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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, 

144/20) 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, 1/18 i 2/20) Općinsko 

vijeće Općine Majur, na 24. sjednici održanoj  31. ožujka 2021. 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, 1/18 i 2/20) u članku 11. stavak 2. briše se. 

 

Članak 2. 

U članku 15.: 

- stavku 1. brojka »11« mijenja se brojkom »9« 

- stavak 3. mijenja se i glasi: »Iznimno, broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja 

koji je potreban, u kojem slučaju broj članova Općinskog vijeća može biti paran, a sve radi 

ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću. Vlada 

Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku 

od 90 dana od konstituiranja Općinskog vijeća.«. 

 

Članka 3. 

U članku 17. stavku 2. riječ »alineje« mijenja se riječju »podstavka«. 

 

Članak 4. 

U članku 18.: 

- stavku 3. riječ »prestaje« mijenja se riječju »miruje«. 

- iza stavka 3. dodaje se novi članak 4. koji glasi: »Vijećniku kojeg je općinski načelnik 

imenovao za privremenog zamjenika općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od 

dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih 

razloga spriječenosti.«. 

- dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.. 

- u dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brojka »4.« mijenja se brojkom »5.«. 

- dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.. 

- u dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. brojka »6.« mijenja se brojkom »7.«. 

- dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.. 

- iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi: »Iznimno, ograničenje iz stavka 10. 

ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja dužnosti člana 

predstavničkog tijela kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovoga 

članka.« 

 

Članak 5. 

U članku 22. stavku 2. riječ »neplaćeni« briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se 

zarezom te se dodaju riječi »sukladno sporazumu s poslodavcem.«.  
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Članak 6. 

U članku 23. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase: 

 

»Sjednice predstavničkog tijela mogu se sazivati i elektroničkim putem. 

 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava 

pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za 

vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem ovisno o tehničkim mogućnostima Općine Majur.« 

 

Članak 7. 

U članku 33.: 

- stavku 2. i 3. riječi »i njegov zamjenik« brišu se. 

- stavku 4. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se. 

 

Članak 8. 

U članku 34.: 

- stavku 1. mijenja se i glasi: »Općinski načelnik odlučuje hoće li dužnost na koju je 

izabran obavljati profesionalno.«. 

- stavku 2. riječi »i njegov zamjenik« brišu se. 

- stavak 3. mijenja se i glasi »Ukoliko ne dostavi pisanu obavijest, iz stavka 2. ovoga 

članka, smatrat će se da dužnost obavlja volonterski.« 

- stavak 4. mijenja se i glasi »Općinski načelnik za vrijeme profesionalnog obavljanja 

dužnosti, ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 

uračuna se u staž osiguranja, sukladno posebnom propisu. Općinski načelnik koji dužnost 

obavlja volonterski, ima pravo na naknadu za rad.« 

- iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase: 

»Pravo na naknadu plaće i staž osiguranja, nakon prestanka profesionalnog obavljanja 

dužnosti, ostvaruje se na vlastiti zahtjev općinskog načelnika te započinje prvoga dana po 

prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti. 

 

Zahtjev iz stavka 5. ovoga članka podnosi se najkasnije posljednjeg dana profesionalnog 

obavljanja dužnosti.« 

 

Članak 9. 

Članak 37. mijenja se i glasi: 

»Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika koji nemaju zamjenika nastupe 

okolnosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže 

odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika zamijenit će privremeni 

zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz reda pripadnika 

nacionalnih manjina ili iz reda članova Općinskog vijeća. 

 

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski 

načelnik može promijeniti tijekom mandata. 

 

Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine ili član 

Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika, koji 

zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga 
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spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen 

obavljati svoju dužnost. 

 

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 

nesmetano funkcioniranje općine, odnosno grada. 

 

Privremeni zamjenik ostvaruje prava općinskog načelnika za vrijeme zamjenjivanja 

općinskog načelnika. 

 

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Dužnost općinskog načelnika do 

provedbe prijevremenih izbora obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 

nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je 

općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. 

ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike 

Hrvatske. 

 

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih 

okolnosti. 

 

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 

obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

općinskog načelnika.« 

 

Članak 10. 

U članku 38.: 

- stavku 1. riječi »njegovim zamjenicima« zamjenjuju se riječima »zamjeniku općinskog 

načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine«. 

