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IZVOD IZ ZAPISNIKA  
 

14.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 01. kolovoza   2019.godine 

u Vijećnici, Magadenovac, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 20:05 sati. Pozdravlja sve 
vijećnike, općinskog načelnika, njegovog zamjenika, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela  koje će pomoći u radu 
sjednice. 
 
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. Gojko Ćosić    8. Siilvio Brkanić 
3. Maja Štraub     
4. Tomislav Kusturić     
5. Božica Prša      
6. Imro Lacović 

 
Vijećnik Marin Lisec sjednici se  pridružio  u 20:15 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. Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra LRA d.o.o. 

 
Predsjednik vijeća zatim konstatira da je na sjednici nazočno 8  vijećnika te da će sve donesene odluke biti 
pravovaljane. 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili dnevni red i materijale na kućnu adresu. 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 (8 vijećnika prisutno) utvrđen slijedeći : 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 06.  lipnja 2019.godine 
 

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., 
Donji Miholjac za 2018.godinu 
Izvjestitelj : Anela Šovagović, direktorica 
 

3. Donošenje Odluke o komunalnom redu 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
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4. Donošenje Odluke komunalnim djelatnostima na području Općine Magadenovac 

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

5. Donošenje Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

6. Donošenje Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

7. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

8. Donošenje Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljanju na temelju pisanog ugovora  
Izvjestitelj :Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

9. Donošenje Odluke o smanjenju brzine u naselju Magadenovac 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

10. R a z l i č i t o  

  

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC 
ODRŽANE 06.  LIPNJA 2019.GODINE 

 
U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili Zapisnik sa 13.sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac  
održane 06. lipnja  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 13.sjednice, te nakon izjašnjavanja  
vijećnika konstatira da je Zapisnik prihvaćen jednoglasno ( 8 vijećnika prisutno).  
 
TOČKA 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG 

CENTRA LOKALNE RAZVOJNE   AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2018.GODINU 

Izvješće o radu MPC-a LRA d.o.o. vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu.  
 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Aneli Šovagović, direktorici MPC-a. 

 

Anela Šovagović, direktorica pozdravlja sve nazočne pojašnjava Izvješće o radu, pojašnjava koje poslove obavlja 
Miholjački poduzetnički centar LRA d.o.o., u kojem dijelu pomaže fizičkim osobama, poduzećima, jedinicama lokalne 
samouprave i u čemu je konkretno pomogla i pomaže u radu Općini Magadenovac. 
 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić zahvaljuje se gospođi Aneli  daje riječ općinskom načelniku, Stjepanu  

Živkoviću koji pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje se na dobroj suradnji sa Miholjačkim poduzetničkim centrom, svim  

njegovim zaposlenicima. Nada se i ubuduće dobroj suradnji. 
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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 Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije 
d.o.o., Donji Miholjac za 2018.godinu. 
 
Vijećnik Marin Lisec uključio se u rad sjednice u 20,15 sati. 
 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne  
razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2018.godinu usvojeno jednoglasno  (9 vijećnika prisutno) te je općinsko 
vijeće prihvatilo: 
 

IZVJEŠĆE O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA 
 LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2018.GODINU 

 
KLASA : 302-01/19-01/2 
URBROJ :2115/04-01-19-2 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio), 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

 
Prijedlog  Odluke o komunalnom redu   vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

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

 

Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica  pozdravlja sve nazočne i pojašnjava tekst Odluke. Ovim prijedlogom Odluke o  

komunalnom redu propisuje se komunalni red na području Općine Magadenovac, mjere za njegovo provođenje i  

kazne za prekršaje počinjene nepridržavanjem istih.  

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pita ima li još netko nešto za nadodati. Za riječ se javio vijećnik Milivoj Popović. 
 
Milivoj Popović, vijećnik  upozorava da na zgradi pošte , ljekarne, KOMAG-a ,na uglu Glavne i Ružine ulice u Maga-
denovcu ne stoji dobar kućni broj , moli da se to izmjeni. 
 
Općinski načelnik odgovara da će to biti riješeno.  
 
Milivoj Popović, vijećnik  ima još jedno pitanje u vezi stambene zgrade u Školskoj ulici, preko puta Općinske zgrade. 
Problem im je fasada, može li se nekako pripomoći obnova fasade. 
 
Općinski načelnik odgovara vijećniku da će se do slijedeće sjednice ispitati vlasništvo spomenute zgrade. 
 
Predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke o komunalnom redu.  
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o komunalnom redu   donesena jednoglasno ( 9 vijećni-
ka  prisutno)  te je općinsko vijeće donijelo  : 
 

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU 
 

KLASA : 363-01/19-01/6 

URBROJ :2115/04-01-19-5 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADE-
NOVAC 

 
Prijedlog Odluke komunalnim djelatnostima 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, koja pozdravlja sve nazočne pojašnjava tekst Odluke, što se sve utvrđuje Odlukom o komunalnim  

djelatnostima, koje su to komunalne djelatnosti, način povjeravanja  i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti . 

 

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

na glasovanje Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine  

Magadenovac donesena jednoglasno (9 vijećnika prisutno) te je općinsko  

vijeće donijelo  : 

 

ODLUKU O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

KLASA : 363-02/19-01/12 

URBROJ :2115/04-01-19-4 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM 
DJELATNOSTIMA 

 
Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima 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 tekst Odluke. Ovom Odlukom određuju se djelatnosti koje se, osim komunalnih djela-
tnosti utvrđenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, smatraju komunalnim djelatnostima na području Općine 
Magadenovac. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Prijedlog Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim  

djelatnostima i donesena jednoglasno (9 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 

 

KLASA : 363-02/19-01/16 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJA SE OBAVLJA 
NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI 
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Prijedlog  Odluke o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji 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 tekst Odluke. Ovom Odlukom o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na  

temelju ugovora o koncesiji određuje se komunalna djelatnost koja se na području Općine Magadenovac obavlja na  

temelju ugovora o koncesiji. 

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

Odluku o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji. 

 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na  

temelju ugovora o koncesiji donesena jednoglasno (9 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo:  

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJA SE OBAVLJA NA 

TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI 

 

KLASA : 363-02/19-01/14 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

 (Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
 
Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 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 tekst Odluke.  

 

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

Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.  

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti  done-
sena jednoglasno ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo:  
 

ODLUKU O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
 

KLASA : 363-02/19-01/13 

URBROJ : 2115/04-01-19-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJA-
NJU NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 

 
Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora vijećnici su pri-
mili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  
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zaštitu okoliša    koja pojašnjava tekst ove Odluke.  Ovom Odlukom navedene su komunalne djelatnosti koje se  

mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti. 

  

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

Odluku o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je  Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju  

na temelju pisanog ugovora donesena jednoglasno (9 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo:  

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI KOJE SE  

OBAVLJAJU NA TEMELJU PISANOG UGOVORA 

 KLASA : 363-02/19-01/15 

URBROJ : 2115/04-01-19-1 

 (Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O SMANJENJU BRZINE U NASELJU MAGADENOVAC 
 
Prijedlog  Odluke o smanjenju brzine u naselju Magadenovac 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 Odluke. Odlukom o smanjenju brzine u naselju Magadenovac određuje  

se smanjenje brzine kretanja vozila na državnoj cesti D53 u naselju Magadenovac, Glavna ulica, sa 70 km/h na 50  

km/h. Sastavni dio ove Odluke je Prometni elaborat Izmjene regulacije prometa na DC 53. 

  

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu. Vijećnik, Imro Lacović javlja se za riječ i upozorava na  

situaciju u Šljivoševcima. Parking uz prometnicu ispred mjesnog doma u Šljivoševcima.  Predlaže da se za prelazak  

preko ceste ( prometnice) postave semafori , jer se tik uz postojeći pješački prijelaz parkiraju kamioni. Tako da  

pješaci koji prelaze preko pješačkog nemaju dobru, odnosno nemaju nikakvu vidljivost. Moraju izaći na cestu da bi se  

uvjerili da mogu prijeći cestu. 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pita ima li još netko nešto za nadodati, obzirom da se nije nitko javio za riječ  

daje na glasovanje Odluku o smanjenju brzine u naselju Magadenovac.  

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o smanjenju brzine u naselju Magadenovac  donesena 
jednoglasno (9 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo:  
 

 

ODLUKU O SMANJENJU BRZINE U NASELJU MAGADENOVAC 
 

 KLASA : 211-01/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-19-10 

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 10. R A Z L I Č I T O  
 

U raspravi su sudjelovali:   općinski načelnik Stjepan Živković i vijećnik, Gojko Ćosić 
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Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 21,20 satI. 

 

KLASA : 021-05/19-01/4 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

Magadenovac, 01. kolovoza  2019. godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj,v.r.                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA : 

                 Davorin Gašparić,v.r. 


