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       REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA MAJUR 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/14-01/8 

URBROJ: 2176/14-01-14-6 

Majur, 17. prosinca 2014. godine 

 

Z A P I S N I K  

 

s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane dana 17. prosinca 2014. godine u 

16:30 sati u vijećnici Općine Majur, Kolodvorska 5, Majur. 

 

Nazočni vijećnici: Jurica Dupić, Stojan Crnojević, Branka Alapić, Goran Kostrić, Ana Šarić, 

Branka Bobetko, Višnja Babić, Stjepan Jeličić, Stjepan Vujčić, Milan Dabić, Janko 

Vukmirović. 

 

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, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Majur 

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 s jednom točkom nadopune, koja glasi:  

 

17. Prijedlog Plana i programa rada i financijskog plana Gradskog društva Crvenog križa 

Hrvatska Kostajnica za 2015. godinu 

 

Prešlo se na glasovanje o točki nadopune dnevnog reda: 

O nadopuni dnevnog reda ovom točkom izjasnilo se 11 vijećnika »ZA«, 0 »PROTIV« i 0 

»SUZDRŽAN«. 

 

Dnevni red s jednom točkom nadopune glasi: 

1. Aktualni sat           

2. Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 18. studenoga 2014. 

godine  

3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2014. godinu 

4. Prijedlog Proračuna Općine Majur za 2015. godinu i projekcija proračuna za 2016. i 2017. 
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godinu 

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2015. godinu 

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Općini Majur za  

2015. godinu 

7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur za 2015. godinu 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Majur za 2015. godinu 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Majur za 2015. godinu 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2015. godinu 

11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

12. Prijedlog Programa javnih potreba udruga na području Općine Majur za 2015. godinu 

13. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2015. godinu 

14. Prijedlog Plana prioritetnih investicija u Općini Majur za 2015. godinu 

15. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka  i nezavisnih članova 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Majur za 2015. godinu  

16. Prijedlog Plana i programa rada Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 2015. godinu i 

prijedlog projekcije proračuna Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 2016. i 2017. godinu 

17. Prijedlog Plana i programa rada i financijskog plana Gradskog društva Crvenog križa 

Hrvatska Kostajnica za 2015. godinu 

18. Razno 

 

Tako predloženi dnevni red usvojen je s 11 glasova »ZA«, 0 »PROTIV« i 0 »SUZDRŽAN«. 

 

 Prešlo se na rad po točkama dnevnog reda. 

 

1. Aktualni sat           

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, riječ daje vijećnicima. 

Vijećnica Ana Šarić postavlja 2 pitanja zašto na raskrižju više ne vise zastave i dali će se u 

cintoru crkve postaviti jaslice. 

Načelnica odgovara da zastave na raskrižju ne vise jer se općina preselila i na zgradi općine 

vise 3 zastave, a jaslice je PPS obećao dovesti najkasnije do ponedjeljka. 

 

ad.2. Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Majur održane 18. studenoga 

2014. godine  

Nakon otvaranja ove točke dnevnog reda za riječ se javila vijećnica Ana Šarić koja predlaže 

da se u zapsniku ispravi u vezi pitanja za saniranje udarnih rupa u ulici Žrtava Domovinskog 

rata da to nije ispred PPS-a nego relacija od skretanja s pruge do PPS-a. 

Vijećnica Ana Šarić također predlaže da se u tekstu za minutu šutnje za Vukovar doda ispred 

– na prijedlog predsjednika vijeća. 

vijećnik Milan Dabić predlaže da se u 10. točki dnevnog reda kod pitanja Janka Vukmirovića 

oko čišćenja prilaza groblju izbaci riječ „moli“. 

Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća uz predložene izmjene prihvaćen s 11 glasova 

»ZA«, 0 »PROTIV« i 0 »SUZDRŽAN«.  

 

ad.3. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2014. 

godinu 

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 II. 

izmjena i dopuna Proračuna Općine Majur. 

Nakon izjašnjavanja načelnice o podnesenom amandmanu i rasprave, predsjednik daje ovu 
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točku dnevnog reda na glasovanje te je s 11 glasova »ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova 

»SUZDRŽAN« donesena 

 

ODLUKA  

o II. izmjenama i dopunama  

Proračuna Općine Majur 

za 2014. godinu 

 

Integralni tekst Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Majur za 2014. 

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

 

 

 

ad.4. Prijedlog Proračuna Općine Majur za 2015. godinu i projekcija proračuna za 

2016. i 2017. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje načelnici Klementini Karanović, 

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda. 

Od strane vijećnika HDZ-a podnesen je pisani amandman u kojem se predlaže da se  konto 

4111 zemljište za sport i rekreaciju umanji za 17.000,00 kuna i doda na konto br: 3721 Pomoć 

obiteljima za školske udžbenike. 

Nakon rasprave o podnesenom amandmanu i rasprave, predsjednik daje ovu točku dnevnog 

reda na glasovanje te je s 11 glasova »ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« 

donesen 

 

PRORAČUN 

OPĆINE MAJUR ZA 2015. GODINU 

I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU 

 

Integralni tekst PRORAČUNA OPĆINE MAJUR ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA 

PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom 

predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2015. godinu 

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 11 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesena 

 

ODLUKA 

o izvršavanju Proračuna Općine Majur  

za 2015. godine 

 

Integralni tekst Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Majur za 2015. godinu nalazi se u 

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

 

ad.6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u 

Općini Majur za  2015. godinu 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda 



 4 

Nakon rasprave o podnesenom amandmanu koji predlaže da se  konto br. 412- Izrada izmjene 

prostornog plana uređenja umanji za 30.000,00 kn i doda na konto 451 Groblje Majur-

uređenje staze, predsjednik daje na glasovanje ovu točku dnevnog rada te je s 11 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

P R O G R A M 

  gradnje objekata i uređaja komunalne 

 infrastrukture u Općini Majur za 2015. godinu 

 

Integralni tekst PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u 

Općini Majur za  2015. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u 

pismohrani Općine Majur. 

