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IZVOD IZ ZAPISNIKA     
 

10.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 18. prosinca  2018.godine 

u Vijećnici, u Magadenovcu, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 18,15 sati. Pozdravlja sve 
vijećnike, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela,  koje će pomoći u radu sjednice. Sjednici su nazočni općinski 
načelnik i njegov zamjenik, koje također pozdravlja. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić konstatira da zapisnik vodi Branka Vešligaj, referentica za administrativne i 
personalne poslove, koju također pozdravlja. 
 
Utvrđeno je da su na sjednici nazočni vijećnici kako slijedi : 
 

1. Davorin Gašparić    6. Maja Štraub  
2. Božica Prša     7. Milivoj Popović 
3. Gojko Ćosić    8. Velibor Azenić 
4. Tomislav Kusturić    9. Marin Lisec 
5. Dalibor Kalazić        

 
Vijećnik Imro Lacović, u rad sjednice uključio se u 18,20 sati, a vijećnik Silvio Brkanić u 19,30 sati. 
 
Sjednici su nazočni još i : 

1. Stjepan Živković, općinski načelnik 
2. Zlatko Vuković, zamjenik općinskog načelnika, 
3. Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica  
4. Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
5. Anamarija Brkanić, viša stručna suradnica za gospodarstvo i opću upravu 
6. Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 
7. Ivan Korov, predstavnik Radija Donji Miholjac 

 
Predsjednik vijeća zatim konstatira da je na sjednici nazočno 9  vijećnika te da će sve donesene odluke biti 
pravovaljane. 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili dnevni red i materijale na kuću adresu. Predlaže dopunu dnevnog 
reda sa dvije točke. Za 23. točku dnevnog reda predlaže usvajanje Strateškog plana razvoja turizma Općine 
Magadenovac za razdoblje od 2017. do 2020.godine. Za točku 24. predlaže donošenje Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o isplati novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad. Dosadašnja točka 23.-Različito, 
postaje točka 25. Imamo i tri  promjene u nazivu točaka. U nazivu toče 13. iza riječi „infrastrukture“ dodaje se  „ na 
području Općine Magadenovac u 2019.godini“. U nazivu točke 14. brišu se riječi „objekata i uređaja“, a nakon riječi 
„infrastrukture“ dodaje se „u Općini Magadenovac za 2019.godinu“. U nazivu točke  15. riječ „Poduzetničke“ 
zamjenjuje se riječju „Gospodarske“. Sjednicu nastavlja čitanjem dnevnog reda sjednice. 
 
Predsjednik vijeća pitao je da li netko od vijećnika ima primjedbu ili kakav prijedlog za izmjenu ili dopunu iznesenog 
dnevnog reda. Budući da nije bilo drugih prijedloga vezano za dnevni red sjednice, predsjednik vijeća daje dnevni red 
na usvajanje. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (10 vijećnika prisutno)utvrđen slijedeći : 
 

D N E V N I   R E D 
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1.  .Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane  26.listopada  2018.g 

2. . . Donošenje II. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu 

   Izvjestitelj : Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 

3.  . Donošenje Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i  

   2021.godinu  

   a. Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Magadenovac za 2019.godinu 

   b. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 2019.godinu 

   c. Program javnih potreba u sportu na području Općine Magadenovac za 2019.godinu 

   d. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,prodaje, prodaje izravnom pogodbom,  

       privremenog korištenja  i davanja na korištenje  izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u  

       vlasništvu  Republike Hrvatske u 2019. godini.  

   e. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta  

       u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019.godini 

       Izvjestitelj: Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 

4.  .  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu 

    Izvjestitelj:  Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 
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. Donošenje Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019.godini 

  Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 

. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Magadenovac za 2019.godinu 

  Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 

. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe 

  birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2019.godinu 

  Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 

. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi 

  Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 

. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na     

  vodoopskrbni sustav 

  Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 

. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 
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  2019.godinu 

  Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 

. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine  

  Magadenovac u 2019.godini 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za 2019.godinu 

Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Odluke o izgradnji Gospodarske zone Magadenovac 

 Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u   

  prostoru za 2019. godinu  

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2018.godinu 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 

  2019.godinu 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
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. Donošenje Operativnog programa mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju 2018./19.godine 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

 

. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac     

za   period 2019. do 2022. godine  

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje  

  odbačenog otpada na području Općine Magadenovac 

  Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

 

23.  Donošenje Odluke o usvajanje Strateškog plana razvoja turizma Općine Magadenovac za razdoblje  

       od 2017. do 2020.godine 

      Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

   

  24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane pomoći za nabavku opreme za  

         novorođenčad 

         Izvjestitelj : Stjepan Živković, općinski načelnik 

 

 25. R a z l i č i t o  

  

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC 

ODRŽANE  26. LISTOPADA  2018. G  

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili zapisnik sa 9.sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac  

održane 26.listopada 2018.godine. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić otvara raspravu i poziva vijećnike da iznesu svoje primjedbe i dopune na  
Zapisnik. 
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Vijećnica, Maja Štraub, javlja se za riječ . Nema primjedaba na zapisnik. Na početku pozdravlja sve nazočne. Budući 
da nije bila na prošloj sjednici želi se odmah na početku ove sjednice zahvaliti općinskom načelniku, zamjeniku  
načelnika, predsjedniku vijeća, kolegama vijećnicima i  Jedinstvenom upravnom odjelu na izmjenama Odluke o mjeri  
za mlade obitelji i što ste time odobrili maksimalan iznos sredstava za sve podnositelje zahtjeva. 
 
Budući da primjedaba na zapisnik nije bilo, predsjednik vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 9.sjednice, te 
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je Zapisnik prihvaćen jednoglasno ( 10 vijećnika prisutno).  
 
TOČKA 2. DONOŠENJE II. ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2018. GODINU 

 

Prijedlog  II. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu, vijećnici su primili u 

prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Stjepanu Živković, općinskom načelniku.  

 

Stjepan Živković, općinski načelnik pozdravlja sve nazočne i izvješćuje vijećnike o radu i o projektima koji su izvršeni. 

 Upoznaje vijećnike gdje su donesene izmjene, na što se odnose. Za što se iznosi povećavaju , a za što smanjuju.  

 

Vera Katančić , referentica za financije i računovodstvo upoznaje vijećnike, na kojim se točno stavkama vrše  

promjene, čita pojedinačne stavke i točne iznose. Proračun i dalje ostaje 15.000.000,00.kn. 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje se Veri Katančić i daje riječ vijećniku, Daliboru Kalaziću. 

 

Vijećnik, Dalibor Kalazić  ima pitanje, komentar na povećanje iznosa za poticanje amaterskog sporta. Spominje kako 

nitko iz naše okolice ne dobiva toliko sredstava za sport. Pita može li se malo razmisliti o rasporedu sredstava unutar  

nogometnih klubova.Jer NK Kućanci je jedini u nižem rangu,a ima dječju skupinu,ta mlađa skupina je registrirana kao  

NK Kućanci. Oni su jedini klub koji je u niže rangu, a jedino oni iamju mlađu natjecateljsku skupinu. Malo ga smeta  

raspodjela novčanih sredstava unutar sporta. Trebamo gledati u budućnost, a to su naš djeca, djeca sa naše općine.  

Ako bi se moglo malo drugačije raspodijeliti sredstva. Kada bi se od svih uzelo samo po 1.000,00, kn i dalo  

Kućancima, to bi im puno značilo. Priznaje kako UNIMAG snosi većinu tereta te skupine. 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje se vijećniku Daliboru Kalaziću i daje riječ Stjepanu Živković, općinskom načelniku 

 

Stjepan Živković,općinski načelnik komentira kako je ovo pitanje za Proračun. Pohvaljuje ideju. Kada bude bio  

raspisan natječaj , javni poziv, kada bude nagodinu sazvano povjerenstvo za udruge. Neka nagodinu odmah u  

programu traže više sredstava, imaju se čime pohvaliti, neka i tu mlađu skupinu navedu kada budu tražili sredstva za  

nagodinu. Pohvaljuje školu nogometa. 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje se načelniku i pita li ima li još netko nešto za nadodati. Kako se nije više nitko javio za  

riječ predsjednik vijeća daje na glasovanje  II. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 

2018.godinu  

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je II. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine 

Magadenovac za 2018.godinu donesena  jednoglasno (10 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 
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II. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA : 400-06/17-01/2 

URBROJ :2115/04-01-18-8 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE  

                          PRORAČUNA ZA 2020. I   2021.GODINU  

 

A. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA        

     2019.GODINU 

B. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE      

     MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

C. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA  

     2019.GODINU 

D. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA,PRODAJE, PRODAJE  

     IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA  I DAVANJA NA KORIŠTENJE   

     IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U  VLASNIŠTVU  REPUBLIKE    

     HRVATSKE U 2019. GODINI.  

E. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU  

     NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U  

     2019.GODINI 

 

Prijedlog  Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu, sa 

pripadajućim programima,  vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Stjepanu Živkoviću, općinskom načelniku. 

 

Stjepan Živković, općinski načelnik upoznaje vijećnike sa činjenicom  kako mu je bilo teško predložiti ovaj proračun. 

Ove godine je bilo i pozitivnih i negativnih iznenađenja. Teško je sve to predvidjeti. Upoznaje vijećnike da je predlaže  

proračun u iznosu 14.500.000,00 kn. Pojašnjava kako imamo puno pozicija u proračunu, htjeli smo biti spremni.  

Upoznaje vijećnike da su poslane opomene za zemlju i za komunalnu naknadu. 

 

Vera Katančić , referentica za financije i računovodstvo i Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica upoznaju vijećnike sa  

pripadajućim programima. 

 

Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo upoznaje vijećnike sa Proračunom . Upoznaje vijećnike da se  

predlaže Proračun u iznosu 14.500.000,00 kn, čita Proračun po stavkama, prihode i rashode. 

 

Vijećnik, Velibor Azenić ima pitanje u vezi naftne rente. Zanima ga koliko mi dobijemo za naftnu rentu godišnje .  

Zanima ga koliko dobijemo za zemlju za koncesiju, a koliko za šumsku rentu . 

 

Općinski načelnik, Stjepan Živković odgovara da za naftnu rentu godišnje dobijemo oko 3.000.000,00 kn. 

Vera Katančić, referentica za financije i računovodsvo odgovara da je za koncesiju godišnje planirano oko  

300.000,00 kn, a za šumsku rentu dobijemo oko 150.000,00 kn godišnje. Što se tiče naftne rente ne možemo točno  
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znati koliko ćemo dobiti, ne znamo po čemu računaju naftnu rentu. Koliko dobijemo,dobijemo. 

 

Vijećnik, Velibor Azenić pohvaljuje program za mlade i predlaže drastično povećanje za djecu. 

  

Predsjednik pita ima li još netko nešto za nadodati. Kako se nije više nitko javio za riječ predsjednik vijeća daje na 

glasovanje Prijedlog Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021.godinu, 

sa pripadajućim programima. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Proračun Općine Magadenovac za 2019.godinu i projekcije 

proračuna za 2020. i  2021.godinu, sa pripadajućim programima. donesena 10 „ZA“, 1 “SUZDRŽAN“ (11 vijećnika 

prisutno, vijećnik Silvio Brkanić uključio se u rad vijeća u 19,30) te je općinsko vijeće  

 

donijelo  : 

 

PRORAČUN OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE 

PRORAČUNA ZA 2020. I   2021.GODINU 

 

KLASA : 400-06/18-01/3 

URBROJ :2115/04-01-18-2 

 

A. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

KLASA : 612-01/18-01/10 

URBROJ : 2115/04-01-18-4 

 

B. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA   

     2019.GODINU 

KLASA : 550-02/18-01/4 

URBROJ : 2115/04-01-18-4 

 

C. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

KLASA : 620-01/18-01/10 

URBROJ : 2115/04-01-18-4 

 

D. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA,PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM  

     POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA  I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM  

     POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U  VLASNIŠTVU  REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. GODINI 

KLASA : 320-02/18-01/23 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

 

E. PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE  

     POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 2019.GODINI 

 

KLASA : 320-02/18-01/24 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 
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(Proračun ,projekcije i programi se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio) 

 

 

TOČKA 4.  DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA  

                           2019.GODINU 

 

Tekst prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu  vijećnici su primili u prilogu 

poziva na sjednicu. 

 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić  daje riječ Veri Katančić,referentici za financije i računovodstvo koja upoznaje  

vijećnike sa tekstom odluke, upoznaje ih sa stanjem duga i izvršavanju obaveza po dugoročnom zaduživanju u  

2019.godini. 