- stavak 3. briše se. 

 

Članku 11. 

U članku 39.: 

- stavku 1. riječi »i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim« brišu se, a riječ »mogu« 

zamjenjuje se s riječi »može«. 

- stavku 3. riječi »njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. 

stavkom 5. Zakona« zamjenjuju se riječima »u skladu s odredbama Zakona i zakona kojim se 

uređuje raspisivanje referenduma«. 

- stavku 4. riječi »i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim« brišu se, a riječi 

»predstavničkog tijela« zamjenjuju se riječima »Općinskog vijeća«. 

- stavak 5. briše se. 

 

Članak 12. 

U članku 40. stavku 1. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se. 

 

Članak 13. 

Dodaje se novi članak 41.a koji glasi: 
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»Članak 41.a 

Ukoliko prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, u Općini Majur raspisat 

će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost 

općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 

Ukoliko je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, u Općini Majur 

raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora 

dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 

 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu.« 

 

Članak 14. 

U članku 42. stavku 1.: 

- točka 6. mijenja se i glasi »6. ako ne raspiše referendum na prijedlog birača kada je 

utvrđeno da je dopušteni prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača, u skladu s 

odredbama Zakona i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma,«  

- iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi »7. ako ne raspiše referendum za opoziv iz 

članka 40.b stavka 3. Zakona,« 

- u dosadašnjoj točki 6., koja postaje točka 7., točka na kraju rečenice zamjenjuje se 

zarezom. 

- iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: 

»8. ako ne donese proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda 

Republike Hrvatske kojom je proračun ukinut u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, osim 

u slučaju iz članka 69.a stavka 1. Zakona.«. 

 

Članka 15. 

U članku 43. stavak 1. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se. 

 

Članak 16. 

U članku 50. stavku 1. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se. 

 

Članak 17. 

Iza članka 50. dodaju se novi članci 50.a, 50.b i 50.c koji glase: 

»Članak 50.a  

Ukoliko je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, a do isteka roka 

privremenog financiranja nije donesen proračun, financiranje se obavlja izvršavanjem 

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka 

koju donosi Općinskog vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika.  

 

Članak 50.b  

Kada je u Općini Majur konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih 

prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine Majur financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

 

Članak 50.c  

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese 

odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o 
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obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja 

izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih 

rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 

 

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine 

proračun Općine Majur, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od 

objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do 

donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 

izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski 

načelnik.« 

 

Članak 18. 

Iza članka 51. dodaje se novi članak 51.a koji glasi: 

»Članak 51.a 

Općina Majur dužna je javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim 

mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 

 

Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim 

se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata 

ministarstva nadležnog za financije.« 

 

Članak 19. 

U članku 58. stavku 1. riječ »mjesnog« briše se. 

 

Članak 20. 

U članku 59.: 

- stavku 1. riječi »i njegovog zamjenika« brišu se. 

- stavku 2. ispred riječi »mjesnih odbora« dodaje se riječ »vijeća«. 

- stavak 3. mijenja se i glasi: »Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«. 

- stavku 5. brojka »3« mijenja se brojkom »4«. 

- stavku 7. iza riječi »lokalnu« dodaju se riječi » i područnu (regionalnu)«. 

 

Članak 21. 

Članak 60. mijenja se i glasi: 

»Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine te raspravljanja o potrebama i interesima 

građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom Općine Majur. 

 

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, a može sazvati i općinsko vijeće te općinski 

načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu Majur. 

 

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 

općinsko vijeće i općinskog načelnika.« 

 

Članak 22. 

Članak 61. mijenja se i glasi: 

»Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 

određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 

djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i statutom Općine Majur. 
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O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 

potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 

skladu s tehničkim mogućnostima općine Majur.« 

 

Članak 23. 

U članku 62. dodaje se novi stavak 4. koji glasi 

 

»Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 

skladu s tehničkim mogućnostima jedinice.« 

 

Članak 24. 

U članku 64. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase: 

»Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina 

u Općinskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, 

broj članova Općinskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća 

zastupljenost bila ostvarena. 

 

U Općinskom vijeću radi ostvarenja odgovarajuće zastupljenosti nacionalnih manjina, Vlada 

Republike Hrvatske raspisat će dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u roku 

od 90 dana od konstituiranja Općinskog vijeća, u kojem slučaju broj članova Općinskog 

vijeća može biti paran.« 

 

Članak 25. 

