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IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

6.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 27. travnja  2018.godine 

u Vijećnici, u Magadenovcu, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 20,10 sati. Pozdravlja sve 
vijećnike, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela, posebno gđu Jasnu 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 administrativne i 
personalne poslove, 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. Silvio Brkanić       

 
Sjednici nisu nazočni vijećnik Dalibor Kalazić i vijećnica Maja Štraub. 
 
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. Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 
5. Ivan Korov, predstavnik Radija Donji Miholjac 

 
Predsjednik vijeća zatim konstatira da je na sjednici nazočno 9 vijećnika te da će sve donesene odluke biti 
pravovaljane. 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili dnevni red na kuću adresu, predlaže dopunu dnevnog reda sa 
jednom točkom. Za 12.točku dnevnog reda predlaže donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene. Dosadašnja točka 12.-Usvajanje izvješća o radu općinskog načelnika Općine Magadenovac za 
jednogodišnje razdoblje ( 01.01.2017.-.31.12.2017.), postaje točka 13., a dosadašnja točka 13.-Različito, postaje 
točka 14. 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. Predsjednik vijeća napomenuo je da bi uz 4.točku dnevnog reda izvjestitelj trebala biti Biljana Jakić 
Mihajlović, pročelnica, obzirom da je Biljana na bolovanju izvjestitelj za navedenu točku biti će općinski načelnik 
Stjepan Živković 
 
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 
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1.  Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 30. siječnja 2018. g.  

2.  Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Magadenovac za 2017.godinu i 

 a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Magadenovac za 2017.godinu 

 b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine      

Magadenovac za 2017.godinu    

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Magadenovac za 

2017.godinu  

Izvjestitelj: Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo  

3. Razmatranje i usvajanje 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 2017.godini 

Izvjestitelj: Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 

4. Donošenje Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2018.godinu 

Izvjestitelj: Stjepan Živković, općinski načelnik  

5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2017.godinu 

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

6. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.godini u 

Općini Magadenovac  

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

7.  Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini u Općini Magadenovac  

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

8. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2017.godinu  

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

9. Usvajanje izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Magadenovac za 2017.godinu  

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

10.  Donošenje I. izmjena Plana zaštite od požara za područje Općine Magadenovac 

 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 2018.godinu 

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

12. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene.   

Izvjestitelj:  Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša  
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13. Usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Magadenovac za jednogodišnje razdoblje 

(01.01.2017.-31.12.2017.)  

Izvjestitelj:  Stjepan Živković, općinski načelnik 

 14.  R a z l i č i t o.       

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC 

ODRŽANE 30. SIJEČNJA 2018. G.  

 
U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili zapisnik sa 5.sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac  
održane 30.siječnja 2018.godine. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić otvara raspravu i poziva vijećnike da iznesu svoje primjedbe i dopune na  
Zapisnik. 
 
Velibor Azenić, vijećnik iznio je primjedbu da se zapisnik ne piše kao sastavak nego se piše izričito onako kako je  
tko što rekao. Dvoumi se da li da glasa za zapisnik ili protiv. Moli da se ubuduće zapisnik piše onako kako je tko što  
rekao  
 
Budući da drugih primjedaba na zapisnik nije bilo, predsjednik vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 5.sjednice, te 
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik prihvaćen sa osam (8) glasova ZA i jedan (1) PROTIV.  
 
TOČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC 

ZA 2017.GODINU I 

A) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

B) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE   MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU    

C) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU  

 

 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Magadenovac za 2017.godinu, sa pripadajućim  

Programima,  vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 

 

Predsjednik vijeća Davorin Gašparić daje riječ Veri Katančić, referentici za financije i računovodstvo . Pravilnikom o 

izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna objavljenim u NN  

102/17 od 26.10. utvrđeni su sastavni elementi godišnjeg izvješća. Izvješće  se sastoji od općeg i posebnog dijela. U  

