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OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

26.
Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiranju
lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/01, 59/01,
107/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 26/07 – Odluka
USRH) i članka 30. Statuta Općine Majur (»Službeni
vjesnik«, broj 2/06 i 22/06), Općinsko vijeće Općine
Majur, na 24. sjednici održanoj 13. prosinca 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU

daju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu
vrijednost.
Članak 5.
Obveznik ove vrste poreza je pravna i fizička
osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području
Općine Majur, a plaća se do kraja mjeseca za prethodni mjesec.
2. Porez na kuće za odmor

o općinskim porezima
Članak 6.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se vrsta poreza, stope,
visina te način obračuna plaćanja općinskih poreza
koji su vlastiti izvori prihoda Općine Majur.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00
kn po četvornom metru korisne površine.
Ova vrsta poreza plaća se u godišnjem iznosu, a
u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju ovog poreza.
Članak 7.

II. VRSTE POREZA
Članak 2.
za:

Općini Majur pripadaju slijedeći prihodi od pore1. Porez na potrošnju,
2. Porez na kuće za odmor,
3. Porez na tvrtku ili naziv,
4. Porez na korištenje javnih površina.
1. Porez na potrošnju

Članak 3.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
i piva plaća se po stopi od 2%.
Članak 4.
Osnovica za utvrđivanje poreza iz članka 3. ove
Odluke, je prodaja cijena pića, po kojoj se pića pro-

Obveznici poreza na kuće za odmor su pravne i
fizičke osobe, koji su vlasnici tih objekata, a koji se
nalaze na području Općine Majur.
Članak 8.
Kućom za odmor smatra se zgrada ili dio zgrade
(stana) koji se koristi sezonski ili povremeno.
Kućom za odmor, u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade, koje služe za smještaj
poljoprivrednih strojeva, alata, stoke i slično.
Članak 9.
Obveznici ove vrste poreza moraju do 31. ožujka
godine za koju se utvrđuje ovaj porez nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor,
a koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti,
te korisnu površinu istih.
Članak 10.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za
odmor koje se ne mogu koristiti.
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Porez iz stavka 1. ovog članka, ne plaća se na
kuće za odmor oštećene ratnim djelovanjem, prirodnim
nepogodama (poplava, požar i drugo), te zbog starosti
i trošnosti objekta.
O oslobađanju ove vrste poreza odlučuje, Općinsko poglavarstvo Općine Majur za svaki konkretan
slučaj na temelju pisane i dokumentirane zamolbe
vlasnika objekta, kojem je utvrđena obveza plaćanja
ove vrste poreza.

Članak 11.
Porez na tvrtku ili naziv plaćaju u godišnjem iznosu
pravne i fizičke osobe, koje su obveznici poreza na
dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Osobe iz stavka 1. ovog članka, koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone,
radionice, prodajna mjesta) obveznici su ovog poreza
za svaku poslovnu jedinicu.
Porez na tvrtku ili naziv prihod je Proračuna Općine
Majur, ako je na području Općine Majur sjedište ili
prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika ovog
poreza.
Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv iz stavka
2. ovog članka u svom sastavu ima poslovne jedinice,
koje se nalaze na području Općine Majur, porez na
tvrtku ili naziv plaća u Proračun ove Općine.
Članak 12.
Porez na tvrtku i naziv plaća se u slijedećim vrijednostima kako slijedi:

2. Pravne osobe s područja
poljoprivrede, ribarstva,
rudarstva, prerađivačke
industrije i građevinarstva

400,00 kuna,

300,00 kuna

3. Pravne osobe koje obavljaju
promet roba i usluga s
područja trgovine

400,00 kuna

4. Pravne osobe iz područja
ugostiteljstva i turizma

400,00 kuna

5. Pravne osobe s područja
financijskog posredovanja
nekretninama

400,00 kuna

Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili poduzeća, plaća se samo jedan spomenuti iznos poreza.
Poslovne jedinice i predstavništva u sastavu pravne
ili fizičke osobe plaćaju 50% propisanog poreza na
tvrtku, odnosno na naziv.