U članku 65.: 

- stavku 1. zarez i riječi », pored zamjenika iz članka 33.« brišu se. 

- iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 

»Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika iz reda pripadnika 

srpske nacionalne manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika 

srpske nacionalne manjine. 

 

O svim promjenama tijekom mandata zamjenika općinskog načelnika izabranog iz reda 

pripadnika srpske nacionalne manjine pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je bez 

odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu.« 

 

Članak 26. 

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

Općine Majur«, osim članaka 1., 9., 11., 12., 13., 16., 17. i 25. koji stupaju na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

                      
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 012-03/13-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-21-6                     
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Majur, 16. ožujka 2021. 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 144/20) i članka 14. Statuta 

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

Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine, na 24. sjednici održanoj 16. 

ožujka 2021. godine, donijelo je 

  

POSLOVNIČKU ODLUKU 

o izmjenama i dopunama 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, 1/18 i 2/20) članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi: 

»Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili 

službenik kojeg on ovlasti. Ako u Općini Majur nije imenovan pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću 

sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu ili osoba koju on ovlasti.« 

 

Članak 2. 

U članku 12. stavku 4. riječ »oblasti« zamjenjuje se riječi »djelokrugu«. 

 

Članak 3. 

U članku 39. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

»Sjednice Općinskog vijeća  mogu se sazivati i elektroničkim putem. 

 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 

koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava 

pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za 

vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati 

elektroničkim putem.« 

 

Članak 4. 

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: 2176/14-01-21-5 

Majur, 16. ožujka 2021. godine                 
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Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 

 

3.  

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17 i 144/20) te članka 22. stavak 1. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« 

Općine Majur, broj 11/13 i 41/13 i »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20), 

Općinsko vijeće Općine Majur, na 24. sjednici održanoj 16. ožujka 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o visini naknade troškova za rad članova  

Općinskog vijeća Općine Majur  

 

Članak 1. 

U Odluci o visini naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća Općine Majur 

(»Službene novine Općine Majur«, broj 1/19) u članku 3. stavku 1.: 

 

- točka 1. mijenja se i glasi: »1. Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na mjesečnu 

naknadu za rad u neto iznosu od 750,00 kuna;« 

 

- točka 2. mijenja se i glasi: »2. Potpredsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na 

mjesečnu naknadu troškova za rad u neto iznosu od 400,00 kuna;« 

 

- točka 3. mijenja se i glasi: »3. Članovi Općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu 

troškova za rad u neto iznosu od 300,00 kuna po održanoj sjednici na kojoj su nazočni.« 

 

Članak 2. 

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Općine Majur«, a stupa na snagu na dan 

stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske 

načelnike, gradonačelnike i župane. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 120-01/19-01/2  

URBROJ: 2176/14-01-21-2    

Majur, 16. ožujak 2021. godine       

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 

 

4.     

Na temelju članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 

41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20) u svezi sa Smjernicama 

Ministarstva financija jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su 

pogođene posljedicama razornih potresa, KLASA: 015-01/21-01/3, URBROJ: 513-05-02-21-
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1 od 18. siječnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Majur na 24. sjednici održanoj dana 

16. ožujak 2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i 

popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području 

Općine Majur 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i 

popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine Majur koja su Općini Majur 

odobrena Odlukom o raspodjeli sredstava koja su Sisačko-moslavačkoj županiji odobrena 

Rješenjem o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike 

Hrvatske za 2020. godinu (KLASA: 400-06/20-02/05, URBROJ: 50301-05/05-20-1) od 30. 

prosinca 2020. godine. 

 

Visina sredstava iz stavka 1. ovog članka po Odluci o raspodjeli sredstava iz stavka 1. ovog 

članka iznosi 500.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke Općine Majur kao primatelj sredstava može koristiti za 

privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine 

Majur i to: 

- obiteljskih kuća (stambena zgrada s najviše tri posebna dijela od kojih je najmanje 1 stan), 

- stambeno poslovnih zgrada (zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i najmanje 

jednog poslovnog prostora, a nije obiteljska kuća), 

- višestambenih zgrada (zgrada namijenjena stanovanju, a sastoji se od najmanje četiri stana) 

