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IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 

12.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 26. ožujka  2019.godine 

u Vijećnici, Magadenovac, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 19,05 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 pozdravlja predstavnicu RDM-a i 
predstavnika Crvenog križa Donji Miholjac. 
 
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    7. Milivoj Popović 
2. Božica Prša     8. Velibor Azenić 
3. Gojko Ćosić    9. Marin Lisec 
4. Tomislav Kusturić    10. Imro Lacović 
5. Dalibor Kalazić    11. Silvio Brkanić   
6. Maja Štraub 

 
Vijećnica Maja Štraub sjednicu je napustila u 20:10. 
 
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. Daliborka Đurišić, predstavnica Radija Donji Miholjac 
8. Ivan Petriševac, predstavnik Crvenog križa Donji Miholjac 

 
Predsjednik vijeća zatim konstatira da je na sjednici nazočno 11  vijećnika te da će sve donesene odluke biti 
pravovaljane. 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili dnevni red i materijale na kućnu adresu. Predlaže izmjenu naziva 
8.točke dnevnog reda u : Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „ Izgradnja parkirališta 
ispred groblja u Beničancima“ na području Općine Magadenovac. 
Predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije točke. 12. točka bi bila Usvajanje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja 
otpadom Općine Magadenovac za 2018.godinu. 13. točka bi bila Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o socijalnoj skrbi. Dosadašnja točka 12. Različito postaje točka 14. Sjednicu nastavlja čitanjem dnevnog reda.  
 
Predsjednik vijeća pitao je da li netko od vijećnika ima primjedbu ili kakav prijedlog za izmjenu ili dopunu iznesenog 
dnevnog reda. Budući da ih nije bilo , predsjednik vijeća daje dnevni red na usvajanje. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (11 vijećnika prisutno)utvrđen slijedeći : 
 

D N E V N I   R E D 
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1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 29.  siječnja 
2019.godine 
 

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i aktivnostima Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac  za 
razdoblje od 01.01. do  31.12.2018. godine  
Izvjestitelj : Ivan Petriševac, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasniš-
tvu Općine Magadenovac 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

4. Donošenje Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2019.god. 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica  

5. Donošenje Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine 
Magadenovac u 2019.godini 
Izvjestitelj : Anamarija Brkanić, viša stručna suradnica za gospodarstvo i opću upravu 

6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zaku-
pa, zakupa zajedničkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i dava-
nja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Magadenovac u 2018.godini 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

7. Usvajanje  Godišnjeg Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.g. 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

8. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta ispred groblja u Beni-
čancima““ na području Općine Magadenovac 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

9. Usvajanje Izvješća  o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2018.godinu  
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

10. Usvajanje Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 
Općine Magadenovac za 2018.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

11. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac 
za 2019. godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 

12. Usvajanje Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2018.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

14. R a z l i č i t o  

  

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
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TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC 
  ODRŽANE 29.  SIJEČNJA 2019.GODINE 
 
U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili zapisnik sa 11.sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac  

održane 29. siječnja  2019.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 11.sjednice, te nakon izjašnjavanja  
vijećnika konstatira da je Zapisnik prihvaćen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno).  
 
TOČKA 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU I AKTIVNOSTIMA GRADSKOG DRUŠTVA 

CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC  ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO  31.12.2018. GODINE  
 

Izvješće o radu i aktivnostima gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, vijećnici su primili u prilogu poziva na 
sjednicu. 
 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Ivanu Petriševcu, ravnatelju Crvenog križa Donji Miholjac.  

 

Ivan Petriševac, ravnatelj Crvenog Križa Donji Miholjac pozdravlja sve nazočne i upoznaje vijećnike sa radom i  

aktivnostima Crvenog križa Donji Miholjac tijekom 2018.godine. Zahvaljuje se na dosadašnjoj dobroj suradnji, nada  

se da će i ubuduće biti tako. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić zahvaljuje se gospodinu Petriševcu, daje riječ općinskom načelniku Stjepanu  

Živkoviću 

 

Stjepan Živković, općinski načelnik, pozdravlja sve nazočne zadovoljan je sa suradnjom općine i Crvenog križa.  

Komentira projekt „Zaželi“, koliko je žena zaposleno, koliko ima korisnika programa. 