Općem dijelu to je račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Sada se izvješćuje prema ekonomskoj klasifikaciji,  

prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji. Potrebno je izraditi izvješće o zaduživanju na domaćem i  

stranom tržištu novca i kapitala , izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i obrazloženje  

ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Općina je ostvarila prihode poslovanja u iznosu 7.617.256,80 kn,  

prihodi od prodaje nefinancijske imovine 762.265,03 kn. Rashodi poslovanja bili su 6.220.100,70 kn, rashodi za  

nabavu nefinancijske imovine 2.360.346,81 kn. Višak prihoda je 951.073,96 kn. Općina se nije zaduživala tijekom  
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2017.godine. Općina nije koristila sredstva proračunske zalihe, niti je davala jamstva u 2017.godini. Prihodi planirani  

u iznosu 15.000,000,00 kn, ostvareni su u iznosu 8.384.452,18 ili 55,90 %.  Vera objašnjava što sačinjavanju prihodi  

poslovanja po stavkama. Rashodi su planirani u iznosu 15.000.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 8.852.156,35 kn.  

Oni se odnose na rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine i izdatke za otplatu kredita – IPARD  

PROGRAM 301-Renkonstrukcija nerazvrstanih cesta. Vera objašnjava stavke rashoda.Obveze općine Magadenovac  

dospjele na 31.12.2017. iznosile su 99.108,10 kn.  

Što se tiče izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi i religiji planirano je 392.000,00 kn, a utrošeno  

313.600,00 kn. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je 580.000,00 kn,  

a utrošeno 476.780,11, dok Izvjeće o izvršenju programa javnih potreba u športu planirano je 358.000,00 kn, a 

utrošeno 354.500,00 kn.  

 

Budući da se nije  više nitko javio za riječ, predsjednik vijeća daje na glasovanje Godišnje izvješće o izvršenju 

proračuna općine Magadenovac za 2017.godinu sa pripadajućim programima. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Magadenova  

za 2017.godinu, sa pripadajućim programima  prihvaćeno jednoglasno (9 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće  

donijelo  

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU I 

A) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

B) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA  

PODRUČJU OPĆINE   MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

C) IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

 ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

KLASA : 400-04/18-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-18-3 

(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE 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 2017.GODINI 

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili prijedlog 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 2017.godini. 

 

Predsjednik vijeća Davorin Gašparić daje riječ Veri Katančić, referentici za financije i računovodstvo. Vera obrazlaže  

prihode ostvarene od poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini. Iznosi da su ukupno ostvareni prihodi  programa od 

poljoprivrede  u 2017.godini bili 1.901.350,35 kuna, utrošili smo 1.004.431,12 kn. Objašnjava da bismo trebali 
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sredstva ostvarena od poljoprivrede utrošiti u poljoprivredu. Kao što su : Umjetno osjemenjivanje krava i krmača, 

sufinanciranje osiguranja usjeva, sufinanciranje zbrinjavanja uginule stoke,sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima,  

sufinanciranje edukacije poljoprivrednika, usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, izmjera zemljišta... 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić zahvalio se gospođi Veri i daje riječ općinskom načelniku Stjepanu Živković . 

 

Općinski načelnik,Stjepan Živković pozdravlja sve nazočne, iz ovog izvješća naše zaposlenice ste mogli čuti da se  

mora raditi izvješće po novom sustavu još kompliciranijem nego prije. Zakonski okviri se moraju poštovati, ponekad 

je teško funkcionirati, jer dodatni poslovi crpe djelatnike. Postoje objektivni razlozi zašto postoji eventualna razlika  

između planiranih i ostvarenih novaca. Kod nas kao i kod drugih jedinica samouprave ima manje krava, svinja,  

krmača... Sredstva koja dobijemo strogo su namjenska , ono što nam je stiglo od poljoprivrede trebamo utrošiti u  

poljoprivredu, ono što nam je stiglo od poreza za drugo, od rente za treće... pravi domove, mrtvačnice,ceste ...a šta  

onda ostaje za život, za udruge, sve ono što mi živimo i radimo, za ono što mi ustvari jesmo. Vlada je učinila  

pozitivan pomak, jer je izglasala da svi novci od poreza iz plaća ostaju općini.  

