IZVOD IZ ZAPISNIKA
5.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac
održane 30. siječnja 2018.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 i gđu Biljanu koje će pomoći u radu sjednice.
Sjednici su nazočni općinski načelnik i njegov zamjenik te predstavnik Radija Donji Miholjac, gosp Vladimir Perković,
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.
2.
3.
4.
5.

Davorin Gašparić
Marin Lisec
Božica Prša
Gojko Ćosić
Dalibor Kalazić

6. Milivoj Popović
7. Velibor Azenić
8. Tomislav Kusturić
9. Imro Lacović
10. Maja Štraub

Sjednici nije nazočan vijećnik Silvio Brkanić ( uključio se u rad sjednice u 19,10 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.pročelnice
5. Vladimir Perković, 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
jednom točkom. Za 4.točku dnevnog reda predlaže donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju
kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Općine Magadenovac. Dosadašnja
točka 4.-Različito, postaje točka 5. 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 :
DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 14. prosinca 2017.g
2. Donošenje Statuta Općine Magadenovac
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3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za
odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Općine Magadenovac
5. R a z l i č i t o .
Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC
ODRŽANE 14. PROSINCA 2017.GODINE

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac
održane 14.12.2017.godine.
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 4.sjednice, te nakon
izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik jednoglasno prihvaćen bez primjedbi.
TOČKA 2.

DONOŠENJE STATUTA OPĆINE MAGADENOVAC

Prijedlog Statuta Općine Magadenovac vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu.
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić daje riječ predsjednici Povjerenstva za statut , poslovnik i normativnu djelatnost
vijećnici Maji Štraub. Maja pozdravlja sve nazočne , upoznaje vijećnike da se Povjerenstvo za statut, poslovnik i
normativnu djelatnost sastalo 29.01.2018. i donijelo zaključak da se utvrđuje prijedlog Statuta Općine Magadenovac,
kojeg oni kao Povjerenstvo predlažu da se usvoji.
Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnice vijećnicima objašnjava razloge donošenja Statuta i sam tekst. Upoznaje
vijećnike da je 13.12.2017.godine stupio je na snagu izmjenjen Zakon o lokalnoj , područnoj i regionalnoj
samoupravi, objavljen je u NN 123/17 u tom Zakonu u članku 33. stoji da su Jedinice lokalne samouprave u roku od
60 dana ,od stupanja na snagu tog zakona, dužne svoje Statute uskladiti sa odredbama tog zakona. Mi smo
dužni do 13.02.ove godine izvršiti tu promjenu. Zbog već ranijih izmjena, da izbjegnemo još izmjena i dopuna
izradili smo potuno novi Statut u skladu sa zakonom. Uočene su manje štamparske greške u samom tekstu Statuta
koje će Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac pregledati i ispraviti.
Budući da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik vijeća daje na glasovanje Statut Općine Magadenovac.
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Statut Općine Magadenovac donesen jednoglasno (10 vijećnika
prisutno) te je općinsko vijeće donijelo
STATUT OPĆINE MAGADENOVAC
KLASA : 012-03/18-01/1
URBROJ :2115/04-01-18-1
(Statut se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
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TOČKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE MAGADENOVAC