 

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

daje na glasovanje  Izvješće o radu i aktivnostima gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac. 
 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće o radu i aktivnostima gradskog društva Crvenog križa 
Donji Miholjac za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. usvojen jednoglasno  (11 vijećnika prisutno) te je općinsko  
vijeće donijelo: 
 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA  
DONJI MIHOLJAC  ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO  31.12.2018. GODINE 

KLASA : 550-05/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI 
POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC 

 
Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine 
Magadenovac  vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
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Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica pojašnjava tekst ove Odluke. Općinsko vijeće je donijelo Odluku o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora 2014.godine, ali je potrebno uskladiti odredbe Odluke o zakupu i kupoprodaji  

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac sa izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji  

poslovnog prostora ( NN 112/18) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pita ima li još netko nešto za nadodati. Kako se nije više nitko javio za riječ 
predsjednik vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o zakupu i kupoprodaji 
poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Magadenovac. 
 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama  dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji 
poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Magadenovac donesena jednoglasno (11 vijećnika prisutno) te je općinsko 
vijeće donijelo  : 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU I 

KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC 

KLASA : 372-01/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-3 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2019.GOD 

 

Prijedlog Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2019.godinu vijećnici su primili u  

prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica pojašnjava tekst ovog Programa. Ovo je Program kojim se utvrđuju aktivnosti u  

poljoprivredi za koje će Općina Magadenovac u 2019.godini dodjeljivati potpore male vrijednosti, te kriteriji i postupak  

dodjele istih. Tijekom 2019.godine Općina Magadenovac će sukladno uredbi 1408/2013 i 2019/316 imati 4 mjere :  

potpora osjemenjivanja u sektoru stočarstva , kontrola plodnosti tla, potpore za edukaciju i stručno usavršavanje  

poljoprivrednika, sufinanciranje troškova osiguranja usjeva. Sukladno uredbi 1407/2013 imati će dvije mjere :  

sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima i sufinanciranje pregleda na trihinellu. Pojašnjava da u 3 fiskalne godine  

poljoprivrednici smiju dobiti do 20.000 Eura,  da se dostavlja za svakog poljoprivrednika izvješće kao de minimis  

potpora. Biljana dodaje da će za sufinanciranje troškova osiguranja usjeva biti prihvatljiv trošak  iz 2018. i 2019.g.  

 

Općinski načelnik, Stjepan Živković upoznaje vijećnike da ovaj Program treba ići na mišljenje Ministarstvu  

poljoprivrede. Ovo je konkretna pomoć poljoprivrednicima. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu. Vijećnik ,Dalibor Kalazić javlja se za riječ. 

 

Dalibor Kalazić, vijećnik smatra da bi kod mjere 2. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima iznos  

mogao biti veći od 40%  cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu. Da je to jedina mjera koja djeluje na klimu i  
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okoliš. To je nešto što ne bi znatno povećalo troškove.  

 

Predlaže se povećanje potpore u iznosu 80 % od cijene jedne analize i preporuke za gnojidbu, a najviše do 3.000,00  

kuna godišnje po korisniku ( Biljana  Jakić Mihajlović, pročelnica pročitala je  kako glasi navedena promjena u  

Programu.) 

 

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

glasovanje Prijedlog Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine  

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

 

PROGRAM BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

KLASA : 320-01/19-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-19-7 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA   
MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC U 2019.GODINI 

 

Prijedlog Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadeno-
vac u 2019.godini vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Anamariji Brkanić, višoj stručnoj suradnici za gospodarstvo i opću 
upravu. 
 
Anamarija Brkanić, viša stručna suradnica za gospodarstvo i opću upravu pozdravlja sve nazočne i pojašnjava tekst  

Programa. Podsjeća vijećnike da smo 2018.godine započeli sa ovim projektom. Prema Programu i dalje imamo 3  

mjere. 1. mjera je Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području  

Općine Magadenovac. 2. mjera je Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području  

Općine Magadenovac, za ove dvije mjere po korisniku se maksimalno može dobiti 30.000,00 kuna. 3.mjera je  

Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog prostora na području Općine  

Magadenovac, za ovu mjeru po korisniku se maksimalno može dobiti do iznosa od 15.000,00 kuna, na temelju  

nabavljenog materijala i provedenih radova. Za sve tri mjere vrijedi da korisnici moraju zadržati prebivalište na  

području Općine Magadenovac 10 godina. Financijska pomoć je jednokratna  po mladoj obitelji. 

 

Općinski načelnik, Stjepan Živković dodatno pojašnjava Program, upoznaje vijećnike koliko je do sada obitelji  

podnijelo zahtjeve, koliko je isplaćeno.  