 

 

Predsjednik vijeća Davorin Gašparić  , pita ima li netko nešto dodati na ovu temu, ako nema zatvara raspravu  i daje 

na glasanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 

2019.godinu donesena 10 „ZA“, 1 “SUZDRŽAN“ (11 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  

 

donijelo : 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2019.GODINU 

 

 

KLASA : 400-06/18-01/3 

URBROJ :2115/04-01-18-3 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov su sastavni dio) 

 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2019.G. 

 

Tekst prijedloga Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa  u 2019.godini vijećnici su primili u prilogu  

poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pozdravlja sve nazočne i  

pojašnjava tekst programa. Te,kako su sukladno članku 69. stavak 3. Zakona o šumama jedince lokalne samouprave  

dužne donijeti Program utroška sredstava šumskog doprinosa u svrhu namjenskog korištenja i kontrole utroška  

sredstava. Upoznaje vijećnike o visini šumskog doprinosa. Važno je naglasiti da se visina šumskog doprinosa  

povećala sa 3,5 % na 5%. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019.godini. 
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Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program utroška sredstava od šumskog doprinosa u  

2019. godini donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2019.G. 

 

KLASA : 411-01/18-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2019.GODINU 

 

Tekst prijedloga Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Magadenovac za 2019,godinu vijećnici su primili na  

sjednici. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava tekst Godišnjeg  

plana davanja koncesija za 2019.godinu. Ovo je plan koji se mora svake godine donositi. Godine 2019. planira se  

dati koncesija za prikupljanje mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada  na području Općine Magadenovac (  

na 10 godina ) i  dimnjačarski poslovi na području Općine Magadenovac ( na 5 godina ). 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Magadenovac za 2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Godišnji plan davanja koncesija Općine Magadenovac za  

2019.godinu  donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

KLASA : 363-01/18-01/11 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I 

ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

Tekst prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača  

zastupljenih u općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2019.godinu  vijećnici su primili u prilogu poziva na  

sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava tekst Odluke. 

Primjenjujući odredbe iz Zakona  o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, u Proračunu Općine  

Magadenovac za 2019.godinu, za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača, osigurana su   
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sredstva u ukupnom iznosu od 50.400,00 kuna. Po članu predstavničkog tijela osiguran je iznos od 375,00 kuna  

mjesečno, dok je po članici osiguran iznos od 412,50 kn mjesečno. Što godišnje po članu predstavničkog tijela iznosi  

4.500,00 kn, dok je po članici predstavničkog tijela osiguran iznos od 4.950,00 kn godišnje. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe 

birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za rada političkih stranaka i  

članova izabranih sa  liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2019.godinu   

donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo: 

 

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I  

ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU  

OPĆIINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

 

KLASA : 402-03/18-01/5 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

Tekst prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi  vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava tekst Odluke, i  

pojašnjava pravne temelje za donošenje odluke. Općinsko vijeće Općine Magadenovac je 2011.godine donijelo  

Odluku o socijalnoj skrbi. Kako je Zakon o socijalnoj skrbi prošao više izmjena u razdoblju od kada je donesena  

Odluka o socijalnoj skrbi, potrebno je donijeti novu Odluku koja je usklađena sa važećim odredbama Zakona. 

 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o socijalnoj skrbi donesena jednoglasno ( 11 vijećnika  

prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI 

KLASA : 551-01/18-01/27 

URBROJ : 2115/04-01-18-4 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU 

TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV 

 

Tekst prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni  

sustav vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava tekst Odluke. 

Pojašnjava vijećnicima da je ovo odluka iz 2009.godine, svake godine se donose izmjene, ustvari se mijenja samo  

godina,a predstavlja produžetak subvencije troškova priključka na vodoopskrbni sustav i u 2019.godini. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na  

vodoopskrbni sustav. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju  

troškova priključka na vodoopskrbni sustav donesena jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

donijelo : 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA  

PRIKLJUČKA NA VODOOPSRKBNI SUSTAV 

 

KLASA : 363-05/18-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

Tekst prijedloga Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2019.godinu  

vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava tekst Odluke.  