(u daljnjem tekstu: zgrade), 

- poslovnih zgrada (zgrada u kojoj se obavlja dozvoljena poslovna djelatnost, a u kojoj nema 

stanova), 

- zgrada javne namjene (zgrade namijenjene obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u 

području društvenih djelatnosti - odgoj, obrazovanje, prosvjeta, znanost, kultura, sport, zgrade 

namijenjene radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne 

samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, vjerskih zajednica), 

- gospodarskih objekata, i 

- komunalne i druge infrastrukture. 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke mogu se koristiti za radove, odnosno nabavu građevinskog i 

drugog, materijala, te za refundaciju takvih izdataka građanima koji su ih sami poduzeli u 

svrhu: 

1. nužne privremene zaštite zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih 

dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, 

2. popravka, zamjene ili rušenja dimnjaka, 

3. popravka ili zamjene zabatnog zida, 

4. popravka krovišta, 

5. kupnje i zamjene bojlera, 

6. troškova nabavke neophodnog materijala i radova za sanaciju oštećenih objekata i 

dovođenja istih u stanje koje dopušta boravak u njima, 
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7. troškova sanacije nerazvrstanih cesta oštećenih potresom (sanacija aktiviranih klizišta) u 

smislu osiguranja uvjeta za sigurno odvijanje cestovnog prometa, 

8. troškova sanacije vodoopskrbne, kanalizacijske i elektrodistributivne mreže (javna rasvjeta) 

oštećene potresom, 

9. troškova za potrebe privremenog smještaja građana (šatori, kontejneri, mobilnih kućica, 

montažnih kućica, izgradnja naselja, itd.), uključujući i troškove subvencije najma 

privremenog smještaja građana, osiguranje prehrane i distribucije prehrane građanima te 

ostale pomoći građanima, 

10. troškova ishođenja statičke dokumentacije (elaborati, procjene troškova sanacije, itd.) i 

11. troškova ishođenja elaborata za obnovu i projekta sanacije objekata. 

 

Članak 4. 

Troškovi iz članka 3. stavka 1. točke 1., točke 7., točke 8. i točke 9. ove Odluke podmiruju se 

sukladno stvarno nastalim troškovima iz sredstava dodijeljenih Odlukom o raspodjeli 

sredstava iz članka 1. stavka 1. ove Odluke. 

 

Troškovi iz članka 3. stavka 1. točke 2, 3, 4, 5, 6, 10. i 11. podmiruju se temeljem zahtjeva 

korisnika sukladno Javnom pozivu za dodjelu novčane pomoći za refundaciju izdataka za 

privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine 

Majur, a financiraju se iz Odluke o raspodjeli sredstava iz članka 1. stavka 1. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Prihvatljivi podnositelji prijave na Javni poziv iz članka 4. stavka 2. ove Odluke su vlasnici i 

suvlasnici građevina iz članka 2. ove Odluke koje se nalaze na području Općine Majur te, koji 

imaju prebivalište/sjedište na području Općine Majur na adresi objekta za koji podnose 

prijavu i koji štetu na objektima dokažu vjerodostojnim dokumentima koji će biti naznačeni u 

Javnom pozivu za dodjelu novčane pomoći za refundaciju izdataka za privremenu i nužnu 

zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine Majur (dalje u tekstu: 

Javni poziv). 

 

Uvjeti za dodjelu novčane pomoći su: 

- da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište/sjedište na području Općine Majur prije 

ili na dan 28.12.2020. godine na adresi objekta za koji podnosi prijavu, 

- da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili suvlasnik građevine iz članka 2. ove Odluke, 

- da podnositelj zahtjeva ima račune kojima dokazuje troškove iz članka 3. stavka 1. ove 

Odluke, 

- da podnositelj zahtjeva dostavi potpisanu izjavu o namjenskom trošenju sredstava, 

- da podnositelj zahtjeva dostavi potpisanu izjavu da nije koristio druge izvore sufinanciranja 

za predmetne troškove. 

 

Prihvatljivi su samo oni troškovi iz članka 3. ove Odluke koji su nastali od 28.12.2020. 

godine i na dalje kao posljedica potresa. 

 

Članak 6. 

Ukupni maksimalan iznos novčane pomoći koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju na 

Javni poziv za troškove iz članka 3. stavka 1. točke 2, 3, 4, 5, 6, 10. i 11. ove Odluke iznosi do 

3.500,00 kuna. 