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac u  

2019.godini 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja  

mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2019.godini donesen jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je  
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općinsko vijeće donijelo  : 

 

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH 

OBITELJI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC U 2019.GODINI 

KLASA : 370-01/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-3 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠ-
TENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA, PRI-
VREMENOG RASPOLAGANJA, ZAMJENE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA 
KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RE-
PUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC U 2018.GODINI 

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa 
zajedničkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez 
javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac u 
2018.godini vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava tekst Izvješća.  

Upoznaje vijećnike o prihodima i o  mjerama (21 mjera) čije provođenje je planirala Općina Magadenovac. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedni-
čkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog 
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac u 2018.godini 
 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korište-
nja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedničkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izra-
vnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Magadenovac u 2018.godini donesen jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće 
donijelo:  
 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA KORIŠTENJA 

 SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA, PRIVREMENOG  

RASPOLAGANJA, ZAMJENE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ  

JAVNOG POZIVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU  

OPĆINE MAGADENOVAC U 2018.GODINI 

 

KLASA : 320-02/19-01/2 

URBROJ : 2115/04-03-19-2 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 7. USVAJANJE  GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 
ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018.G. 

 

Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.g.vijećnici su primili 
u prilogu poziva na sjednicu. 
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Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava tekst Izvješća.  U  

članku 1. imamo ispravak ostvareni iznos je 87.423,23 kuna.  

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Godišnje Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.g. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Godišnje Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava  

šumskog doprinosa u 2018.g.donesen jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  donijelo :  

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018.G. 

KLASA : 411-01/17-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT „IZGRAD-
NJA PARKIRALIŠTA ISPRED GROBLJA U BENIČANCIMA“ NA PODRUČJU OPĆINE MAGA-
DENOVAC 

 

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta ispred groblja u Beničancima“  

na području Općine Magadenovac vijećnici su primili na sjednici. 

 

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

poslove i zaštitu okoliša koja podsjeća da je promijenjen naziv ove točke, pojašnjava da će se donošenjem ove  

Odluke dati suglasnost za provedbu ulaganja u projekt izgradnje parkirališta, te da će se provedba ulaganja provesti  

prijavom na Natječaj za provedbu Mjere/Tipa operacije  7.4.  

  

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta ispred groblja u Beničancima“ na  

području Općine Magadenovac 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja  

parkirališta ispred groblja u Beničancima“ na području Općine Magadenovac donesena jednoglasno (10 vijećnika  

prisutno) te je općinsko vijeće donijelo:  

 

ODLUKU O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT 

„IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED GROBLJA U BENIČANCIMA“ 

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

 KLASA : 361-01/19-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-19-1 

 (Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 9. USVAJANJE IZVJEŠĆA  O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018.GODINU  
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Prijedlog Izvješća  o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2018.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

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

poslove i zaštitu okoliša koja pojašnjava tekst Izvješća. Prihod u visini 30% prikupljenih sredstava naknade  planiran  

je u Proračunu Općine Magadenovac za 2018.godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, prikupljena sredstva  

naknade u 2018.godini iznose 6.133,93 kn i utrošena su za popravak nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica. 

  

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Izvješće  o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  

za 2018.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je  Izvješće  o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za  

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu doneseno jednoglasno (10 vijećnika prisutno)  

te je općinsko vijeće donijelo: 

  

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA  O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA  

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 

 U PROSTORU ZA 2018.GODINU  

 

 KLASA : 361-02/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 10. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Ma-
gadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

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

poslove i zaštitu okoliša koja pojašnjava tekst Izvješća. U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine 

 Magadenovac u 2018.godini provedene su organizacijske, tehničke i urbanističke mjere. U slučaju nastajanja požara  

na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati  

na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo  

gašenje. Na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je redovito ispitivati njihovu ispravnost,  

sukladno važećim propisima. 

  

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine  

Magadenovac za 2018.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2018.godinu donesen jednoglasno (10  

vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo:  
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ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG  

PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARAZA PODRUČJE 

 OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

KLASA : 214-02/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 11. DONOŠENJE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019. GODINU 

 

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2019. 
godinu vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

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

poslove i zaštitu okoliša koja pojašnjava tekst Godišnjeg provedbenog plana. Općinsko vijeće Općine Magadenovac  

donosi  godišnji  provedbeni  plan  unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac  u  

cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Magadenovac. U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na  

području Općine Magadenovac potrebno je u 2019.godini provesti organizacijske, tehničke i urbanističke mjere.  

Organizacijske mjere su Vatrogasne postrojbe i normativni ustroj zaštite od požara. Tehničke mjere  su Vatrogasna  

oprema i tehnika te sredstva veze,javljanja i uzbunjivana. Urbanističke mjere su Prostorno-planska dokumentacija,  

prohodnost prometnica i javnih površina, Minimalna količina vode za gašenje požara i tlak, hidrantska mreža za  

gašenje požara i ostali izvori vode za gašenje požara. 

