
Stranica 1 od 11 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

4.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 14.prosinca 2017.godine 

u Vijećnici, u Magadenovcu, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 18,35 sati. Pozdravlja sve vijećnike, djelatnice 
Jedinstvenog upravnog odjela, posebno gđu Jasnu, gđu Biljanu i gđu Veru koje će pomoći u radu sjednice. Sjednici su nazočni općinski 
načelnik i njegov zamjenik te predstavnik Radija Donji Miholjac, gosp Ivan Korov, koje također pozdravlja. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić konstatira da zapisnik vodi Branka Vešligaj, referentica za obračun plaće i komunalne naknade, koju 
također pozdravlja. 
 
Utvrđeno je da su na sjednici nazočni vijećnici kako slijedi : 
 

1. Davorin Gašparić    6. Milivoj Popović  
2. Marin Lisec     7. Velibor Azenić 
3. Božica Prša     8. Tomislav Kusturić 
4. Gojko Ćosić     9. Imro Lacović 
5. Dalibor Kalazić    10. Maja Štraub 

 
Sjednici nije nazočan vijećnik Silvio Brkanić ( uključio se u rad sjednice u 19,30 sati ). 
 
Sjednici su nazočni još i : 

1. Stjepan Živković, općinski načelnik 
2. Zlatko Vuković, zamjenik općinskog načelnika, 
3. Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
4. Biljana Jakić Mihajlović, v.d.pročelnica 
5. Vera Katančić, računovodstvena referentica za knigovodstvo i proračun 
6. Ivan Korov, predstavnik Radija Donji Miholjac 

 
Predsjednik vijeća zatim konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika te da će sve donesene odluke biti pravovaljane. 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili dnevni red na kuću adresu, predlaže dopunu dnevnog reda sa dvije točke. Za 17.točku 
dnevnog reda predlaže donošenje odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje 2018.-2023.godine, kao 
18.točku predlaže Donošenje odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. Dosadašnja točka 
17.-Različito, postaje točka 19. 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 utvrđen slijedeći : 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane  10. listopada 2017.g 
2. Donošenje Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu i Projekcije Proračuna za 2019. i 2020.godinu  

   a. Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Magadenovac za 2018.godinu 

   b. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 2018.godinu 

   c. Program javnih potreba u športu na području Općine Magadenovac za 2018.godinu 

   d. Program 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  

      3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu 

      4.   Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Magadenovac 

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

Općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2018.godinu 
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      6.    Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni sustav  
      7.       Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2018.godinu 

      8.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.godini 

      9.  Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018.godinu 

      10.  Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu 

      11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu. 

      12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu u Općini Magadenovac za 2018.godinu 

13. Usvajanje procjene ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac i plana zaštite od požara za područje Općine 

Magadenovac 

      14. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2017.godinu 

       15. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2018.godinu 

       16. Donošenje Operativnog programa mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju 2017./18.godine 

      17.   Donošenje odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje 2018.-2023.godine 

       18.   Donošenje odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

       19.   R a z l i č i t o . 

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC ODRŽANE  10. 
LISTOPADA 2017.GODINE 

 
U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili zapisnik sa 3.sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac održane 10. 10.2017.godine. 
 
Predsjednik iznosi grešku u zapisniku, kod točke 9. Različito, u dijelu koji se odnosi na pomoć obitelji Šegović iz Šljivoševaca, greškom je 
upisan iznos 20.000,00 kuna, trebao je stajati iznos od  10.000,00 kuna. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić otvara raspravu i poziva vijećnike da iznesu svoje primjedbe i dopune na zapisnik. 
 
Budući da nije bilo primjedaba na zapisnik, predsjednik vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 3.sjednice, te nakon izjašnjavanja vijećnika  
konstatira da je zapinik jednoglasno prihvaćen bez primjedbi.  
 