 

 

 



Srijeda, 17. ožujka 2021. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MAJUR                             Broj 1 

 

 
12 

Članak 7. 

O opravdanosti zahtjeva za dodjelu sredstava novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i 

popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine Majur odlučivat će 

povjerenstvo u sastavu od 3 (tri) člana koje će posebnom odlukom imenovati općinski 

načelnik Općine Majur. 

 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka pregledat će pristigle zahtjeve, utvrditi prijedlog liste 

krajnjih korisnika novčane pomoći s iznosom dodijeljene novčane pomoći i sastaviti prijedlog 

korisnika novčane pomoći (u daljnjem tekstu: Lista) te dati općinskom načelniku Općine 

Majur na utvrđivanje. 

 

Na temelju utvrđene liste općinski načelnik donosi odluku o dodjeli i isplati sredstava 

novčane pomoći ili o odbijanju prijava za dodjelu novčane pomoći. 

 

Protiv Odluke o odbijanju prijave iz prethodnog stavka može se izjaviti Prigovor u roku od 8 

(osam) dana od dana dostave podnositelju zahtjeva. O prigovoru odlučuje općinski načelnik u 

daljnjem roku od 15 (petnaest) dana. 

 

Odluke iz stavka 3. ovoga članka objavljuju se na internetskim stranicama Općine Majur u 

roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja, poštujući pritom posebne propise o zaštiti 

osobnih podataka na način da je prijavitelj dužan prilikom podnošenja zahtjeva dati izjavu o 

davanju suglasnosti za objavu osobnih podataka i iznosu dobivene novčane pomoći. 

 

Prijavitelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za odobravanje novčane pomoći dati izjavu 

da pod kaznenom i materijalnom odgovornosti izjavljuje da u postupku dodjele novčane 

pomoći neće biti dvostrukog financiranja sanacije oštećenja za koje podnosi zahtjev. 

 

Ostale odredbe u svezi dodjele novčane pomoći objaviti će se u Javnom pozivu iz članka 7. 

ove Odluke. 

 

Članak 8. 

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

Majur«. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 551-06/21-01/1 

URBROJ: 2176/14-03-21-1 

Majur, 16. ožujka 2021. godine 

Predsjednik 

Općinsko vijeće 

Zdravko Bobetko, v.r. 

 

5. 

Na temelju članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 

41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20) u svezi sa Smjernicama 

Ministarstva financija jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su 

pogođene posljedicama razornih potresa, KLASA: 015-01/21-01/3, URBROJ: 513-05-02-21-
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1 od 18. siječnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Majur na 24. sjednici održanoj dana 

16. ožujka 2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava donacija za potrebe ublažavanja  

posljedica od potresa na području  

Općine Majur 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava donacija za potrebe ublažavanja posljedica od 

potresa na području Općine Majur koja je Općina Majur zaprimila od donacija. 

 

Visina sredstava iz stavka 1. ovog članka utvrditi će se temeljem stvarnog stanja uplata na 

račun Općine Majur. 

 

Sredstva primljena od donacija rasporedit će se sukladno ovoj Odluci izuzev sredstava 

primljenih od donacija koja su uplaćena za određenu namjenu. 

 

Članak 2. 

Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke trošit će se za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica potresa od 28. prosinca 2020. godine na dalje, za sljedeće namjene: 

1. pružanje pravne pomoći vezano uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

2. troškove obnove, izgradnje, kupnje obiteljskih kuća 

3. podmirivanje troškova javnog bilježnika 

4. geodetske poslove 

5. izrade projektne dokumentacije 

 

Novčana sredstva iz članka 1. ove Odluke raspodjeljuju se na temelju Javnog poziva u kojem 

će se definirati kriteriji dodjele navedenih sredstava osim za namjenske donacije koje će se 

utrošiti prema unaprijed utvrđenoj namjeni. 

 

Članak 3. 

Prihvatljivi korisnici novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke su fizičke osobe koje su dana 

28. i 29. prosinca 2020. godine bile vlasnici odnosno suvlasnici građevina na području Općine 

Majur, a koje su koristile spomenute objekte za stanovanje, odnosno stvarno prebivale u 

objektima i koje štetu na objektima dokažu vjerodostojnom dokumentacijom čiji popis će biti 

sadržan u Javnom pozivu raspisanom na temelju ove Odluke te korisnici kojima se isplaćuju 

sredstva namijenjena za navedenu vrstu pomoći iz članka 2. ove Odluke, sve uz prilaganje 

dokaza. 

