoj i Žrtava Domovinskog rata. Također 

predlaže da se nastavi sa ugradbom rubnjaka na groblju u Majuru koje je nabavilo pogrebno 

društvo Majur, a još nisu ugrađeni. Isto tako je došlo do oštećenja betona kod mrtvačnice koji 

se odvojio i trebalo bi to sanirati da ne dođe do većih oštećenja. 

 

ad.2.  Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane  18. prosinca 2014. 

godine  

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća bez komentara jednoglasno je prihvaćen.  

 

ad.3. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice 

Majur za 2013. godinu  

 Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje v.d. ravnateljice NKČ Suzani 

Tumurad, izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

 Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 

glasova »ZA« donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i  

čitaonice Majur za 2013. godinu 
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Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i čitaonice 

Majur za 2013. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani 

Općine Majur. 

 

ad.4. Prijedlog Zaključaka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva  Crvenog 

križa Hrvatska Kostajnica za 2013. godinu  

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje ravnateljici GDCK Hrvatska 

Kostajnica Maji Ikšić, izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Vijećnica Ana Šarić daje prigovor na način na koji su podijeljeni paketi za bebe koje 

je CK predao pedijatrici u Dom zdravlja da ona podijeli. Vijećnica smatra da pedijatrica ne 

može imati dobar uvid kome su paketi najpotrebniji. 

Predsjednik postavlja pitanje zašto kad se zapošljavaju osobe preko javnih radova 

samo rade osobe iz Kostajnice. 

Ravnateljica je odgovorila da će se ubuduće uzimati i osobe iz drugih općina koje će 

raditi na području svoje općine. 

U raspravu se uključila i načelnica Klementina Karanović koja je izvijestila prisutne 

da se pomoć u kući u starom obliku ukida. Zainteresirani će se javljati na natječaj i onaj tko 

dobije licencu će moći obavljati taj posao. Trenutno je u fazi postupak licenciranja Crvenog 

križa za obavljanje tih poslova problem je jedino što se tom licencom odobrava pravo na 

samo 30 korisnika. 

Vijećnica Ana Šarić postavlja pitanje ravnateljici da li postoji mogućnost da u H. 

Kostajnicu jednom tjedno dolazi logoped. 

Ravnateljica je odgovorila da je zbog financijske situacije nemoguće.  

Načelnica Klementina Karanović je predložila da se provjeri koliko bi to koštalo, ako 

se koriti usluga jednom tjedno ili jednom mjesečno, možda bi to bilo moguće. 

Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 

glasova »ZA« donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva  

Crvenog križa Hrvatska Kostajnica 

za 2013. godinu 

 

 

Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog 

križa Hrvatska Kostajnica za 2013. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom 

predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

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

period svibanj- prosinac 2013. godine 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini 

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

Vijećnik Stojan Crnojević je postavio pitanje zašto u dijelu gdje se navodi štete nastale 

uslijed radova u šumama ne navodi i Krčevo. 

Načelnica Klementina Karanović se ispričala što je zaboravila navesti Krčevo, ali da je 

dobro upoznata s problemom koji je nastao i u Krčevu, jer je i sama tamo osobno bila. 

Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova »ZA« 

donesen 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Majur 

 za razdoblje svibanj-prosinac 2013. godine  

 

Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o radu načelnice Općine Majur 
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za razdoblje svibanj-prosinac 2013. godine nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom 

predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2013./2014. godinu 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Vijećnik Stojan Crnojević postavlja pitanje da li studenti koji ne polože godinu moraju 

vratiti stipendiju.  

Odgovor je da se stipendija mora vratiti, ali da postoje okolnosti kada se može 

osloboditi stipendista od vraćanja iste. 

Vijećnica Ana Šarić postavlja pitanje da li se pri isplati stipendije gledaju dugovanja 

prema općini. 

Odgovor načelnice je da se to kontrolira i tek kad se podmire dugovanja počnu uplate 

stipendije. 

Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 

glasova »ZA« donesena 

 

O D L U K A 

o dodjeli stipendije studentima za akademsku 

 2013./2014. godinu 

 

 

Integralni tekst Odluke o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2013./2014. 

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

 

  Nakon ove točke dnevnog reda vijećnica Branka Alapić uz ispriku napustila je 

sjednicu. 

 

ad.7. Prijedlog Odluke o stjecanju, upravljanju i raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Majur 

Predsjednik 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 10 

glasova »ZA« donesena 

O D L U K A 

o stjecanju, upravljanju i raspolaganju 

 nekretninama u vlasništvu  

Općine Majur 

 

Integralni tekst Odluke o stjecanju, upravljanju i raspolaganju nekretninama u 

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

Općine Majur. 