Tvrtkom ili nazivom u smislu odredbe članka 11.
ove Odluke smatra se ime pravne i fizičke osobe pod
kojom poduzeće ili radnja posluje, osim naziva što ih
građevinska poduzeća ističu na gradilištima.
Članak 14.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana
od dana dostave rješenja, kojim je porez na tvrtku ili
naziv utvrđen.
Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine, plaća
se srazmjerni dio poreza na tvrtku, odnosno naziv iz
članka 11. ove Odluke.
Članak 15.
Obveznik poreza na tvrtku ili naziv, dužan je tvrtku ili naziv, promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku
drugu promjenu što utječe na visinu poreza, prijaviti
nadležnom poreznom tijelu u roku od 15 dana od upisa
u registar, odnosno od nastale promjene.
4. Porez na korištenje javnih površina
Članak 16.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne
i fizičke osobe, koje koriste javne površine za obavljanje djelatnosti.
Članak 17.
Porez na korištenje javnih površina obračunava
se i plaća se dnevno postopi od 15% na iznos ugovorene naknade po četvornom metru korištene javne
površine.
Visina naknade za korištenje javne površine regulirat će se posebnom odlukom
III. KAZNENE ODREDBE

6. Fizičke osobe koje obavljaju
samostalne djelatnosti:
- samostalni ugostitelji,
		 trgovačke radnje

350,00 kuna

- proizvodne i uslužne
		 djelatnosti

200,00 kuna

- drugi

Članak 13.
Ako je na istom objektu više naziva tvrtki iste pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan spomenuti
iznos poreza.

Ukoliko je tvrtka ili naziv izrađen svijetlećim slovima i oznakama, iznos iz ovog članka umanjuje se
za 20%.

3. Porez na tvrtku ili naziv

1. Pravne osobe s područja lova,
šumarstva, prijevoza i veza

Četvrtak, 13. prosinca 2007.

300,00 kuna

7. Skladišta svih pravnih osoba

400,00 kuna

8. Ostale nespomenute pravne
i fizičke osobe

300,00 kuna

Članak 18.
Za prekoračenje rokova, odnosno za neispunjavanje obveza propisanih ovom Odlukom u prekršajnom
postupku pokrenutom protiv pravnih i fizičkih osoba,
primjenjivat će se kazne propisane Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97,
33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03 i 26/07 - odluka USRH).

Četvrtak, 13. prosinca 2007.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Općina Majur temeljem točke 2. Suglasnosti ministra financija (»Narodne novine«, broj 79/01) u cjelosti
prenosi poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora,
naplate i ovrhe radi naplate svih poreza propisanih
ovom Odlukom na Ministarstvo financija, Poreznu
upravu - Područni ured Sisak - Ispostava Hrvatska
Kostajnica.
Poreznoj upravi za obavljene poslove iz stavka
1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od
ukupno naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se »Privredna banka« d.d. Zagreb, kod
koje Općina Majur ima otvoren žiro račun, da naknadu
Poreznoj upravi određenu stavkom 2. ovog članka
obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg
dana u mjesecu za protekli mjesec.

6. Republika Hrvatska za otkupljene stambene
objekte, kuće i stanove, na području Općine
Majur, koji se koriste za stambeno zbrinjavanje stambeno nezbrinutih osoba ili obitelji.
7. Općina Majur, za stambene, poslovne i druge
objekte, u vlasništvu Općine Majur.
Članak 2.
Za pogodnosti koje su propisane odredbama ove
Odluke bit će osigurana financijska sredstva u Proračunu Općine Majur iz drugih izvora.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti
odredbe Odluke o općinskim porezima (»Službeni
vjesnik«, broj 24/01) i Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima (»Službeni vjesnik«, broj 21/03).

Klasa: 363-02/07-01/1
Urbroj: 2176/14-07-01-1
Majur, 13. prosinca 2007.
Potpredsjednik
Marijan Babić, v.r.