 

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

zaključak na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je 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 2017.godini donesen jednoglasno (9 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 ZA PODRUČJE OPĆINE 

MAGADENOVAC U 2017.GODINI 

KLASA : 320-02/18-01/4 

URBROJ : 2115/04-01-18-4 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE PROGRAMA BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

Prijedlog Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili na  

sjednici. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić ponavlja da će zbog bolovanja pročelnice  ovu točku predstaviti općinski 

načelnik Stjepan Živković. 

 

Stjepan Živković,općinski načelnik pojašnjava da je Program bespovratnih potpora u poljoprivredi izmjenjen sukladno  

naputku Ministarstva poljoprivrede. One potpore koje smo imali do sada i sufnancirali na jedan način, kao što su: 

sufinaciranje osiguranja usjeva, umjetno osjemenjivanje krava i krmača, mesa na trihinelu, kontrola plodnosti  
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tla...npr. do sada smo trošak osjemenjivanje krava i  krmača plaćali veterinarskoj stanici..., od sada će korisnik sam  

platiti veterinarskoj i od Općine tražiti povrat novca. Iako je ovo kao do sada svima bilo jednostavnije, ali je ovo po  

pravilima europske komisije. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Program bespovratnih 

potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2018.godini. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je prijedlog Programa prihvaćen jednoglasno , (9 vijećnika  

prisutno)  te je općinsko vijeće donijelo 

 

PROGRAM BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI 

 OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA : 320-01/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 5. USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine  

Magadenovac za 2017.godinu  

 

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

zaštitu okoliša. Jasna Živković pozdravlja sve nazočne. 

 

Jasna Živković ,stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša obrazlaže da  na temelju  

Zakona o održivom gospodarenju otpadom općina dostavlja Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom  

općine Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko – baranjske županije do 31.ožujka  

tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće mora sadržavati obuhvaćenost stanovništva ograniziranim  

skupljanjem i odvozom komunalnog otpada, način gospodarenja otpadom, opremu realiziranu do kraja 2017.godine  

za odvojeno skupljanje optada, stanje otpadom onečišćenog tla, financijska sredstva u 2017.godini za gospodarenje  

otpadom i sanacije. Možda ćemo se ove godine javiti na natječaj fonda da nabavimo za kućanstva kante za plastiku. 

Sve JLS koje imaju više od 1500 stanovnika dužne su na području svoje jedinice trebaju imati reciklažno dvorište.  

Od kada se vrši odvojeno prikupljanje otpada količina miješanog komunalnog otpada se svake godine smanjuje. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o izvršenju 

plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2017.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 
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ZAKLJUČAK 

 O PRIHVAĆANJU  IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

 

KLASA : 310-33/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-8 

( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 6. USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017.GODINI U OPĆINI MAGADENOVAC  

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili  Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2017.godini u Općini Magadenovac. 

 

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

zaštitu okoliša.  

 

Jasna Živković ,stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša obrazlaže da  na temelju  

Zakona o komunalnom gospodarstvu do kraja ožujka svake godine smo dužni podnijeti izvješće o izvršenju  

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za predhodnu kalendarsku godinu. Jasna objašnjava  

izvješće, da se program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture financira iz sredstava komunalnog doprinosa. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o izvršenju 

programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini u Općini Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 

 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U 2017.GODINI U OPĆINI MAGADENOVAC 

 

KLASA : 363-02/18-01/2 

URBROJ: 2115/04-01-18-2 

( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 7. USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM 

GOSPODARSTVU U 2017.GODINI U OPĆINI MAGADENOVAC 

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili  Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 

za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017.godini u Općini Magadenovac. 
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Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković ,stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša.  