 

ad.8. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Majur za 2013. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini 

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

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesen 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 

 i uređaja komunalne infrastrukture u  

Općine Majur za 2013. godinu  
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Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općine Majur za 2013. godinu nalazi se u 

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

 

ad.9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

Općini Majur za 2013. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini 

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

Vijećnica Ana Šarić pita kad će se mijenjati sijalice na javnoj rasvjeti. 

Načelnica odgovara da je to već trebalo biti odrađeno ali zbog poplava koje su se 

desile firma koja obavlja te poslove nije bila u mogućnosti doći. 

Nakon rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesen 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa  

održavanja komunalne infrastrukture u  

Općini Majur za 2013. godinu 

 

 

Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u Općini Majur za 2013. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u 

posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

  

ad.10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

Općini Majur za 2013. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini 

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

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« 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 2013. godinu  

 

Integralni tekst Zaključka o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2013. 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 kulturi u Općini Majur 

za 2013. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini 

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

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesen 

 

Z A K L J U Č A K  

o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Programa javnih potreba u kulturi u  

Općini Majur za 2013. godinu  

 

 

Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u kulturi u Općini Majur za 2013. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u 

posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 
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ad.12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu u Općini Majur 

za 2013. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini 

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

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesen 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  

potreba u športu u Općini Majur  

za 2013. godinu 

 

Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih  

potreba u športu u Općini Majur za 2013. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u 

posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2013. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini 

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

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesen 

 

Z A K L J U Č A K  

o usvajanju Izvješća o izvršenju  

Programa utroška sredstava šumskog  

doprinosa za 2013. godinu  

 

Integralni tekst Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom 

predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.14. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Majur u 

2013. godini 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« usvojena 

 

ANALIZA 

stanja sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Majur 

u 2013. godini 

 

Potom je jednoglasno donesen 

 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i  

spašavanja na području Općine Majur 

u 2013. godini 

 

Integralni tekst Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Majur u 2013. godini i Zaključak o usvajanju iste, nalazi se u spisu ove sjednice i u 

posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 
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ad. 15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Majur u 2014. godini  

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te su s 10 

glasova »ZA« usvojene: 

 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

 na području Općine Majur u 2014. godini 

 

 te je potom jednoglasno donesen: 

 

ZAKLJUČAK 

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 2014. godini i Zaključak o usvajanju istih, nalazi se u spisu ove 

sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.16. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju i 

provedbi javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Majur 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju 

i provedbi javnog natječaja za prodaju 

nekretnine u vlasništvu Općine Majur 

 

Integralni tekst Zaključka o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju i provedbi 

javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Majur nalazi se u spisu ove 

sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.17. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju 

članova Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prodaju nekretnine u 

vlasništvu Općine Majur 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesen 

 

ZAKLJUČAK 

o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju  

članova Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prodaju nekretnine  

u vlasništvu Općine Majur 

 

Integralni tekst Zaključka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju 

članova Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu 
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Općine Majur nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine 

Majur. 

 

ad.18. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o suosnivanju »Garancijske 

sheme« 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Bez rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 

glasova »ZA« donesena 

 

ODLUKA 

o I. izmjenama i dopunama  

Odluke o suosnivanju »Garancijske sheme« 

 

 

Integralni tekst Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o suosnivanju 

»Garancijske sheme« nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani 

Općine Majur. 

 

ad.19. Razno 

  Načelnica Klementina Karanović je vijećnicima dala do znanja da će na idućoj 

sjednici biti predložen rebalans proračuna i izvijestila ih kako je najveći poljoprivredni 

proizvođač na području Općine Majur, Milan Solomun iz Majura, pretrpio veliku štetu zbog 

bolesti stoke, stoga su sve njegove krave (njih oko 35) morale ići na prisilno klanje te 

predlaže mogućnost dodjele pomoći navedenom poljoprivredniku. 

  U raspravi između vijećnika dogovoreno je da to bude iznos od 10 000 kuna. 

  Vijećnik Stojan Crnojević postavlja pitanje Poljoprivredne zadruge Majur. 

  Vijećnica Ana Šarić, kao bivša načelnica odgovorila je da je Općina Zadruzi pomogla 

kod osnivanja, ali da se nije miješala u njeno poslovanje. Njezin rad je trebao nadzirati 

Nadzorni odbor. 

 

Predsjednik je zaključio sjednicu u 15:20 sati. 

 

 

    Zapisničar         Predsjednik 

         Općinskog vijeća 

       

Marijana Solomun                 Stjepan Jeličić 