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku« Općine Majur.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 410-01/07-01/1
URBROJ: 2176/14-07-01-1
Majur, 13. prosinca 2007.

28.
Na temelju članka 14. a u svezi s člankom 4.
stavak 1. točka 1. alineja 2. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05) i članka 30.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«, broj 2/06 i
22/06), Općinsko vijeće Općine Majur, na 24. sjednici
održanoj 13. prosinca 2007. godine, utvrdilo je

Potpredsjednik
Marijan Babić, v.r.

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Plana nabave roba i
usluga, te ustupanju radova u 2007. godini

27.
Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03
- pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba i 178/04) i
članka 30. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«,
broj 2/06 i 22/06), Općinsko vijeće Općine Majur,
na 24. sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine,
donijelo je

Članak 1.
U Planu nabave roba i usluga, te ustupanja radova
u 2007. godini (»Službeni vjesnik«, broj 55/06) zbog I.
izmjena i dopuna u Proračunu Općine Majur za 2007.
godinu, (»Službeni vjesnik«, broj 33/07) mijenjaju se
ili dopunjuju određene stavke, i to:
U točki II.:

ODLUKU

-

u podtočki 1. Sitni uredski materijal umjesto
iznosa »11.000,00 kuna«, treba stajati iznos
»15.000,00 kuna«

-

u podtočki 4. Sitan inventar umjesto iznosa
»5.000,00 kuna« treba stajati iznos »6.000,00
kuna«

-

u podtočki 7. Uredska oprema i namještaj umjesto iznosa, 8.000,00 kuna, treba stajati iznos
»13.000,00« kuna.

o dopunama Odluke o priključenju na
komunalnu infrastrukturu
Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu
(»Službeni vjesnik«, broj 37/04, 8/05, 37/06 i 49/06)
u članku 12. stavak 1. iza točke 5. dodaje se točka
6. i 7. koje glase:
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- iza podtočke 7. dodaju se podtočke 8., 9.., 10.
i 11. koje glase:
-

podtočka 8. Oprema za grijanje i ventilaciju
»7.160,00 kuna«.

-

podtočka 9. Glazbeni instrumenti i oprema
»10.800,00 kuna«.

-

podtočka 10. Oprema za civilnu zaštitu »2.000,00
kuna«.

-

podtočka 11. Oprema za protu požarnu zaštitu
»5.000,00 kuna«.

U TOČKI IV. UKUPNO umjesto iznosa »3.034.000,00
kuna«, treba stajati iznos »802.800,00 kuna«.
U točki V. UKUPNO umjesto iznosa »3.586.400,00
kuna«, treba stajati iznos »1.436.160,00 kuna«.
Članak 2.
Ove izmjene Plana nabave robe i usluga, te ustupanja
radova u 2007. godini stupaju na snagu danom objave
u »Službenom vjesniku« Općine Majur, a primjenjivat
će se od 1. siječnja 2007. godine.

U TOČKI II. UKUPNO umjesto iznosa »147.000,00
kuna« treba stajati iznos »181.960,00 kuna«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

U točki III.:
-

u podtočki 4. Usluge promidžbe i informiranja
umjesto iznosa »10.000,00 kuna« treba stajati
iznos »15.000,00 kuna«

-

u podtočki 5. Komunalne usluge umjesto iznosa »58.000,00 kuna«, treba stajati »69.000,00
kuna«.

Iza podtočke 13. dodaju se podtočke 14. i 15.,
koje glase:
-

podtočka 14. Održavanje nerazvrstanih cesta
i zimska služba »15.000,00 kuna«.

-

podtočka 15. Katastarska godetska izmjera
zemljišta i cesta »20.000,00 kuna«.

