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IZVOD IZ ZAPISNIKA   
 

11.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 29. siječnja  2019.godine 

u Vijećnici, u Magadenovcu, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 18,40 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. Milivoj Popović 
2. Božica Prša     7. Velibor Azenić 
3. Gojko Ćosić    8. Marin Lisec 
4. Tomislav Kusturić    9. Imro Lacović 
5. Dalibor Kalazić        

 
Vijećnik Silvio Brkanić u rad sjednice uključio se u 18,45 sati, vijećnica Maja Štraub nije prisustvovala sjednici. 
 
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 

 
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. 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 prijedloga vezano za dnevni red sjednice, predsjednik vijeća daje dnevni red na 
usvajanje. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (9 vijećnika prisutno)utvrđen slijedeći : 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 18.  prosinca 
2018.godine 
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2. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinici 
u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Magadenovac 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 

3. Donošenje Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Općinu Magadenovac 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica  

 

4. R a z l i č i t o  

  

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC 

ODRŽANE  18. PROSINCA   2018. G  

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili Zapisnik sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 

održane 18. prosinca  2018.godine. 

 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić otvara raspravu i poziva vijećnike da iznesu svoje primjedbe i dopune na  
Zapisnik. 
 
Primjedbi na Zapisnik nije bilo, predsjednik vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 10.sjednice, te nakon izjašnjavanja  
vijećnika konstatira da je Zapisnik prihvaćen jednoglasno ( 9 vijećnika prisutno).  
 
TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDI-

NICI U KAMPU TE SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA 
PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

 

Prijedlog  Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinici u objektu 
za robinzonski smještaj na području Općine Magadenovac, 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 upoznaje vijećnike da je upravo ova Odluka razlog  

Sjednice,donošenje Odluke za ovaj paušal. Možda mislite kakve to ima veze sa nama. Ali evo za sada imamo  

registriran jedan objekt u Beničancima, apartman. Ukoliko mi ne donesemo ovu odluku do kraja ovog mjeseca, za taj  

objekt bi se po krevetu , po smještajnoj jedinici, godišnje obračunavalo 750,00 kuna. Mi predlažemo 150,00 kuna  

godišnje. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić zahvaljuje se načelniku i daje riječ pročelnici, Biljani Jakić Mihajlović 

 

Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica, pozdravlja sve nazočne i upoznaje vijećnike sa tekstom prijedloga Odluke. Ovim 

prijedlogom je predložena visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinci u  

objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 150,00 kuna godišnje. To je najniži iznos utvrđen odredbama zakona,  

maksimalan je 1.500,00 kuna. Ukoliko ne donesemo ovu Odluku, Porezna uprava će obračunavati po smještajnoj  
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jedinci 750,00 kuna. Želimo ovom Odlukom ohrabriti sve koji se žele okušati u ovoj vrsti turizma. Ovu Odluku je bilo 

nužno donijeti do kraja ovog mjeseca. Čekali smo pravilnik kako bismo mogli pripremiti ovu Odluku. Prirez ovom  

porezu uplaćuje se prema prebivalištu vlasnika objekta. Obračun vrši Porezna uprava. Odluka se dostavlja Poreznoj  

upravi. 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje se Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici. 

 

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

daje na glasovanje  Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu te smještajnoj jedinici 
u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Magadenovac. 
 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedi-
nici u kampu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Općine Magadenovac 
donesena  jednoglasno (10 vijećnika prisutno, vijećnik Silvio Brkanić u rad sjednice uključio se u 18:45) te je 

općinsko vijeće donijelo  : 

 

ODLUKU O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU 
TE SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA 

PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 
KLASA : 410-01/19-01/2 

URBROJ :2115/04-01-19-4 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM 
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MAGADENOVAC 

 

Prijedlog  Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 
Općinu Magadenovac,  vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

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

 

Stjepan Živković, općinski načelnik, ova Odluka malo ružno zvuči, ali nije naša greška. Predložena je   po  

naputku Ministarstva poljoprivrede, radi lakšeg snalaženja, bolje je Program poništiti i donijeti novi Program. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica podsjeća vijećnike da je Program raspolaganja usvojen na vijeću u lipnju 2018.  

godine. Kada smo mi realno imali rok za donošenje 3 mjeseca, odnosno za izradu tog Programa, s tim da je tih 3  

mjeseca bilo skraćeno za 15 dana koliko je morao trajati javni uvid.  Podatke od Katastra dobili smo početkom  

travnja. Imali smo pola travnja i svibanj da bi nešto pripremili, čak niti cijeli svibanj. A i te sve institucije nisu imali  

samo Općinu Magadenovac, nego sve općine sa područja županije. U sadržaju Programa nema potrebe za puno  

izmjena , ali po uputama Ministarstva poljoprivrede, radi lakšeg snalaženja, bolje je Program poništiti i donijeti novi  

Program nego postojeći Program mijenjati i dopunjavati. 

  

Predsjednik pita ima li još netko nešto za nadodati. Kako se nije više nitko javio za riječ predsjednik vijeća daje na 
glasovanje Prijedlog Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Općinu Magadenovac 
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Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Magadenovac donesena jednoglasno (10 vijećnika prisutno) 
te je općinsko vijeće  
 

donijelo  : 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM  
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MAGADENOVAC 

 
KLASA : 320-02/18-01/8 

URBROJ :2115/04-01-19-9 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

 

TOČKA 4.  R A Z L I Č I T O  

 

U raspravi su sudjelovali:  vijećnik Dalibor Kalazić,  općinski načelnik Stjepan Živković,  zamjenik  

općinskog načelnika Zlatko Vuković  i vijećnik Gojko Ćosić. 

 

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 19,30 sati. 

 

KLASA : 021-05/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

Magadenovac, 29. siječnja  2019. godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj,v.r.                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA : 

                 Davorin Gašparić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