TOČKA 2. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 

2020.GODINU  

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

2018.GODINU 

B.) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

ZA 2018.GODINU 

C. )PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2018.GODINU 

D. )PROGRAM 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  

 

Prijedlog Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.godinu godinu,s pripadajućim programima  

vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Načelnik Općine Magadenovac Stepan Živković pozdravlja sve nazočne , upoznaje vijećnike da je Općina Magadenovac svrstana od strane  
ministarstva u potpomognuto područje, te da će sada, donošenjem novog zakona o porezima sav prihod koji bude ostvaren od poreza biti  

prihod općine, objašnjava da je iz tog razloga ,u odnosu na godine prije, povećan planirani iznos prihoda od poreza, objašnjava ostale  

prihode iz plana te ih upoznaje  da je Općina nominirala i neke projekte direktno  u Državni proračun, te u ministarstva. Objašnjava da su u  

ovoj 2017.godini u  Ministarstvu regionalnog razvoja prošla dva projekta (parking ispred groblja u Šljivoševcima i parking ispred zgrade  
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Općine Magadenovac), te da za ta dva projekta trebamo dobiti 450.000,00 kuna ove godine. Iznosi da je proračun za 2018.godinu  

15.000.000,00 kuna,i da je  realno planiran. Što se tiče rashoda , nismo ništa puno mijenjali u odnosu na druge godine. Naše udruge sa  

područja Općine Magadenovac trebalo bi naučiti da same apliciraju projekte na natječaje, u županiju, ministarstva ili direktno u fondove EU .  

Predlaže smanjenje na stavci u rashodima Dom Magadenovac sa 1.500.000,00 kn za 150.000,00 kuna, za koje predlaže novu stavku u  

Proračunu :Sufinanciranje kupnje prve nekretnine za mlade obitelji na području Općine Magadenovac , pravilnik kako i na koji način, model  

ćemo izraditi u toku. Smatra da i mi trebamo dati doprinos za ostanak, ili dolazak mladih obitelji na područje Općine. 

 

Vera Katančić, računovodstvena referentica za knjigovodstvo i proračun, pozdravlja sve nazočne. Upoznaje vijećnike sa Proračunom za  

2018.godinu koji iznosi 15.000.000,00 kuna. Obrazlaže planirane prihode i rashode  po stavkama. Predlaže da se gore spomenuti iznos od  

150.000,00 kuna za kupnju prve nekretnine za mlade obitelji na području Općine Magadenovac, smanji sa stavke  Dom Magadenovac, tako  

da bi ovom izmjenom stavka Dom Magadenovac iznosila 1.350.000,00 kuna. I kod programa Razvoj poljoprivrede i gospodarstva koji iznosi  

2.995.000,00 kn dodala bi se jedna aktivnost, a radi se o Kontroli plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima. Smanjili bi iznos  kod stavke  

sufinanciranje osiguranja usjeva za 50.000,00 kn, koje sada iznosi 100.000,00 kuna, i otvorili novu aktivnost Kontrola plodnosti tla na  

obiteljskim gospodarstvima koja bi iznosila također  50.000,00 kuna. Iznos programa Razvoj poljoprivrede i gospodarstva ostaje isti, samo  

su promjene unutar aktivnosti. Vera upoznaje da je došlo do promjene sufinanciranja , te da će od sada sufinanciranje biti moguće  

javljanjem na javni poziv. 

 

Stepan Živković, načelnik Općine Magadenovac pojašnjava novosti oko sufinanciranja i javnog poziva. 

 

Zlatko Vuković, zamjenik načelnika Općine Magadenovac, pozdravlja sve nazočne, upoznaje sa novostima u zakonu o poljoprivredi i potrebi  

uvođenja poljoprvrednih redara, objašnjava da poljoprivredni redar može biti za jednu ili za više općina. On će raditi kontrolu agrotehničkih  

mjera koju smo mi kao općina za nas propisali, pridržavanjući se zakona o poljoprivrednom zemljištu i zakona o poljoprivredi, te izvješća  

dostavljati poljoprivrednoj inspekciji. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnica , upoznaje da smo u odluci o agrotehničkim mjerama predvidjeli mogućnost da poljoprivredni redar  

može biti za više općina. 