  

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2019. godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 
područje Općine Magadenovac za 2019. godinu donesen jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  
donijelo:  

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE  

MAGADENOVAC ZA 2019. GODINU 

KLASA : 214-02/19-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-19-1 

(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 12. USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

Prijedlog Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili  

na sjednici. 

 

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

poslove i zaštitu okoliša koja pojašnjava tekst Izvješća. Općinski načelnik prema zakonu o otpadu treba do 31.03. 

tekuće godine podnijeti izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu. Važno je napomenuti  
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da je Plan gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje 2018.-2023.g donesen u lipnju prošle godine.  

Obuhvaćenost stanovništva uslugom organiziranog odvoza otpada je 100 %, odnosno prema podacima Eko-flora  

broj kućanstava obuhvaćenih sustavom organiziranog odvoza otpada je 543 kućanstva. Ukupna količina miješanog  

komunalnog otpada koja je sakupljena na području Općine Magadenovac iz kućanstava i industrije u 2018. godini  

iznosi 333,32 tona i predana je na odlagalište pod upravom KOMBEL d.o.o. Belišće. Odlukom o načinu pružanja  

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog  otpada određeno je kako je davatelj usluge  

obvezan ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu spremnika i broju pražnjenja  

na cijelom području jedinice lokalne samouprave do 31.10.2018.godine, te da će se naplata odvoza otpada do  

zaključenja pojedinačnih ugovora naplaćivati prema dosadašnjem načinu naplate. Obzirom da davatelj usluge nije u  

cijelosti ispunio tehničko-tehnološke uvjete potrebne za naplatu odvoza otpada po volumenu spremnika  i broju  

pražnjenja prolongira se rok do 30.06.2019.godine, do kada će se primjenjivati važeći cjenik. Na području Općine  

Magadenovac ustrojeno je  odvojeno prikupljanje otpada. Krupni (glomazni) otpada sakuplja se organizirano dva  

puta godišnje. Na području  općine nema otpadom onečišćenog tla.  

 

Vijećnik,Velibor Azenić upozorava da ima onih domaćinstava koja nemaju svoju kantu za odvoz otpada, trebalo bi se  

poraditi na tome da svi plaćaju za odvoza otpada. 

 

Općinski načelnik, Stjepan Živković upoznaje vijećnike da je u susjednoj Općini Marijanci u tijeku natječaj za  

koncesiju za otpad. Mi sada samo trebamo čekati do par mjeseca prije isteka naše koncesije , onda mi moramo  

raspisati natječaj. 

  

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2018.godinu 
 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je  Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine  
Magadenovac za 2018.godinu prihvaćeno jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo:  
 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
 OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 
KLASA : 310-33/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-7 

( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 13. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi vijećnici su primili na sjednici. 
 

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

Općinsko vijeće donijelo je u prosincu 2018.godine Odluku o socijalnoj srbi. Članak 39. te odluke propisuje da će  

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac, u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Odluke, uskladiti  

pojedinačna prava korisnika s odredbama odluke. Budući da Centar za socijalnu skrb priznaje pravo na naknadu za  

ugroženog kupca energenata svim korisnicima zajamčene minimalne naknade, pa tako i korisnicima zajamčene  

minimalne naknade s područja Općine Magadenovac,  u mjesečnom iznosu od 200,00 kuna, prihvaćanjem ovog  

prijedloga Odluke, korisnicima zajamčene minimalne naknade,priznalo bi se pravo na podmirenje troškova električne  

energije u mjesečnom iznosu ovisno o broju članova obitelji. Priznati iznos pomoći za podmirenje troškova električne  
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energije korisnicima bi se isplatio ukoliko bi dostavili dokaz da im je račun za električnu energiju veći od iznosa koji  

su ostvarili po istoj osnovi od Centra za socijalnu skrb ili nekog drugog izvora. 

 

Općinski načelnik, Stjepan Živković dodatno pojašnjava. 

  

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 
 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi 
prihvaćena jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo:  

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI 
 

KLASA : 551-01/18-01/27 

URBROJ :2115/04-01-19-5 

( Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 14. R A Z L I Č I T  O 

 

U raspravi su sudjelovali:  vijećnik Velibor Azenić i  općinski načelnik Stjepan Živković,  

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

 

KLASA : 021-05/19-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

Magadenovac, 26. ožujka  2019. godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj, v.r.                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA : 

                 Davorin Gašparić, v.r. 


