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Akti Općinske načelnice
1.
Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19, 144/21) i članka 35. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine
Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18, 2/20, 1/21, 4/21)
Općinska načelnica Općine Majur donosi
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Odluke
o naknadi za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta
Članak 1.
U Odluci o naknadi za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta (»Službene novine Općine
Majur«, broj 4/16, 3/18) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:
»Pravne ili fizičke osobe zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjernog upotrebljavanja i
opterećivanja nerazvrstane ceste, dužne su podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Majur za izdavanje odobrenja za prekomjernu uporabu nerazvrstane
ceste te platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste (u daljnjem tekstu:
naknada) u iznosu od 20,00 kn po m3 prevezenog materijala, a na temelju količina iz
glavnog projekta građevine ili druge dokumentacije.«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Općine
Majur«.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 363-01/22-01/2
URBROJ: 2176-14-03-22-1
Majur, 28. ožujka 2022. godine
Općinska načelnica
Klementina Karanović, mag.ing.agr., v.r.

2.
Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne
novine«, broj 84/21) i članka 35. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur,
broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18, 2/20, 1/21 i 4/21),
općinska načelnica Općine Majur podnosi
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IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Majur za 2021. godinu

1. UVOD
Općina Majur smještena je na jugoistoku Sisačko-moslavačke županije. Prostire se na 67,96
km2, što zauzima 1,52% površine Sisačko-moslavačke županije. Graniči s općinama Sunja,
Donji Kukuruzari i gradom Hrvatska Kostajnica.
Općina broji 1.185 stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, raspoređenih u 11
naselja: Gornja Meminska, Gornji Hrastovac, Graboštani, Kostrići, Majur, Malo Krčevo,
Mračaj, Srednja Meminska, Stubalj, Svinica i Veliko Krčevo.
Kraj je tradicionalno poljoprivredno-stočarski. Šumsko bogatstvo važna je osnova za ponovno
pokretanje industrije prerade drva. Gospodarska osnova su poljodjelstvo, stočarstvo i obrada
drva. Teritorijem prolazi državna cesta Vedro Polje – Hrvatska Kostajnica i željeznička pruga
Sisak – Sunja – Volinja – granica BiH. Blizina i dobra prometna povezanost s gradovima
Siskom i Petrinjom te buduća izgradnja autoceste Velika Gorica – Sisak, čista priroda, blago
razvedeni brežuljci, šumsko bogatstvo, a nadasve čestiti i marljivi žitelji jamstvo su boljeg
života u Općini Majur.
Do 1921. godine ime Općine je Majur, od 1921. do 1997. ime je Kostajnički Majur te
ponovno od 1997. godine Majur. Općina Majur je ukinuta 1953. godine da bi bila ponovno
osnovana 1997. godine.
2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Člankom 173. stavkom 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«,
broj 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Majur
Izvješće o provedbi Plana za 2021. godinu podnosi općinska načelnica Općine Majur (u
daljnjem tekstu: općinska načelnica) Sisačko-moslavačkoj županiji, a ono se odnosi na
provedbu utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera tijekom 2021. godine.
3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MAJUR 2018.-2023. GODINA
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17 u daljnjem tekstu: Zakon), tvrtka Hidroplan d.o.o. za izgradnju i konzalting iz Zagreba,
Horvaćanska 17, izradila je, za potrebe Općine Majur, Plan gospodarenja Općine Majur za
razdoblje 2018. - 2023. godine. Plan gospodarenja otpadom Općine Majur (u daljnjem tekstu:
Plan) donesen je na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Majur održanoj 7. lipnja 2018.
godine te objavljen u »Službenim novinama Općine Majur«, broj 4/18 od 8. lipnja 2018.
godine.
Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije izdao je prethodnu
suglasnost na Plan gospodarenja otpadnom Općine Majur (KLASA: 351-01/18-02/09,
URBROJ: 2176/01-09/11-18-2 od 16. svibnja 2018. godine).
4. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA NA PODRUČJU OPĆINE MAJUR
Na području Općine prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Općine
obavlja trgovačko društvo „Komunalac Petrinja“ d.o.o. iz Petrinje temeljem Ugovora o
koncesiji KLASA: 363-01/14-01/7, URBROJ: 2176/14-03-15-17 od 30. lipnja 2015. godine.
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Sukladno Zakonu Općinsko vijeće Općine Majur donijelo je na 16. sjednici održanoj 29.
studenog 2019. godine Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Majur
(»Službene novine Općine Majur«, broj 8/19 – dalje u tekstu: Odluka). Odlukom su propisani
svi elementi potrebni za korištenje usluge organiziranog prikupljanja otpada te su je dužna
koristiti sva domaćinstva na području Općine. Navedenom komunalnom uslugom 100% je
obuhvaćeno područje Općine Majur.
Odvoz otpada odvija se jedanput tjedno specijalnim vozilom (smećarom) te dodatno za vrste
otpada koje ne pripadaju u miješani komunalni otpad. Na području Općine prema izvještaju
koncesionara u 2021. godini komunalni otpad sakupljao se iz 570 domaćinstava od čega je
546 broj korisnika usluge, dok je 24 broj nekretnina koje se trajno ne koriste.
Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u PVC spremnicima od 120l s poklopcem koji
sprječava pristup životinjama i širenje neugodnih mirisa. Pored spremnika zabranjeno je
stavljanje ostalog otpada i raznih vrećica koje omogućavaju razbacivanje otpada i
nekontrolirano rasipanje. Spremnike s komunalnim otpadom korisnici iznose ispred ulaza
objekta uz rub kolnika. Otpad se u domaćinstvima razvrstava. Sakupljeni otpad s područja
Općine Majur odvozi se i odlaže na neusklađeno gradsko odlagalište komunalnog otpada
»Taborište« o kojem skrbi »Komunalac Petrinja« d.o.o. u vlasništvu Grada Petrinje.
Tablica 1.
Tvrtka
koja
gospodari otpadom

Ključni
broj otpada

Naziv otpada

Količina
odloženog
otpada u 2021.
106,066 t

Količina
biorazgradive
komponente
nema

Komunalac
d.o.o.
Komunalac
d.o.o.
Komunalac
d.o.o.
Komunalac
d.o.o.
Komunalac
d.o.o.