 

Vera Katančić, računovodstvena referentica za knjigovodstvo i proračun, dalje vijećnike upoznaje sa proračunom, Planom razvojnih  

programa Općine Magadenovac za razdoblje 2018.-2020.godine.  

 

U raspravi je sudjelovao Velibor Azenić, vijećnik, imao je pitanje na koje je odgovora dala Vera Katančić. 

 

Dalibor Kalazić,vijećnik , pozdravlja sve nazočne i upućuje pitanje općinskom načelniku u vezi sufinanciranja kupnje prve nekrentine i  

ulaganja u poljoprivredu i raspodjele tih sredstava ,načelnik odgovara na pitanja.  

 

Gojko Ćosić,vijećnik upoznao je vijećnike da je Odbor za proračun i financije održao sastanak gdje se upoznao s predloženim proračunom,  

projekcijama  proračuna i programima. Odbor za proračun i financije predlaže Općinskom vijeću da prihvati Proračun Općine Magadenovac 

 za 2018.godinu ,  projekcije Proračuna za 2019. i 2020.godinu i programe.  

 

Budući da se nije  više nitko javio za riječ, predsjednik vijeća daje na glasovanje Proračun Općine Magadenovac za  2018.godinu i Projekcije 

Proračuna za 2019. i 2020.godinu.  

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Proračun donesen jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo  

 

PRORAČUN OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2018.GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020.GODINU. 

KLASA : 400-06/17-01/2 

URBROJ :2115/04-01-17-2 

(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

A. ) 

Predsjednik vijeća zatim daje na glasovanje Program javnih potreba u kulturi na području Općine Magadenovac za 2018.godinu. 
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Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program javnih potreba u kulturi donesen jednoglasno ( 10 vijećnika prisutno ) te je  

općinsko vijeće donijelo 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

KLASA : 612-01/17-01/13 

URBROJ :2115/04-01-17-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

B.) 

Predsjednik vijeća zatim daje na glasovanje Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 2018.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi donesen jednoglasno ( 10 vijećnika prisutno )  

te je općinsko vijeće donijelo 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA : 550-02/17-01/5 

URBROJ :2115/04-01-17-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

C.) 

Predsjednik vijeća zatim daje na glasovanje Program javnih  potreba u športu na području Općine Magadenovac za 2018.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program javnih potreba u športu donesen jednoglasno ( 10 vijećnika prisutno )  

te je općinsko vijeće donijelo 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA : 620-01/17-01/13 

URBROJ :2115/04-01-17-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

D.) 

Predsjednik vijeća zatim daje na glasovanje Program 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 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program korištenja sredstava  donesen jednoglasno ( 10 vijećnika prisutno )  

te je općinsko vijeće donijelo 

 

PROGRAM 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 : 320-02/17-01/21 

URBROJ :2115/04-01-17-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu. 

 

Vera Katančić, računovodstvena referentica za knjigovodstvo i proračun upoznala je vijećnike sa tekstom Odluke o izvršavanju Proračuna  

Općine Magadenovac za 2018.godinu. 

 

Gojko Ćosić,vijećnik upoznao je vijećnike da je Odbor za proračun i financije održao sastanak gdje se upoznao s predloženom Odlukom o  

izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu. Odbor za proračun i financije predlaže Općinskom vijeću da prihvati Odluku o  

izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu. 

 

Budući se nije više nitko nije javio za riječ, predsjednik općinskog vijeća Davorin Gašparić daje na glasovanje Odluku o izvršavanju 

Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  

donijelo 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

KLASA: 400-06/17-01-2 

URBROJ:2115/04-01-17-3 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE MAGADENOVAC 
 

Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Magadenovac vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnica pozdravlja sve nazočne. Upoznaje vijećnike sa ovom odlukom upozoravajući da se donošenjem ove 

odluke ne uvode novi porezi, niti se mijenjaju stope poreza. Zaključila je da sada predlažemo novu odluku da namamo puno izmjena i  

dopuna, te da je sada ova odluka potpuno usklađena sa zakonom. 