 

Članak 4. 

Javni poziv, kada je to propisano ovom Odlukom, raspisuje općinski načelnik. 

 

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine 

Majur. 

 

Članak 5. 

Prijave za dodjelu sredstava novčane pomoći za fizičke osobe razmatra Povjerenstvo od 3 (tri) 

člana koje posebnom odlukom imenuje općinski načelnik. 
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Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka zaprima prijave s potrebnom dokumentacijom, 

utvrđuje Prijedlog s listom korisnika novčane pomoći i iznosima novčanih pomoći po 

pojedinačnom korisniku te isti upućuje općinskom načelniku. 

 

Na temelju pristiglog Prijedloga iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik donosi Odluku o 

pravu na novčanu pomoć i njenoj isplati ili Odluku o odbijanju prijave za dodjelu novčane 

pomoći. 

 

Odluka o pravu na novčanu pomoć ili odbijanju prijave za dodjelu novčane pomoći objavljuju 

se na internetskim stranicama Općine Majur u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja, 

poštujući pritom posebne propise o zaštiti osobnih podataka na način  da je prijavitelj dužan 

prilikom podnošenja zahtjeva dati izjavu o davanju suglasnosti za objavu osobnih podataka i 

iznosu dobivene novčane pomoći. 

 

Ostale odredbe u svezi dodjele novčane pomoći objavit će se u Javnom pozivu iz članka 7. 

ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Protiv Odluke o odbijanju prijave iz članka 5. može se izjaviti Prigovor u roku od 8 (osam) 

dana od dana dostave podnositelju zahtjeva. O prigovoru odlučuje općinski načelnik u roku 

od 15 (petnaest) dana. 

 

Članak 7. 

Navedene odluke objavljuju se na internetskim stranicama Općine Majur u roku od 15 

(petnaest) dana od dana donošenja. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službene novine Općine Majur«. 

                       

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-05/21-01/01 

URBROJ: 2176/14-03-21-1 

Majur, 16. ožujka 2021. godine 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r.  

 

6. 

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, 150/11, 

144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i Na temelju članka 

14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene 

novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Majur na 24. sjednici 

održanoj dana 16. ožujak 2021. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o mjeri za ublažavanje negativnih posljedica 
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prouzročenih potresom 

 

Članak 1. 

Izražavajući solidarnost i razumijevanje zbog posljedica nastalih uslijed potresa koji su se 

dogodili 28. i 29. prosinca 2020. godine te donesene Odluke Vlade Republike Hrvatske o 

proglašenju katastrofe na području pogođenom potresima (»Narodne novine«, broj 1/21), 

donosi se Odluka kojom se propisuju mjera za ublažavanje negativnih posljedica od potresa. 

 

Članak 2. 

Vlasnici ili korisnici obiteljskih kuća na području Općine Majur, oslobađaju se u cijelosti od 

plaćanja komunalne naknade u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine. 

 

Članak 3. 

Ukoliko se pokaže potreba za nastavkom ublažavanja negativnih posljedica od potresa 

ovlašćuje se općinski načelnik Općine Majur na produženje roka iz članka 2. ove Odluke 

donošenjem nove Odluke kojom će se utvrditi novo trajanje vremena za ublažavanje 

posljedica od potresa. 

 

Članak 4. 

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

Majur«. 

                       

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-05/21-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-21-1 

Majur, 16. ožujka 2021. godine 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 

 

7. 

Na temelju članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 

41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14), a vezano uz objavljeni Natječaj za 

provedbu tipa operacije 3.1.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Općinsko 

vijeće Općine Majur na sjednici 24. održanoj 16. ožujka 2021. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za prijavu na Natječaj  

za provedbu tipa operacije 3.1.1. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Majur daje suglasnost korisniku: Općini Majur, 

Majur, Kolodvorska 5, OIB: 31634585614 za provedbu ulaganja na području Općine Majur, 

za prijavu na Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
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proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koji je objavila Lokalna akcijska grupa UNA, 

za projekt »Centar za sport i rekreaciju Majur«. 

 

Članak 2. 

Prilog 1. je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3.  

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

Majur«. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 214-05/21-01/01 

URBROJ: 2176/14-01-21-1  

Majur, 16. ožujka 2021. godine     

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Zdravko Bobetko, v.r. 
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Akti Općinske načelnice 

 

1. 