U TOČKI III. UKUPNO umjesto iznosa »405.400,00«
kuna treba, stajati iznos »456.400,00 kuna«.
U točki IV.:
-

u podtočki 1. Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta umjesto iznosa »1.000.000,00 kuna«,
treba stajati iznos »24.400,00 kuna«

-

u podtočki 2. Izgradnja uredskog objekta umjesto
iznosa »700.000,00 kuna«, treba stajati iznos
»50.000,00 kuna«

-

u podtočki 3. Adaptacija i uređenje dječjeg vrtića
umjesto iznosa »700.000,00 kuna«, treba stajati
iznos »6.000,00 kuna«.

-

u podtočki 4. Sanacija Društvenih domova
umjesto iznosa »380.000,00«, treba stajati iznos
»95.000,00 kuna«.

-

u podtočki 5. Obnova javne rasvjete umjesto
iznosa »200.000,00 kuna«, treba stajati iznos
»489.000,00 kuna«.

-

u podtočki 6. Uređenje Poduzetničke zone Majur
umjesto iznosa »28.000,00 kuna«, treba stajati
iznos »50.000,00 kuna«.

-

u podtočki 7. Opremanje dječjeg igrališta u Graboštanima umjesto iznosa »21.000,00 kuna«,
treba stajati iznos »13.400,00 kuna«

-

u podtočki 8. Uređenje groblja u Majuru umjesto iznosa »5.000,00 kuna« treba stajati iznos
»60.000,00 kuna«.

Iza podtočke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:
-

podtočka 9. Ostali poslovni građevinski objekti
»10.000,00 kuna«.

Četvrtak, 13. prosinca 2007.

KLASA: 400-08/07-01/9			
URBROJ: 2176/14-07-01-2
Majur, 13. prosinca 2007.
Potpredsjednik
Marijan Babić, v.r.

29.
Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj
26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 30.
Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«, broj 20/06 i
22/06), Općinsko vijeće Općine Majur, na 24. sjednici
održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine
Majur u 2007. godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Majur u 2007. godini (»Službeni
vjesnik«, broj 55/06) – u daljem tekstu: Program, izmijenit će se ili dopuniti određene stavke, kako slijedi:
U točki III. stavak 1. točka 1. Programa mijenja
se kako slijedi:
U točki 1. Održavanje nerazvrstanih cesta i zimska
služba iznos »1.015.000,00 kuna« mijenja se s iznosom
»44.400,00 kuna«.
U točki III. stavak 2. Programa iznos »1.114.000,00«
mijenja se s iznosom »143.400,00 kuna«.
Članak 2.
Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Majur u 2007. godini stupa na snagu danom objave
u »Službenom vjesniku« Općine Majur, a primjenjuje
se od 1. siječnja 2007. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE

Četvrtak, 13. prosinca 2007.
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KLASA: 400-08/07-01/8
URBRJO: 2176/14-07-01-2
Majur, 13. prosinca 2007.
Potpredsjednik
Marijan Babić, v.r.
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31.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«, broj 20/06 i 22/06), Općinsko vijeće
Općine Majur, na 24. sjednici održanoj 13. prosinca
2007. godine, donijelo je
ODLUKU

30.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03
pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 30. Statuta
Općine Majur (»Službeni vjesnik«, broj 20/06 i 22/06),
Općinsko vijeće Općine Majur, na 24. sjednici održanoj
13. prosinca 2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Majur u 2007. godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Majur u 2007. godini (»Službeni
vjesnik«, broj 55/06) – u daljem tekstu: Program, izmijenit će se ili dopuniti određene stavke, kako slijedi:
U tablici I. OPIS POSLOVA I FINANCIJSKI PLAN
ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
2007. GODINI
1.)		 na poziciji: Nerazvrstane ceste, iznos
»1.000.000,00 kuna«, mijenja se s iznosom »24.400,00
kuna«.
2.) na poziciji: Javna rasvjeta, iznos »200.000,00
kuna«, mijenja se s iznosom »489.000,00 kuna«.
Ukupan zbir u ovoj tablici u iznosu od »1.400.000,00
kuna«, mijenja se s iznosom »713.400,00 kuna«.
U tablici II. IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA GRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
2007. GODINI
1.) na poziciji: Nerazvrstane ceste briše se »Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka«.
2.) na poziciji: Javna rasvjeta briše se »HEP« i
dodaje »Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti«.
Članak 3.
Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Majur u 2007. godini stupa na snagu danom
objave u »Službenom vjesniku« Općine Majur, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