 

U raspravi sudjeluje Velibor Azenić, vijećnik postavio je pitanje u vezi poreza na kuće za odmor, Biljana Jakić Mihajlović odgovorila je na  

postavljeno pitanje.Rasravu komentira i Maja Štraub,vijećnica. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Odluku o općinskim porezima Općine  

Magadenovac 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova ( 10 „ZA“ i 1 „PROTIV“ ), 11 vijećnika  

prisutno, Silvio Brkanić uključio se u rad sjednice u 19,30 sati, te je općinsko vijeće donijelo 

 

ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE MAGADENOVAC 

KLASA :410-01/17-01/8 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA 

IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2018.GODINU 

 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u općinskom  

vijeću Općine Magadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnica upoznala je vijećnike s prijedlogom Odluke, odnosno da je Općina Magadenovac  obvezna u 
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Proračunu osigurati sredstva za rad politčkih stranaka kao i članovima izabranih s liste grupe birača 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Odluku o raspoređivanju sredstava za rad  

političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2018.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen 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 OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

KLASA:402-03/17-01/15 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA 

VODOOPSKRBNI SUSTAV  

 

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni sustav vijećnici su primili u prilogu poziva za  

sjednicu. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnica upoznaje vijećnike sa tekstom odluke, objašnjava da će se donošenjem ove odluke i 2018.godine 

 subvencionirati troškovi priključka na vodoopskrbni sustav. 

 

Obzirom d se nije više nitko javio za riječ , predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjenama Odluke o subvencioniranju  

troškova priključka na vodoopskrbni sustav. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (11 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  

donijelo 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU 

 TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV 

KLASA :363-05/17-01/2 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

Prijedlog Odluke o donošenju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili u prilogu  

poziva za sjednicu. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnica objašnjava vijećnicima da je ovo odluka koja se donosi svake godine, odnosi se na upravljanje  

imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac.  

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Odluku o donošenju plana upravljanja imovinom  

u vlasništvu Općine Magadenovac za 2018.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (11 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  

donijelo 

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA :940-01/17-01/17 
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URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018.GODINI 

 

Prijedlog Programa uroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.godini vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnica pojašnjava vijećnicima da smo sukladno Zakonu o šumama obvezni donijeti ovakav program, šumski 

doprinos plaćaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda, iskorištavanja šuma. 

 

U raspravi sudjeluje općinski načelnik. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Program utroška sredstava šumskog doprinosa  

u 2018.godini. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Programa prihvaćen jednoglasno (11 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  

donijelo 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2018.GODINI 

KLASA :411-01/17-01/1  

URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 9.  DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 2018.GODINU  

 

Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2018.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pozdravlja sve nazočne, upoznala je vijećnike da se  

temeljem Zakona o koncesijama svake godine mora donijeti Godišnji plan davanja koncesija, iako Općina Magadenovac nema Ugovora o 

koncesiji za djelatnosti koje se mogu obavljati dodjeljivanje koncesija, a koji bi istekli tijekom 2018.godine. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za  

2018.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Godišnjeg plana prihvaćen jednoglasno (11 vijećnika prisutno) te je općinsko  

vijeće donijelo 

GODIŠNJI PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA 2018.GODINU 

KLASA :363-01/17-01/11 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

( Godišnji plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 10. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 

ZGRADA U PROSTORU ZA 2018.GODINU 

 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu vijećnici su primili u  

prilogu poziva za sjednicu. 

 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, upoznaje vijećnike sa Programom. Objašnjava da je 

leglizacija još uvijek u tijeku , da je produžen rok za legalizaciju do 30.06. slijedeće godine, tako da moramo planirati utrošak sredstava koji  

ćemo primiti od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. 30% od prikupljenih sredstava ide Općini Magadenovac, koje moramo planirati  

gdje utrošiti. 

