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Akti Općinskog vijeća 

 

1.       

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 – dalje 

u tekstu: Zakon) i članka 14. stavak 1. podstavak 1. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« 

Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18) 

Općinsko vijeće Općine Majur, na 18. sjednici održanoj  28. veljače 2020. godine, donosi 

  
STATUTARNU ODLUKU  

o izmjenama i dopunama  

Statuta Općine  Majur 

   

 Članak 1. 

U Statutu Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene 

novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18) članku 23. stavak 4. mijenja se i glasi: 

»Nakon protoka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 

zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.« 

 

Članak 2. 

U članku 35. stavku 2. podstavak 8. mijenja se i glasi: 

» - odgovoran je tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem 

upravnom području, za zakonito i pravilno obavljanje poslova državne uprave, 

možebitno povjerenih u djelokrug tijela Općine Majur,« 
 

Članak 3. 

U članku 36.:  

 

- stavak 3. mijenja se i glasi: 

»Ukoliko Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik dužan je bez 

odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt 

i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.« 

 

- dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

»Nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt će u roku od 30 dana od 

zaprimanja odluke, ocijeniti osnovanost odluke o obustavi od primjene općeg akta. 

Odluka se bez odgode dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku  te 

tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i 

objavljuje se u Službenim novinama Općine Majur.« 

 

Članak 4. 

U članku 42. stavku 1. riječ »središnjeg« briše se. 

 

Članak 5. 

U članku 43. stavku 1. riječ »središnjeg« briše se. 

 

Članak 6. 

U članku 44.: 

 

- stavku 1. riječi »preneseni na Općinu Majur« zamjenjuju se »povjereni Općini Majur« 
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- dodaje se novi stavak 2. koji glasi: »U obavljanju povjerenih poslova državne uprave 

Upravno tijelo ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se 

uređuje sustav državne uprave.« 

 

Članak 7. 

U članku 46. stavku 1. riječ »Odjelu« zamjenjuje se »Upravnom odjelu«. 

 

Članak 8. 

U članku 50. stavku 1. riječ »središnjeg« briše se. 

 

Članak 9. 

U članku 53. stavku 2. riječi »prvog dan« zamjenjuje se »prvog dana«. 

 

Članak 10. 

Članak 56. mijenja se i glasi: 

»Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu sukladno zakonu. 

 

Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog vijeća obavljaju nadležna tijela državne 

uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti opći akt, nadležnom tijelu državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na 

postupak donošenja predmetnog općeg akta, u roku od 15 dana od dana donošenja 

općeg akta. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je, bez odgode, opće akte iz stavka 3. ovoga članka, 

dostaviti općinskom načelniku.  

 

Ukoliko nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, 

bez odgode će dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute 

otkloni uočene nedostatke. Ukoliko Općinsko vijeće ne postupi po uputi i ne otkloni 

uočene nedostatke, nadležno tijelo državne uprave u roku od 60 dana od isteka roka 

donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta koja 

mora biti obrazložena. Predmetna odluka bez odgode dostavlja se predsjedniku 

Općinskog vijeća, općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu i objavljuje se u Službenim novinama Općine 

Majur.« 

 

Članak 11. 

Članak 57. mijenja se i glasi: 

»Sva tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom 

mogu neposredno provoditi postupak nadzora zakonitosti općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće, u svakom trenutku po stjecanju 

saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili 

zakonom te donijeti odluku o obustavi, sukladno odredbama Zakona.« 

 

Članak 12. 

U članku 59. stavku 7. i 9. riječ »središnjem« briše se. 
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Članak 13. 

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama 

Općine Majur«. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 012-03/13-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-20-5                     

Majur, 28. veljače 2020. godine 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 

 

2. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (»Narodne 

novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 14. Statuta Općine 

Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine 

Majur«, broj 3/14 i 1/18) Općinsko vijeće Općine, na 18. sjednici održanoj 28. veljače 2020. 

godine, donijelo je 

  

POSLOVNIČKU ODLUKU 

o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća  

Općine Majur 

 

Članak 1. 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13, 

»Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18) u članku 2. stavku 2. riječ »središnjeg« 

briše se. 

 

Članak 2. 

U članku 23. stavku 6. podstavku 1.: riječ »izvještaj« zamjenjuje se »izvještaja«. 

 

 

Članak 3. 

U članku 36. stavak 6. briše se. 

 

Članak 4. 

U članku 41. stavku 1. riječ »takovu« zamjenjuje se »takvom«. 

 

Članak 5. 

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama 

Općine Majur«. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-06/13-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-20-4 

Majur, 28. veljače 2020. godine                      
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Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 

 

3. 

Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)  te članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« 

Općine Majur, broj 11/13 i 41/13 i »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18), 

Općinsko vijeće Općine Majur, na 18. sjednici održanoj 28. veljače 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o  izmjenama i dopunama Odluke 

o socijalnoj skrbi Općine Majur 

 

Članak 1. 

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Majur (»Službene novine Općine Majur«, broj 5/17 i 6/18) 

članku 6.: 

 

- stavak 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi: »3. Uvjet teške bolesti« 

 

- dodaje se novi stavak 6. koji glasi: »Uvjet teške bolesti izražava stanje koje podliježe 

opsežnom liječenju (npr. rak, tumor, dijaliza, kemoterapije…) i iziskuje velike 

financijske troškove koje obitelj oboljeloga ili sam oboljeli ne može podmiriti.« 

 

Članak 2. 

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi: 

»Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji ispunjava jedan od 

uvijeta iz članka 6. stavak 1. ove Odluke, a nađe u izuzetno teškom položaju materijalne 

ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati (kao što su teška 

bolest, elementarna nepogoda i slično) ili izuzetno teškoj zdravstvenoj situaciji (odlazak 

na liječenje i/ili operaciju u inozemstvo) i radi toga ne mogu podmiriti osnovne životne 

potrebe.« 

 

Članak 3. 

U članku 22. stavak 1. zarez i riječi », a iznosi 1.000,00 kuna po djetetu« brišu se. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine 

Majur«.   

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 550-02/17-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-20-3  

Majur, 28. veljače 2020. godine   

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 
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4. 

Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) te članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« 

Općine Majur, broj 11/13 i 41/13 i »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14 i 1/18), 

Općinsko vijeće Općine Majur, na 18. sjednici održanoj 28. veljače 2020. godine, donijelo je 

 

ODLUKA  

o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

 Općini Majur za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Majur za 2020. godinu (»Službene 

novine Općine Majur«, broj 8/19) u članku 4. stavku 1. točki 1. naziv podstavka d) mijenja se 

i glasi: »Sufinanciranje izleta za učenike s područja Općine Majur«. 

 

Članak 2. 

 Naslov iznad i članak 8. mijenja se i glasi: 

 

»d) Sufinanciranje izleta za učenike s područja Općine Majur 

Članak 8. 

Pravo na novčanu pomoć za sufinanciranje troškova izleta za učenike s područja Općine 

Majur ostvaruje se sukladno podnesenoj zamolbi ravnatelja za sufinanciranje. 

 

Novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Majur.« 

 

Članku 3. 

U članku 17. stavku 1. riječi »koji ispunjavaju uvjet prihoda i« brišu se. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine 

Majur«.  

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-08/19-01/10      

URBROJ: 2176/14-01-20-2 

Majur, 28. veljače 2020. godine   

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 
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IZLAZI: Mjesečno i po potrebi; NAKLADA: 50 primjeraka; WEB STRANICA: 
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