o I. izmjenama i dopunama Plana prioritetnih
investicija u Općini Majur u 2007. godini
Članak 1.
U Planu prioritetnih investicija u Općini Majur za
2007. godini (»Službeni vjesnik«, broj 55/06) – u daljem
tekstu: Program, izmijenit će se ili dopuniti određene
stavke, kako slijedi:
-

točki 1. Sanacija društvenih domova iznos
»380.000,00 kuna«, mijenja se s iznosom
»95.000,00 kuna«.

-

u točki 2. Adaptacija i uređenje dječjeg vrtića
iznos »700.000,00 kuna«, mijenja se s iznosom
»6.000,00 kuna«.

-

u točki 3. Pojačano održavanje nerazvrstanih
cesta i zimska služba iznos »1.000.000,00 kuna«
mijenja se s iznosom »29.400,00 kuna«.

-

u točki 4. Izgradnja uredskog objekta iznos
»700.000,00 kuna«, mijenja se s iznosom
»50.000,00 kuna«.

-

u točki 6. Obnova javne rasvjete G. Hrastovac,
Veliko Krčevo i Malo Krčevo iznos »200.000,00
kuna«, mijenja se s iznosom »489.000,00
kuna«.

-

u točki 8. Uređenje groblja u Majuru iznos
»5.000,00 kuna«, mijenja se s iznosom »60.000,00
kuna«.

-

u točki 9. Poduzetnička zona Majur, iznos
»28.000,00 kuna« mijenja se s iznosom
»50.000,00 kuna«.

UKUPNO: Iznos »3.218.000,00 kuna«, mijenja se
s iznosom »984.400,00 kuna«.
U tablici I.
-

u stavci »Nerazvrstane ceste« iznos od
»1.000.000,00 kuna«, mijenja se s iznosom
»29.400,00 kuna«

-

u stavci »Obnova javne rasvjete« iznos od
»200.000,00 kuna«, mijenja se sa iznosom
»489.000,00 kuna«

-

u stavci »UKUPNO« iznos od »1.400.000,00
kuna«, mijenja se s iznosom »718.400,00
kuna«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/07-01/11
URBROJ: 2176/14-07-01-12
Majur, 13. prosinca 2007.
Potpredsjednik
Marijan Babić, v.r.

U tablici II.
Izvor financijskih sredstava za gradnju komunalne
infrastrukture u 2007. godini:
-

u stavci: »Nerazvrstane ceste«: riječi »Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka«
brišu se.
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u stavci »Javna rasvjeta«: riječi »HEP« brišu
se, a dodaju se riječi »Ministarstvo obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti«.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Općine Majur, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2007. godine.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/07-01/10
URBROJ: 2176/14-07-01-2
Majur, 13. prosinca 2007.

Četvrtak, 13. prosinca 2007.

Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik«, broj 2/06 i
22/06), Općinsko vijeće Općine Majur, na 24. sjednici
održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama
zaposlenika u Narodnoj knjižnici i čitaonici
Majur
Članak 1.
Daje se suglasnost na Pravilnik o plaćama zaposlenika u Narodnoj knjižnici i čitaonici Majur, URBROJ:
2176-135-07-20 od 4. rujna 2007. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Majur.

Potpredsjednik
Marijan Babić, v.r.

32.
Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99)
članka 9. stavka 1. Zakona o knjižnicama (»Narodne
novine«, broj 105/97, 5/98 i 104/00) članka 11. stavak
4. Odluke o osnivanju Narodne knjižnice i čitaonice
Majur (»Službeni vjesnik«, broj 27/03) i članka 30.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 110-03/07-01/1
URBROJ: 2176/14-07-01-2
Majur, 13. prosinca 2007.
Potpredsjednik
Marijan Babić, v.r.