 

Obzirom da se nije  nitko javio za riječ predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog Programa utroška sredstava naknade za  

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.godinu. 
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Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Programa prihvaćen jednoglasno (11 vijećnika prisutno) te je općinsko  

vijeće donijelo 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018.GODINU 

 

KLASA :361-01/17-01/8 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 11.  DONOŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2018.GODINU. 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pojašnjava vijećnicima  što se određuje ovim  

programom i na čemu se  temelji. 

Predsjednik vijeća Davorin Gašparić zahvalio je Jasni, a zatim je otvorio raspravu. 

Budući se nije nitko javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018.godinu 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Programa prihvaćen jednoglasno (11 vijećnika prisutno) te je općinsko  

vijeće donijelo 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.GODINU. 

KLASA :361-02/17-01/3 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 12.  DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 

22.STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U OPĆINI MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općini 

Magadenovac za 2018. godinu vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pojasnila je  vijećnicima što se određuje ,utvrđuje i što 

sve obuhvaća ovaj program. 

Predsjednik vijeća zahvalio je Jasni zatim je otvorio raspravu. 

Obzirom da se nije nitko javio za riječ predsjednik daje na glasovanje Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 

22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Općini Magadenovac za 2018.godinu. 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Programa prihvaćen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ) , te je općinsko 

vijeće donijelo 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22.STAVKA 1. ZAKONA O 

KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U OPĆINI MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

KLASA :361-02-17-01/4 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 13.  DONOŠENJE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC I PLANA 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC 
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Prijedlog procjene ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac i plana zaštite od požara za područje Općine Magadenovac 

vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pojašnjava vijećnicima da im je u materijalima 

iskopirala Mišljenje MUP-a Policijske uprave Osječko-baranjske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova o 

Procjeni ugroženosti od požara i i Planu zaštite požara, te da su oba  izrađena sukladno odredbama Pravilnika o planu zaštite od požara i 

Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. Pojasnila im je tekst Procjene. 

Predsjednik vijeća zahvalio je Jasni, potom otvara raspravu. 

Obzirom da se nije nitko javio za riječ predsjednik daje na glasovanje Procjenu ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac i 

Plan zaštite od požara za područje Općine Magadenovac. 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Procjena prihvaćen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ) , te je općinsko vijeće 

donijelo 

PROCJENU UGROŽENOSTI OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC  I 

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC 

 

KLASA :214-01/17-01/2 

URBROJ:2115/04-01-17-44 

( Procjene se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio ) 

 

TOČKA 14. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2017.GODINU 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2017.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva za 

sjednicu. 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pojašnjava vijećnicima Analizu stanja sustava civilne 

zaštite na području Općine Magadenovac za 2017.godinu. Pojašnjava što je civilna zaštita, spominje planske dokumente, Stožer civilne 

zaštite Općine Magadenovac, Postrojbu civilne zaštite opće namjene. 

Predsjednik vijeća zahvalio je Jasni, potom otvara raspravu. 

Obzirom da se nije nitko javio za riječ predsjednik daje na glasovanje Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine 

Magadenovac za 2017.godinu . 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Analize stanja prihvaćena jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ) , te je općinsko 

vijeće donijelo 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

KLASA :810-02/17-01/5 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Analiza se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 15.  DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili u prilogu  

poziva za sjednicu. 

 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, Jasna pojašnjava vijećnicima na temelju čega se  

donosi Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, te na što se odnosi. Na koji način će se opremiti i osposobiti operativne snage u sustavu 

 civlilne zaštite, procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite,spomenula je skrovišta, sustav uzbunjivanja. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je Jasni, potom otvara raspravu. 

Obzirom da se nije nitko javio za riječ predsjednik daje na glasovanje Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Magadenovac za 2018.godinu. 
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Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Godišnjeg plana prihvaćen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ) , te je 

općinsko vijeće donijelo 

GODIŠNJI PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA :810-02/17-01/4 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 16. DONOŠENJE OPERATIVNOG PROGRAMA MJERA CIVILNE ZAŠTITE U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2017./18.GODINE  

 

Prijedlog Operativnog programa mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju 2017./18 godine vijećnici su primili u prilogu poziva za sjednicu. 