Pročelnica pojašnjava da je plan upravljanja imovinom izrađen u skladu sa Uredbom o obveznom sadržaju plana  

upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac  

donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. Da se imovinom upravlja učinkovito i razumno, pažnjom  

dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za  

2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu  

Općine Magadenovac za 2019.godinu donesena jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 
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donijelo : 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

KLASA : 940-01/18-01/5 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

Tekst prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša. Jasna pozdravlja sve nazočne i pojašnjava kako se Odluka o komunalnom doprinosu donosi na  

temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu,koji je donesen prije nekoliko mjeseci.Ovom odlukom određuju se zone  

u Općini Magadenovac, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa i  

opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja  

komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Magadenovac koji se koristi samo za  

financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Dalje pojašnjava tekst odluke, prijedlog jedinične cijene  

komunalnog doprinosa je 3,00 kn/m3. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o komunalnom doprinosu donesena jednoglasno ( 11  

vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

KLASA : 363-04/18-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Tekst prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša koja pojašnjava da Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže da se donese Odluka o vrijednosti  

boda komunalne naknade. Ova Odluka će se primjenjivati od 01.01.2019.godine. Vrijednost boda komunalne  

naknade određuje se u iznosu 0,20 kn po četvornom metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine  

Magadenovac. Dalje pojašnjava tekst odluke. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  



Stranica 13 od 20 
 

na glasanje prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade donesena  

jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo :  

ODLUKU O VRIJENOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

 

KLASA : 363-03/18-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 13. DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

 

Tekst prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture vijećnici su primili na sjednici. 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša  koja pojašnjava tekst Programa. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financira se iz  

komunalnog doprinosa. Odnosi se na na javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu i groblja, pojašnjava što  

se sve određuje Programom .  

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

na području Općine Magadenovac u 2019.godini donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC U 2019.GODINI 

 

KLASA : 361-02/18-01/4 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 14. DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI 

MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

Tekst prijedloga Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za  

2019.godinu vijećnici su primili na sjednici. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša koja pojašnjava tekst Programa. Zakonom o komunalnom gospodarstvu malo su se promijenile 

komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade. Ovim Programom  određuje se održavanje  

komunalne infrastrukture, Jasna nabraja za koje komunalne djelatnosti. Dalje pojašnjava pojedinu komunalnu  
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djelatnost. Programom se određuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po  

djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za  

2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program održavanja objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture u Općini Magadenovac za 2019.godnu donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko  

vijeće 

 

donijelo : 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U OPĆINI MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

 

KLASA :  361-02/18-01/5 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 15. DONOŠENJE ODLUKE O IZGRADNJI GOSPODASKE ZONE MAGADENOVAC 

 

Tekst prijedloga Odluke o izgradnji Gospodarske zone Magadenovac vijećnici su primili na sjednici. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša koja pojašnjava tekst Odluke. Ministarstvo državne imovine će nam najvjerojatnije darovati zemljište  

za Gospodarsku zonu u Magadenovcu. Jedan od uvjeta je da donesemo Odluku o izgradnji Gospodarske zone  

Magadenovac, nazvana je Gospodarska zona jer je odlukom općinskog vijeća osnovana Gospodarska zona u  

Magadenovcu, znači ne zove se poduzetnička zona nego gospodarska zona. Sukladno Prostornom planu uređenja  

Općine Magadenovac, Gospodarska  zona Magadenovac prostire se na površini od 41,7075 ha.  

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Odluke o izgradnji gospodarske zone Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izgradnji Gospodarske zone Magadenovac  donesena  

jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo: 

ODLUKU O IZGRADNJI GOSPODARSKE ZONE MAGADENOVAC 

 

KLASA : 302-01/18-01/5 

URBROJ :2115/04-01-18-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 16. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 
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Tekst prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša koja vijećnicima pojašnjava da je komunalna naknada prihod Općine Magadenovac. Pojašnjava za što  

se sve plaća i za što se koristi. Kako komunalnu naknadu plaćaju vlasnici ili korisnici prostora na području Općine  

Magadenovac. Koeficijent zone je 0,60 je za sva naselja, takav koeficijent je bio i prije. Komunalnu naknadu  

kvartalno plaćaju pravne osobe, a polugodišnje fizičke osobe. Zahtjev za oslobađanje podnosi do 01.03. tekuće  

godine i oslobođenje vrijedi samo za tu godinu. Pojašnjava način obračuna komunalne naknade. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko nešto za dodati, kako se nije više nitko javio za riječ, daje  

na glasanje prijedlog Odluke komunalnoj naknadi. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o komunalnoj naknadi donesena jednoglasno ( 11  

vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo :  

ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

KLASA : 363-03/18-01/3 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 17. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2019.GODINU 

 

Tekst prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru za 

 2019.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša. Jasna pojašnjava tekst Programa. Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim  

zgradama  30 % prikupljenih sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada pripada Općini  

Magadenovac. Za 2019.godinu planira se u iznosu ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, ne od 50.000,00 kn i utrošiti će  

se za popravak nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica. Iznos je smanjen zato što sada ima sve manje legalizacije. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  

izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.godinu  donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2019.GODINU 
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KLASA : 361-01/18-01/6 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 18. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

Tekst Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili u  

prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša.  Analizom stanja analizira se sve ono što je napravljeno u sustavu civilne zaštite na području Općine 

Magadenovac u 2018. godini. Od planskih dokumenata izrađeni su Procjena rizika od velikih nesreća -izrađena  

2017.godine i Plan djelovanja civilne zaštite – izrađen 2018.godine. Izrađen je i plan zaštite i procjena rizika od  

požara. Operativne snage civilne zaštite su stožer zaštite i spašavanja, operativne snage vatrogastva, operativne  

snage Hrvatskog crvenog križa, operativne snage HGSS-a, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite,  

koordinatori na lokaciji i pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Stožer civilne zaštite prošao je obuku u listopadu  

2017. Dalje pojašnjava Analizu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine  

Magadenovac za 2018.g. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine  

Magadenovac za 2018.godinu donesena jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

Donijelo : 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA : 810-03/18-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-18-2 

(Analiza se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 19. DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

Tekst Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2019.godinu vijećnici su  

primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša. Cilj Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke  

kapacitete kojima raspolaže Općina Magadenovac u slučaju pojave bilo kojeg oblika ugroze te oformiti jedinstven i  
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dobro koordiniran sustav civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima svih sudionika.  

Jasna analizira i pojašnjava Plan. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine  

Magadenovac za 2019.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine  

Magadenovac za 2019.godinu donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

KLASA : 810-02/18-01/3 

URBROJ :2115/04-01-18-1 

(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 20. DONOŠENJE OPERATIVNOG PROGRAMA MJERA CIVILNE ZAŠTITE U ZIMSKOM 

RAZDOBLJU 2018./2019.GODINE 

 

Prijedlog Operativnog programa mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju 2018./2019. godine vijećnici su primili u  

prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša. Svake godine u zimskom razdoblju donosi se ovakav Program mjera, s njim se utvrđuju moguće  

opasnosti od ekstremno niskih temperatura, snježnih nanosa i ostalih vremenskih neprilika, postupak i mjere za  

ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica i subjekti za provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u  

svezi s provedbom, te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se se provode na temelju drugih zakona. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Operativnog programa mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju  

2018./2019.godine. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Operativni program mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju  

2018./2019.godine donesen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo: 

OPERATIVNI PROGRAM MJERA CIVILNE ZAŠTITE U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2018./2019. G. 

 

KLASA : 810-03/18-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-18-4 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 21.  DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA PERIOD 2019. DO 2022.GODINE 

 

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za period 2019.  

do 2022.godine vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša. Smjernice se donose svake 3 godine, znači donose se za trogodišnje razdoblje. Ono što je planirano  

u godišnjem programu razvoja sustava civilne zaštite samo je pretočeno u ovaj trogodišnji razvoj. Za svaku godinu  

posebno što se planira raditi na sustavu civilne zaštite. Dalje pojašnjava smjernice. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na  

području Općine Magadenovac za period 2019.godine do 2022.godine. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na  

području Općine Magadenovac za period 2019. do 2022.godine donesene jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je  

općinsko vijeće 

 

donijelo : 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA PERIOD 2019. DO 2022.GODINE 

 

KLASA : 810-02/18-01/4 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Smjernice se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio) 

 

TOČKA 22. DONOŠENJE ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA 

OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE 

MAGADENOVAC 

 

Tekst prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje  

odbačenog otpada na području Općine Magadenovac vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša.  Na temelju zakona o održivom gospodarenja otpadom u obvezi smo donijeti ove mjere. Ovom  

odlukom utvrđuju se mjere i način provedbe i to mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za  

uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš. Pojašnjava što se sve smatra nepropisno bačenim otpadom i  

dalje komentira i pojašnjava tekst Odluke. 