OPĆINA SUNJA

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
5.
Na temelju članka 14. stavka 1. u svezi s člankom
4. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj
117/01 i 197/03), Uredbe o postupku nabave roba,
radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«,
broj 14/02) i članka 46. Statuta Općine Sunja (»Službeni
vjesnik«, broj 20/01, 24/01, 5/02, 22/06, 52/06 i 25/07),
Općinsko poglavarstvo Općine Sunja, na 50. sjednici
održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je
-

-

3631

Članak 1.
U Planu nabave za 2007. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 57/06)

Predmet nabave (naziv i opis)
Nabava radova modernizacije kolnika ŽC 3247, dionica Bobovac
– Strmen

Način nabave
Javno nadmetanje
članak 9. stavak 2. točka 1.
Zakona

Iznos nabave
s PDV (kn)

1.656.264,19

iza rednog broja 31. dodaje se redni broj 32. koji glasi:

Red. Pozicija
broj proračuna
32.

I DOPUNE

redni broj 31. mijenja se i glasi:

Red. Pozicija
broj proračuna
31.

IZMJENE

Plana nabave Općine Sunja za 2007. godinu

3232

Predmet nabave (naziv i opis)
Nabava vanbrodskog motora i elise

Način nabave
Izravno ugovaranje ponuda
čl. 2. stavak 1. točka 3. Uredbe

Iznos nabave
s PDV (kn)
20.432,63

Četvrtak, 13. prosinca 2007.
-

iza rednog broja 32. dodaje se redni broj 33. koji glasi:

Red. Pozicija
broj proračuna
33.

-

3232

-

02030302

Nabava sajle za skelu

Način nabave
Izravno ugovaranje ponuda
čl. 2. stavak 1. točka 3. Uredbe

Iznos nabave
s PDV (kn)
13.240,00

Predmet nabave (naziv i opis)
Radovi na modernizaciji kolničkog
zastora u Ulici Brezje u Sunji

Način nabave
Pregovarački postupak
bez objave poziva
čl.12. st. 6, t. 1., al. 3. Zakona

Iznos nabave
s PDV (kn)

585.982,93

iza rednog broja 34. dodaje se redni broj 35. koji glasi:

Red. Pozicija
broj proračuna
35.

Predmet nabave (naziv i opis)

iza rednog broja 33. dodaje se redni broj 34. koji glasi:

Red. Pozicija
broj proračuna
34.

Broj 39 - Stranica 1763
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3232

Predmet nabave (naziv i opis)
Nabava usluge nadzora - Brezje

Članak 2.
Ove izmjene i dopune Plana nabave za 2007. godinu
stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u
»Službenom vjesniku« Općine Sunja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUNJA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Način nabave
Izravno ugovaranje ponuda
čl. 2. stavak 1. točka 3. Uredbe

KLASA: 406-05/06-01/32
URBROJ: 2176/17-02-07-03
Sunja, 13. prosinca 2007.
Predsjednik
Josip Kozarić, v.r.

Iznos nabave
s PDV (kn)
9.357,70

Stranica 1764 - Broj 39

»SLUŽBENI VJESNIK«

Četvrtak, 13. prosinca 2007.

SADRŽAJ
OPĆINA MAJUR
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
26.

Odluka o općinskim porezima

1757

27.

Odluka o dopunama Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu

1759

28.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana nabave roba i usluga, te ustupanju
radova u 2007. godini

1759

Odluka o I. izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Majur u
2007. godini

1760

Odluka o I. izmjenama i dopunama
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Majur
u 2007. godini

1761

Odluka o I. izmjenama i dopunama Plana
prioritetnih investicija u Općini Majur u
2007. godini

1761

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika u Narodnoj
knjižnici i čitaonici Majur

1762

29.

30.

31.

32.

OPĆINA SUNJA
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
5.

Izmjene i dopune Plana nabave Općine
Sunja za 2007. godinu

1762

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina Donji
Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i
Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498,
www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik«
izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu
http://www.glasila.hr. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje,
kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.