 

Jasna Živković ,stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša objašnjava vijećnicima da smo  

po zakonu dužni podnijeti izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture, i da se komunalna  

infrastruktura održava iz sredstava komunalne naknade. U prošloj godini ostvareno je ukupno 511.982,26 kn  

komunalne naknade, od čega 66.654,94 kn od fizičkih osoba, a 445.327,32 kn od pravnih osoba. Za održavanje  

komunalne infrastrukture u općini ukupno je utrošeno 585.480,66 kn. I to za komunalnu djelatnost odvodnje  

atmosferskih voda, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta,groblja... 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o izvršenju 

programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 

2017.godini u Općini Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 

 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2017.GODINI U 

OPĆINI MAGADENOVAC 

 

KLASA : 363-02/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-2 

( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

 

TOČKA 8. USVAJANJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017.GODINU  

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade 

 za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.godinu . 

 

 

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

zaštitu okoliša.  

 

Jasna Živković ,stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša pojašnjava izvješće te da je  

prihod Općine Magadenovac 30% ukupne naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada ostvarene sa 

područje Općine Magadenovac. Prihod naknade u u 2017. godini iznosio je 27.050,78 kn i utrošen je za izgradnju  

parkirališta u općini. 

Velibor Azenić, vijećnik postavio je pitanje imamo li podatak koliko zgrada na našoj općini nije legalizirano. 
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Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša pojasnila je da mi ne vodimo  

takvu evidenciji, te da nemamo takav program kao ured u Donjem Miholjcu, njima je sve vidljivo što je legalizirano, a  

što ne. 

Stjepan Živković, općinski načelnik pojašnjava da k nama stižu obavijesti da li je netko tko je pokrenuo legalizaciju tu  

istu nekretninu i legalzirao ili nije, ali podatak koliko je ukupno zgrada legalizirano to mi, kao općina, ne znamo. 

 

Zlatko Vuković, zamjenik općinskog načelnika pozdravlja sve nazočne, odgovara na pitanje u vezi legalizacije , 

vijećnika Velibora Azenića. Što se tiče legalizacije smatra da je više od očekivanih stanovnika naše općine podnijelo  

zahtjev za legalizaciju i legaliziralo objekte. Mislim da smo mi u vrhu Hrvatskih općina čiji  su stanovnici podnijeli 

zahtjeve za legalizaciju, naš narod je vrlo savjestan. Za legalizaciju su dali puno novca, možda i više nego imaju. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće  o izvršenju  

programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno , (9 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 2017.GODINU 

 

KLASA : 361-02/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-2 

( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 9. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG  PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA 

ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU  

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili  Izvješće o provedbi godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja  

zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2017.godinu 

 

 

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

zaštitu okoliša.  

 

Jasna Živković ,stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša pojašnjava izvješće  o provedbi  

godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2017.godinu.  

Plan se donosi na temelju Zakona o zaštiti od požara i na temelju provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od  

požara za područje Osječko-baranjske županije za 2018.godinu koju donosi župan. Župan ustvari u tom  

provedbenom planu za područje Osječko-baranjske županije navede izvršitelje zadataka, po tom županijskom planu  
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mora postupati i općina. Ove mjere odnose se na organizacijske mjere, tehničke mjere , urbanističke mjere, mjere  

zaštite odlagališta komunalnog opada te organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom  

prostoru. U proračunu se moraju osigurati sredstva za nabavku materijalno tehničkih sredstava za opremanje i  

osposobljavanje vatrogasnih postrojbi. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o provedbi  

godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2017.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

 O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE  

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2017.GODINU 

 

KLASA : 214-02/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-2 

(  Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

 

TOČKA 10. DONOŠENJE  I. IZMJENA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE 

MAGADENOVAC 

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili I. Izmjene plana zaštite od požara za područje Općine Magadenovac. 