Petrinja

200301

Petrinja

200307

miješani komunalni
otpad
Glomazni otpad

2,8 t

nema

Petrinja

150106

Miješana ambalaža

11,02 t

nema

Petrinja

150107

Staklena ambalaža

0,965 t

nema

Petrinja

200101

Papir i karton

2,86 t

nema

Kontejneri zapremine 1100 litara prazne se prema potrebi tj. na poziv vlasnika/korisnika
kontejnera.
Glomazni otpad se sakuplja od stanovništva jedan puta godišnje prema rasporedu koji je
objavljen na mrežnim stranicama koncesionara. Akcija se najavljuje putem web stranice
koncesionara, web stranice Općine te putem letaka i plakata.
Zeleni otoci
Općina je uspostavila sustav zelenih otoka. Na javnim površinama u Općini Majur
postavljeno je 5 zelenih otoka, koje sačinjavaju kontejneri - zvona za papir, plastiku, metal,
staklo, lijekove i baterije. Zeleni otoci nalaze se u naseljima:
1. Majur – preko puta zgrade općine
2. Stubalj – kod društvenog doma
3. Graboštani – kod željezničke stanice
4. Gornji Hrastovac – preko puta Poduzetničke zone
5. Veliko Krčevo – na ulazu u naselje.
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Odvoz korisnih frakcija komunalnog otpada vrši se jedan puta mjesečno po pozivu
komunalnog redara Općine.
Divljih odlagališta otpada nema jer su ista ranijih godina uklonjena i sanirana.
Naplata odvoza komunalnog otpada vrši se sukladno Cjeniku usluga prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Majur, koncesionara »Komunalac
Petrinja« d.o.o i to kako slijedi:

Tablica 2.
Rbr. Usluga sakupljanja, odvoza i
zbrinjavanja
komunalnog
otpada
FIZIČKE OSOBE
1.
Prosječna kućanstva
Samačka i staračka domaćinstva
2.
(preko 65 godina)
3.
Vlasnici kuća za odmor
4.
Inozemci
PRAVNE OSOBE

Posuda

Cijena
(kn)

120 l

54,92

120 l

54,92

120 l
120 l

120 l
240 l
4.
Gospodarstvo
i
malo Kontejner 1100 l
gospodarstvo
Kontejner 5 m³
Kontejner 7 m³
UKUPNA CIJENA PONUDE (kn):

PDV
(kn)

Ukupno
(kn)

13,73

68,66

36,96
36,96

13,73
9,24
9,24

68,66
46,20
46,20

54,92
109,84
125,86
671,30
707,70

13,73
27,46
31,47
167,83
176,93

68,66
137,30
157,33
839,13
884,63
2.316,77

5. PODUZETE RADNJE RADI UČINKOVITIJEG GOSPODARENJA OTPADOM I
SMANJENJE NASTANKA OTPADA
Uspostavljen je sustav organiziranog, odvojenog sakupljanja otpada postavljanjem
odgovarajućih spremnika za odvojeno sakupljanje osnovnih skupina otpada putem zelenih
otoka te podijelom plavih i žutih kanti kućanstvima. Na taj način kućanstvima je omogućeno
da izdvajaju papir, plastiku, staklo, metal, lijekove i baterije.
Donesen je Plan gospodarenja otpadom Općine Majur za razdoblje 2018.-2023. godine
(»Službeni vjesnik Općine Majur«, broj 4/18).
Sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Majur planira se korištenje mobilnog
reciklažnog dvorišta kojim će se pokrivati područje cijele Općine.
Mobilno reciklažno dvorište bilo je u 2021. godini postavljeno u naselju Majur, a o njegovoj
lokaciji građani su bili informirani putem letaka, plakata i obavijesti na web stranici općine i
koncesionara te se pokazalo kao korisno sredstvo odvojenog prikupljanja otpada na koje su
mještani dobro reagirali.
U 2021. godini pokrenuta je nabava kompostera sukladno Javnom pozivu Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, čija se podjela očekuje u 2022. godini.
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6. ZAKLJUČAK
Na području Općine Majur tijekom 2021. godine nastavljeno je s poboljšanjem u području
gospodarenja komunalnim otpadom koji nastaje na području Općine. U narednom razdoblju
dodatno će se poticati stanovništvo na razvrstavanje otpada. Korištenjem mobilnog
reciklažnog dvorišta, znatno će se pridonijeti odvojenom prikupljanju, razvrstavanju te
ponovnoj uporabi otpada predviđenog za recikliranje.
Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom
predviđenog Planom gospodarenja otpadom zasnovano je na uključenosti i suradnji mještana,
koncesionara i jedinice lokalne samouprave.
Naš cilj je iz godine u godinu poboljšati gospodarenje komunalnim otpadom, odnosno
intenzivirati aktivnosti oko zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada te podizanje svijesti
građana o preuzimanju odgovornosti u stvaranju otpada i načinima primarnog odlaganja
otpada.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 351-01/22-01/3
URBROJ: 2176-14-03-22-2
Majur, 31. ožujka 2022. godine
Općinska načelnica
Klementina Karanović, mag.ing.agr., v.r.
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