  

ad.7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur za 

2015. godinu 

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 11 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur 

za 2015. godinu 

 

Integralni tekst P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u Općini Majur 

za 2015. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine 

Majur. 

Prijedlog vijećnice Branke Bobetko da točka 17. Gradsko društvo crvenog križa i 16. 

Narodna knjižnica i čitaonica Majur budu prije ostalih točaka dnevnog reda. Prijedlog 

je  podržan od strane svih vijećnika. 

 

Prešlo se na rad po točkama 17. i 16. dnevnog reda. 

 

ad.17. Prijedlog Plana i programa rada i financijskog plana Gradskog društva Crvenog 

križa Hrvatska Kostajnica za 2015. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje ravnateljici Gradskog društva crvenog 

križa Hrvatska Kostajnica, Maji Ikšić, izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

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

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Plana i programa rada i financijskog plana Gradskog društva 

Crvenog križa Hrvatska Kostajnica  

za 2015. godinu 

 

Integralni tekst ZAKLJUČKA o usvajanju Plana i programa rada i financijskog plana 

Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica za 2015. 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, napušta sjednicu. 
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ad.16. Prijedlog Plana i programa rada Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 2015. 

godinu i prijedlog projekcije proračuna Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 2016. i 

2017. godinu 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje ravnateljici Narodne knjižnice i 

čitaonice Majur, Suzani Tumurad, izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

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

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

ZAKLJUČAK 

 o usvajanju Plana i programa rada Narodne knjižnice 

 i čitaonice Majur za 2015. godinu i Projekcije proračuna 

Narodne knjižnice i čitaonice Majur za 2016. i 2017. godinu 

 

Integralni tekst ZAKLJUČAK o usvajanju Plana i programa rada Narodne knjižnice i 

čitaonice Majur za 2015. godinu i Projekcije proračuna Narodne knjižnice i čitaonice 

Majur za 2016. i 2017. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u 

pismohrani Općine Majur. 

 

ad.8. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Majur za 2015. godinu 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Za riječ se javila vijećnica Ana Šarić sa pitanjem zašto su neke udruge izdvojene. 

Načelnica je odgovorila da su udruge u sportu izdvojene jer je tako po zakonu o sportu. 

Vijećnik Stojan Crnojević postavlja pitanje zašto u programu nema Udruge konjogojaca. 

Načelnica odgovara da se nisu prijavili i zato su izostavljeni. 

Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je s 10 glasova »ZA«, 0 glasova 

»PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu u Općini Majur 

za 2015. godinu 

 

Integralni tekst P R O G R A M A javnih potreba u sportu u Općini Majur za 2015. 

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

 

ad.9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Majur za 2015. godinu 

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«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi u Općini Majur 

za 2015. godinu 

 

Integralni tekst P R O G R A M A javnih potreba u kulturi u Općini Majur za 2015. 

godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom predmetu u pismohrani Općine Majur. 
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ad.10. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2015. 

godinu  

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«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

PROGRAM 

javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

 Općini Majur za 2015. godinu 

 

Integralni tekst  PROGRAMA javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur za 2015. 

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

 

ad.11. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

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

izvjestiteljici ove točke dnevnog reda.  

Vijećnik Stojan Crnojević pita koliki je prihod za 2014. godinu. 

Pročelnica odgovara da je prihod 6.000,00 kn. 

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

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

P R O G R A M 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2015. godinu 

 

Integralni tekst P R O G R A M A utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 

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

 

ad.12. Prijedlog Programa javnih potreba udruga na području Općine Majur za 2015. 

godinu 

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«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

PROGRAM 

javnih potreba udruga 

 na području Općine Majur za 2015. godinu 

 

Integralni tekst PROGRAMA javnih potreba udruga na području Općine Majur za 2015. 

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

 

ad.13. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu  

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«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 
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P R O G R A M 

utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2015. godinu 

 

Integralni tekst P R O G R A M A utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu nalazi se u spisu ove sjednice i u posebnom 

predmetu u pismohrani Općine Majur. 

 

ad.14. Prijedlog Plana prioritetnih investicija u Općini Majur za 2015. 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 10 glasova 

»ZA«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

P L A N 

prioritetnih investicija u Općini Majur za 2015. godinu 

 

Integralni tekst P L A N A  prioritetnih investicija u Općini Majur za 2015. godinu nalazi 

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

 

ad.15. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Majur za 2015. godinu  

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«, 0 glasova »PROTIV« i 0 glasova »SUZDRŽAN« donesen 

 

ODLUKU 

o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka  

i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću  

Općine Majur za 2015. godinu 

 

Integralni tekst ODLUKE o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih 

članova zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Majur za 2015. godinu nalazi se u 

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

 

ad.18. Razno 

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda i riječ daje vijećnicima. 

Također opominje za održavanje javne rasvjete i promjenu sijalica koje ne gore. 

Vijećnica Ana Šarić postavlja pitanje zaduženja ostalih groblja na području općine. 

Načelnica odgovara da se još neće zaduživati dok se ne napravi financijska konstrukcija. 

Vijećnik Milan Dabić konstatira da se još nije popravila kapija na groblju u Krčevu, koju je 

trebao popraviti g. Stojan Crnojević. 

Predsjednik je zaključio sjednicu u 18:30 sati. 

 

    Zapisničar          Potpredsjednik 

             Općinskog vijeća 

       

Marijana Solomun                  Stojan Crnojević 