 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pojašnjava vijećnicima cilj i svrhu operativnog 

 programa, područja primjene te sam pojam elementarne nepogode. Navodi da se u operativnom programu nalazi položaj i karakteristike  

Općine Magadenovac, meteorološki pokazatelji, prometna infrastruktura na području Općine Magadenovac. Koje su moguće vrste i  

intenzitet djelovanja prirodnih nesreća na području općine, procjena rizika od velikih nesreća te snage kojima Općina Magadenovac  

raspolaže. 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je Jasni, potom otvara raspravu. 

Obzirom da se nije nitko javio za riječ predsjednik daje na glasovanje Operativni program mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju 2017./18. 

godine 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Operativni program prihvaćen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ) , te je 

općinsko vijeće donijelo 

OPERATIVNI PROGRAM MJERA CIVILNE ZAŠTITE U ZIMSKOM RAZDOBLJU 2017./18.GODINE 

KLASA :810-02/17-01/3 

URBROJ:2115/04-01-17-4 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 17.  DONOŠENJE ODLUKE O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

RAZDOBLJE 2018.-2023.GODINE 

 

Tekst Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje 2018.-2023. godine vijećnici su primili prije početka  

sjednice. 

 

Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pojašnjava odluku . Iznosi koja je pravna osnova za 

 izradu i donošenje plana gospodarenja otpadom, koji su razlozi i obuhvat plana. Koji su mu ciljevi, te kronologiju izrade plana gospodarenja  

otpadom . 

 

Predsjednik vijeća zahvalio je Jasni, potom otvara raspravu. 

Obzirom da se nije nitko javio za riječ predsjednik daje na glasovanje Odluku o izradi plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 

razdoblje 2018.-2023.godine 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke  prihvaćen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ) , te je općinsko vijeće 

donijelo 

ODLUKU O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MAGADENOVAC ZA RAZDOBLJE 2018.-2023.GODINE 

 

KLASA : 310-33/17-01/7 

URBROJ:2115/04-01-17-3 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 
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TOČKA 18.  DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA 

 

Tekstom Odluke o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  vijećnici su bili upoznati na sjednici. 

 

Općinski načelnik vijećnike upoznaje da je on kao  načelnik donio odluku o povećanju plaće za djelatnike Jedinstvenog upravnog  

odjela, jer se plaća nije mijenjala  od kad je on načelnik. Donio je odluku o povećanju plaća za 7%. Vijećnike samo upoznaje sa donesenom  

odlukom. Izvješćuje da je djelatnica Edita Kišur sa mjesta administrativnog tajnika otišla u zasluženu mirovinu. Spojili bismo dva radna 

mjesta,mjesto administrativnog tajnika i referenta za obračun plaće i komunalne naknade. Predlaže  koeficijent za to novo radno mjesto   

2,10. Druge koeficijente ne bismo mjenjali. 

 

Predsjednik vijeća zahvaljuje načelniku, otvara raspravu. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnica, upoznaje vijećnike da se iz Odluke brišu pomoćni radnici. 

 

Obzirom da se nije nitko javio predsjednik daje na glasovanje Odluku o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  

namještenika. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno ( 11 vijećnika prisutno ), te je općinsko vijeće  

donijelo 

 

ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 

 

KLASA :120-02/17-01/16 

URBROJ:2115/04-01-17-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 19.  R A Z L I Č I T O  

 

U raspravi su sudjelovali općinski načelnik , Velibor Azenić i Gojko Ćosić,vijećnik. 

 

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 20,30 sati. 

 

KLASA : 021-05/17-01/6 

URBROJ :2115/04-01-17-2 

Magadenovac, 14.prosinca 2017.godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                                            PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj, v.r.                                                                                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA : 

                 Davorin Gašparić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