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac.
Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, pozdravlja sve nazočne, razlog
donošenja ove odluke je usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom iz 2013. i 2017.godine, ali i sa
Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom – NN 50/17. Jasna vijećnicima objašnjava tekst odluke. Novina kod
obračuna i plaćanja za odvoz otpada je ta ,da će se od sada odvoz plaćati po volumenu i po broju odvoza Neće biti
vaganja kanti nego samo po volumenu tj.po broju odvoza.Koncesionar za odvoz otpada je do 01.11.2018.godine u
obvezi čipirati kante. Što se tiče bio otpada može se odlagati u kompostere, koje je Općina besplatno podijelila ili na
vlastitom bio odlagalištu. Glomazni otpad se odvozi 2 puta godišnje. Do 01.11.2018. cijena odvoza otpada se ne
mijenja. Prema sada važećem ugovoru sa koncesionarom, koncesionar snose troškove odvoza otpada za korisnike
zajamčene minimalne naknade – socijalu. Prema članku 36. ove odluke općina bi trebala preuzeti plaćanje za
odvoz otpada za korisnike zajamčene minimalne naknade -socijale. Dok traje koncesija, nebi trebalo u tom dijelu biti
izmjena. U novom ugovoru o koncesiji će se to regulirati. Jasna predlaže da se briše članak 36. ukoliko su vijećnici
suglasni. U članku 36. stoji da Općina Magadenovac preuzima plaćanje za korisnike zajamčene minimalne naknade,
obzirom da je još uvijek na snazi stari ugovor o koncesiji i koncesionar plaća za te korisnike, predlaže brisanje članka
36.
Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnice upozorava ukoliko se briše članak 36. da onda članak 37. postaje članak 36.,
članak 38. postaje članak 37. i tako dalje, isto se događa i sa točkama, točka 17. postaje točka 16....
Velibor Azenić, vijećnik imao je pitanje vezano za članak 16. i izračunavanje strukture cijene javne usluge. Jasna je
odgovorila na postavljeno pitanje. Da u slučaju kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika
usluge u korištenju spremnika je jedan. Misli se na stambene zgrade.
Stjepan Živković,općinski načelnik komentira da smo puno toga napravili po pitanju odvoza otpada. Ako smo nešto
riješili onda smo riješili problem smeća. Imamo i zelene otoke, odvajanje opada kod kuće. Koncesionar nam
predlaže da općina plaća odvoz optada za socijalu. Svi žele poentirati na našim leđima. Trebamo odraditi da
kućanstvo realno plaća za odvoz otpada, da naši građani realno, prihvatljivo plaćaju i dobivaju uslugu odvoza
otpada. Na godinu, kada istekne koncesija za odvoz otpada, očekujemo još veću cijenu za odvoz. Cilj je da plaća
više onaj koji ima više smeća.
Budući da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik vijeća daje na glasovanje Odluku o načinu pružanja javne
usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Magadenovac
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac donesena jednoglasno
(10 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo
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ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG
OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC
KLASA : 310-33/18-01/2
URBROJ : 2115/04-01-18-1
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)

TOČKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA,
MJERILA I POSTUPAKA ZA ODOBRAVANJE FINANCIRANJA UDRUGA IZ PRORAČUNA
OPĆINE MAGADENOVAC

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje
financiranja udruga iz Proračuna Općine Magadenovac vijećnici su primili na sjednici.
Biljana Jakić Mihajlović, v.d. pročelnice upoznaje vijećnike sa tekstom odluke. Prošle godine smo prvi puta proveli
natječaj za dodjelu sredstava udrugama. Kroz godinu dana uočili smo neke nedostake u provođenju samog
natječaja , te sa ovim izmjenama želimo udrugama olakšati i ubrzati proceduru.
Stjepan Živković,općinski načelnik pojašnjava da se pokušava uvesti reda u vođenje udruga, da udruge trebaju
predati završni račun. Da nam trebaju pravdati novce. Kako bismo mi dalje mogli pravdati sredstva. Apelira na
udruge da rade ispravno i transparentno. Pomogli smo našim udrugama u vođenju knjiga. Plaćamo našim udrugama
za vođenje knjiga, to je otprilike 60.000,00 do 70.000,00 kuna godišnje za sve udruge. I onda smo bez brige da će
sve udruge predati završne račune na vrijeme.

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Odluku o izmjenama i
dopunama odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz Proračuna Općine
Magadenovac
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno , 11 vijećnika
Prisutno ( Silvio Brkanić uključio se u rad sjednice u 19:10 sati ) te je općinsko vijeće donijelo
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU
KRITERIJA, MJERILA I POSTUPAKA ZA ODOBRAVANJE FINANCIRANJA
UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC
KLASA : 402-03/18-01/2
URBROJ: 2115/04-01-18-1
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio )
TOČKA 5.

RAZLIČITO

U raspravi su sudjelovali Stjepan Živković,općinski načelnik , Velibor Azenić,vijećnik i Imro Lacović,vijećnik.
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Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 19,30 sati.
KLASA : 021-05/18-01/1
URBROJ : 2115/04-01-18-3
Magadenovac, 30. siječnja 2018. godine
ZAPISNIČAR :
Branka Vešligaj,v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Davorin Gašparić,v.r.
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