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), 

članka 35. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13 i 

»Službene novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20), na prijedlog pročelnice 

Jedinstvenog upravnog odjela općinska načelnica Općine Majur, donosi 

 

PLAN PRIJMA 

 u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Majur za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim se Planom prijma u službu utvrđuje prijam službenika i namještenika u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Majur za 2021. godinu (kratkoročni plan). 

 

Plan prijma u službu utvrđuje se temeljem pisanog prijedloga Plana prijma u službu 

pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur, vodeći računa o planiranim 

sredstvima za prijam službenika i namještenika u Proračunu Općine Majur za 2021. godinu.  

 

Članak 2.  

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur popunjavaju se radna mjesta u skladu s 

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur i osiguranim 

financijskim sredstvima za 2021. godinu. 

 

Članak 3. 

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj 

službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i broj vježbenika na određeno vrijeme za 

Jedinstveni upravni odjel Općine Majur na dan donošenja ovog Plana, utvrđuje se kako 

slijedi: 

Redni 

broj 
Naziv radnog mjesta 

Broj 

sistematiziranih 

radnih mjesta u 

2021. godini 

Stvarno 

stanje 

popunjenosti 

radnih mjesta 

u 2021. 

godini 

Planirano popuniti 

u 

2021. godini 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela 
1 0 1 

2. Referent – komunalni redar 1 0 1 

3. Referent za administrativne poslove 1 1 0 

4. Tehničar za održavanje 1 1 0 

 Vježbenici na određeno vrijeme  0 0 0 

SVEUKUPNO 4 2 2 

 

Članak 4. 

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima za 2021. godinu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Majur planira se prijam u službu 2 (dva) službenika na neodređeno vrijeme, jednog na 

radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, a drugog službenika na radno mjesto 

referent – komunalni redar. 
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Radna mjesta su sistematizirana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Majur. 

 

Članak 5. 

Na temelju ovog Plana nepopunjena radna mjesta popunit će se putem javnog natječaja koji 

će se objaviti u Narodnim novinama sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 6. 

U Jedinstvenom upravnom odjelu od sistematizirana 4 (četiri) radna mjesta 1 (jedno) radno 

mjesto je popunjeno pripadnikom srpske nacionalne manjine te je time osigurana 

zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine u Jedinstvenom upravnom odjelu 

sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. 

U tekstu javnog natječaja navest će se da kandidati imaju pravo pozvati se na prednost pri 

zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih obitelji, odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 

zapošljavanju osoba s invaliditetom te odredbama  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida 

rata. 

 

Članak 7. 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Općine 

Majur«. 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 022-01/21-01/01 

URBROJ: 2176/14-03-21-2 

Majur, 16. ožujka 2021. godine 

Općinska načelnica 

Klementina Karanović, mag.ing.agr., v.r. 

 

2. 

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 35. 

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

novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20) te članka 7. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur (»Službene novine Općine Majur«, 

broj 5/20 i 10/20) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, načelnica Općine 

Majur donosi 

 

P R A V I L N I K  

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu 

  Jedinstvenog upravnog odjela  

Općine Majur 

 

Članak 1.  

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Majur (»Službene 

novine Općine Majur«, broj 6/20, 9/20 – Ispravak, 11/20, 12/20 – dalje u tekstu: Pravilnik) u 

Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika pod rednim brojem 1. 
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»PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA« opis razine standardnih mjerila 

za klasifikaciju radnog mjesta, odjeljak potrebno stručno znanje, mijenja se i glasi: 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNOG MJESTA 

POTREBNO STRUČNO 

ZNANJE 

- magistar pravne struke, magistar ekonomske struke ili stručni 

specijalist javne uprave, najmanje jedna godina radnog iskustva na 

odgovarajućim poslovima; 

Iznimno na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 

može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno 

stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog 

iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za 

imenovanje.  

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za 

uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom; 

- položen državni ispit; 

- poznavanje rada na računalu; 

- vozačka dozvola B kategorije. 

 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine 

Majur«. 

                       

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MAJUR 

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 110-02/20-01/03 

URBROJ: 2176/14-03-21-9 

Majur, 16. ožujka 2021. godin 

Općinska načelnica 

Klementina Karanović, mag.ing.agr., v.r.
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