 

Zamjenik načelnika, Zlatko Vuković obzirom da je sudjelovao na sastanku u vezi ove točke ,dodaje kako će se  

provoditi edukacija stanovništva. Općina Magadenovac zajedno sa Općinom Marijanci, Viljevom i gradom Donjim  

Miholjcem potpisala je jedan ugovor sa Ministarstvom, gdje će se financirati aktivnosti izobrazbe stanovništva sve od  

dječjih vrtića, pa sve do građanstva na terenu. Ima određeni projektni tim koji će raditi na tome. Ići će se na određene  

letke, brošure, plakate, radijske emisije, javne edukacijske emisije. Na čelu projektnog tima će biti komunalno  
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poduzeće Park Donji Miholjac, sa voditeljem projekta Ivanom  Pobijem, koji je direktor komunalnog poduzeća. Cilj  

projekta je smanjenje količine otpada koje se odlaže na odlagalište. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja  

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja  

otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Magadenovac donesena jednoglasno ( 11  

vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće 

 

donijelo : 

ODLUKU O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I 

MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

 

KLASA : 310-33/18-01/3 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 23. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. G 

 

Tekst Odluke o usvajanju strateškog plana razvoja turizma Općine Magadenovac za razdoblje od 2017.godine do  

2020.godine vijećnici su primili na sjednici. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša. Općina Magadenovac prijavila se na natječaj za izradu strateškog plana razvoja turizma.Odobrena su 

sredstva u iznosu 125.000,00 kn , provedena je i nabava. Najpovoljniji ponuditelj je T&MC d.o.o. iz Zagreba, strateški  

plan razvoja turizma je već izrađen. Ova odluka se mora priložiti kod zahtjeva za isplatu odobrenih sredstava. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Odluke o usvajanju strateškog plana razvoja turizma Općine  

Magadenovac za razdoblje od 2017. do 2020.godine. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o usvajanju strateškog plana razvoja turizma Općine  

Magadenovac za razdoblje od 2017. do 2020.godine  donesena jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko  

vijeće 

 

donijelo : 

ODLUKU O USVAJANJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020.GODINE 

 

 

KLASA : 334-05/17-01/2 

URBROJ :2115/04-01-18-8 
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(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 24. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ISPLATI 

 NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OPREME ZA NOVOROĐENČAD 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad 

vijećnici su primili na sjednici. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ općinskom načelniku, Stjepanu Živkoviću. Ovom odlukom mijenjamo 

onu koju smo do sada imali, a tiče se novorođenčadi. Do sada je svako novorođeno dijete dobivalo 2.000,00 kn . 

Ovom Odlukom iznos za nabavku opreme za novorođenčad povećao bi se za prvo dijete 3.000,00 kn, za drugo 

5.000,00 kn, za treće 8.000,00 kn, a za četvrto pa nadalje o visini će se utvrđivati posebnom Odlukom. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je ima li netko od vijećnika nešto za dodati ili postaviti pitanje, kako se nije  

više nitko javio za riječ, daje na glasanje prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane pomoći  

za nabavku opreme za novorođenčad. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane  

pomoći za nabavku opreme za novorođenčad   donesena jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko  

vijeće 

 

donijelo : 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ISPLATI NOVČANE POMOĆI ZA 

NABAVKU OPREME ZA NOVOROĐENČAD 

 

KLASA : 550-01/18-01/10 

URBROJ : 2115/04-01-18-1 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 25. R A Z L I Č I T O  

 

U raspravi su sudjelovali vijećnik, Dalibor Kalazić,  Stjepan Živković,općinski načelnik  i Davorin Gašparić,predsjednik  

vijeća . 

 

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 21,00 sat. 

 

KLASA : 021-05/18-01/6 

URBROJ : 2115/04-01-18-2 

Magadenovac, 18. prosinca  2018. godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj, v.r.                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA : 

                 Davorin Gašparić, v.r. 

 

 