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

zaštitu okoliša. Jasna pojašnjava da je Plan zaštite od požara donesen u 12.mjesecu , te da već sada ima promjena  

koje su se dogodile u središnjem društvu DVD Beničanci, došlo je do promjene zapovjednika i zamjenika  

zapovjednika. U svim ostalim dijelovima Plana zaštite od požara nema izmjena. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje I. izmjene Plana zaštite 

od požara za područje Općine Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da su I.izmjene prihvaćene jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 

 

I.IZMJENE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC 
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KLASA : 214-01/17-01/2 

URBROJ: 2115/04-01-18-47 

(Izmjene  se prilaže zapisniku i njegov su sastavni dio ) 

 

TOČKA 11. DONOŠENJE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

U prilogu  poziva za sjednicu vijećnici su primili Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje  

Općine Magadenovac za 2018.godinu 

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

zaštitu okoliša. Jasna pojašnjava da u cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Magadenovac  

Općinsko vijeće donosi ovaj godišnji provedbeni plan, te koje su to organizacijske, tehničke i urbanističke mjere koje  

treba provesti kako bismo se zaštitili od požara. Koje su mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada, te mjere  

zaštite od požara na otvorenom prostoru. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Godišnji provedbeni  

plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2018.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Plan prihvaćen jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA  

ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018.GODINU 

 

KLASA : 214-02/18-01/3 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

(Plan  se prilaže zapisniku i njegov su sastavni dio ) 

 

TOČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 

 

Tekst Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene vijećnici su primili na sjednici. 

 

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

zaštitu okoliša. Jasna pojašnjava da imamo osnovanu postrojbu civilne zaštite koja po odluci broji 33 člana, dva  

člana su odustala zbog zdravstvenih razloga, a sad već više imamo i onih članova koji su umrli. Svi oni su prošli  

osposobljavanje u Bizovcu. Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Magadenovac osniva se  

postrojba civline žaštite opće namjene. Ona sada treba brojiti manje članova, prema strukturi sastoji se od  

upravljačke skupine i dvije operativne skupine. Svaka operativna skupina ima svog voditelja. Kako bi sada postrojba  

trebala sadržavati manje članova, to nam je prihvatljivije. Donošenjem ove odluke prestala bi važiti Odluka o  
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osnivanju postrojbe civilne zaštite općie namjene Općine Magadenovac iz 2010.godine. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

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

postrojbe civilne zaštite opće namjene. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka prihvaćena jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 

 

ODLUKU O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 

 

KLASA : 810-05/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-2 

( Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 

 

TOČKA 13. USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE ( 01.01.2017. - 31.12.2017. ) 

 

Tekst Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Magadenovac za jednogodišnje razdoblje vijećnici su primili na  

sjednici. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Stjepanu Živković ,općinskom načelniku. Stjepan Živković podnosi  

Izvješće o radu općinskom vijeću na usvajanje. Općinski načelnik pojašnjava tekst izvješća. Načelnik ne želi puno  

objašnjavati nego očekuje pitanja i raspravu. Ovo je izvješće koje se tiče dva mandata. 

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 

Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Izvješće o radu  

općinskog načelnika Općine Magadenovac za jednogodišnje razdoblje ( 01.01.2017.-.31.12.2017. ). 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno , (9 vijećnika prisutno)  te je 

općinsko vijeće donijelo 

 

ZAKLJUČAK  

O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MAGADENOVAC  

ZA JEDNOGODIŠNJE RAZDOBLJE ( 01.01.2017.-31.12.2017. ) 

 

KLASA : 080-02/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-2 

(  Zaključak  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio ) 
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TOČKA 14. R A Z L I Č I T O  

 

 

 

U raspravi su sudjelovali Stjepan Živković,općinski načelnik , Velibor Azenić,vijećnik, Gojko Ćosić,vijećnik, Zlatko  

Vuković,zamjenik općinskog načelnika i  Davorin Gašparić,predsjednik vijeća   

 

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 22,10 sati. 

 

KLASA : 021-05/18-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-18-2 

Magadenovac, 27. travnja 2018. godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj, v.r.                                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA : 

                 Davorin Gašparić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 


