IZVOD IZ ZAPISNIKA
7.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac
održane 08. lipnja 2018.godine
u Vijećnici, u Magadenovcu, Školska 1
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 20,08 sati. Pozdravlja sve
vijećnike, djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela, posebno gđu Jasnu i gđu Veru, predstavlja novu djelatnicu
Općine Magadenovac, Anamariju Brkanić višu stručnu suradnicu za gospodarstvo i opću upravu, 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.
2.
3.
4.
5.

Davorin Gašparić
Božica Prša
Dalibor Kalazić
Gojko Ćosić
Maja Štraub

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

Sjednici nije nazočan vijećnik Silvio Brkanić, vijećnik Marin Lisec u rad sjednice uključio se u 20:20 .
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. Anamarija Brkanić, viša stručna suradnica za gospodarstvo i opću upravu
6. Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra
7. Ivan Korov, predstavnik Radija Donji Miholjac
Predsjednik vijeća ispričava gospodina Ivana Petriševca, ravnatelja Crvenog križa Donji Miholjac, koji je trebao biti
izvjestitelj kod 2.točke dnevnog reda, ali se gospodin Petriševac ispričao, nije bio u mogućnosti doći na sjednicu.
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 i materijale na kuću adresu, predlaže dopunu dnevnog
reda sa jednom točkom. Za 7.točku dnevnog reda predlaže donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Magadenovac za razdoblje od 2018.do 2023.godine. Dosadašnja točka 7.Različito postaje točka 8.
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 5.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.
Stranica 1 od 10

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (9 vijećnika prisutno)utvrđen slijedeći :
DNEVNI RED
1.. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 27. travnja
2018. godine
2.. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac za
razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine
Izvjestitelj: Ivan Petriševac, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac
3.. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne
agencije d.o.o., Donji Miholjac, za 2017.godinu
Izvjestitelj : Anela Šovagović, direktorica
4.. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu
Izvjestitelj : Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo
5.. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Magadenovac
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica
6.. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu „KOMAG d.o.o.“ Magadenovac za 2017.godinu
Izvjestitelj : Jasna Živković, direktorica
7.. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje
2018.do 2023.godine
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša
8.. R a z l i č i t o
Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC
ODRŽANE 27. TRAVNJA 2018. GODINE

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac
održane 27.travnja 2018.godine.
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić otvara raspravu i poziva vijećnike da iznesu svoje primjedbe i dopune na
Zapisnik.
Budući da primjedaba na zapisnik nije bilo, predsjednik vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 6.sjednice, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik prihvaćen jednoglasno ( 9 vijećnika prisutno).
TOČKA 2.

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
DONJI MIHOLJAC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE
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Izvješće o radu gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac, vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu.
Gospodin Petriševac se ispričao jer nije mogao doći i prisustvovati sjednici. Kada bude imao prvu priliku doći će na
sjednicu i obrazložiti Izvješće, za sada predsjednik vijeća predlaže da se Izvješće prihvati.
Budući da se nije nitko javio za riječ, predsjednik vijeća daje na glasovanje Izvješće o radu Gradskog društva
Crvenog križa Donji Miholjac za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine .
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine prihvaćeno jednoglasno (9 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće
donijelo :
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠĆA O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA DONJI MIHOLJAC ZA
RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017. GODINE
KLASA : 550-05/18-01/1
URBROJ : 2115/04-01-18-2
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)
TOČKA 3.

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG
CENTRA LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC, ZA 2017.GODINU

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne
agencije d.o.o., Donji Miholjac, za 2017.godinu
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić daje riječ Aneli Šovagović, direktorici Miholjačkog poduzeničkog centra ( u
daljnjem tekstu MPC). Gospođa Šovagović pozdravlja sve nazočne. Predstavlja se i pojašnjava od kada je na mjestu
direktorice MPC. Direktorica je postala u travnju 2017.godine. Program rada i financijski plan donešeni su za
2017.godinu, ona izvješćuje da je 2017.godina protekla u skladu sa donijetim planom za 2017.g. Pored osnovnog
poslovanja koje je u stvari savjetovanje poduzetnika, edukacija poduzenika , zapravo rade sa ciljem i sa svrhom kako
bi doprinijeli razvoju loklanog poduzeništva i gospodarstva, kako na području jedinica lokalne samouprave, grada
Donjeg Miholjca i općenito Osječko-Baranjske županije.Osnivači MPC-a su Općina Magadenovac , grad Donji
Miholjac i Osječko-Baranjska županija. Iznosi neke aktivnosti koje su provedene u 2017.godine.Dosta su aktivni na
mjerama poticanja poduzeništva i pomaganja poljoprivrednicima u smislu razvoja poljoprivrede na našem području,
pomažu i promoviraju sve operativne programe pogotovo programe iz europskog poljoprivrednog fonda. Tako su
zapravo pomogli poljoprivrednicima sa područja Općine Magadenovac, ali i sa drugh jedinica lokalne samouprave sa
našeg područja. Pružali su pomoć u pripremi natječaja gdje su se oni javljali na mjere 4 Ulaganje u fizičku imovinu,
gdje su nabavili poljoprivrednu mehanizaciju, ulagali u izgradnju objekata, pomagali su malim poljoprivrednicima koji
su se javljali na mjeru 6. Pomagali su u priremi dokumentacije za mlade poljoprivrednike koji su mogli dobiti
50.000,00 Eura. Općini Magadenovac pomažu kad prijavljuje projekte i to za one projekte za koje općina smatra da
joj treba pomoć. Tako su prošle godine dobili odluku na kraju godine za odobrenje projekta Ulaganje u građevine
razvrstanih cesta na području Općine Magadenovac u vrijednosti 1.050.000,00 kn. Prošle godine je prijavljen jedan
projekt iz mjere 7.4, no međutim taj projekat nije prošao, jer su uglavnom financirani dječji vrtići na području
Republike Hrvatske. Uskoro očekujemo da se ponovno otvori i ove godine taj natječaj i ponoviti će prijavu, konkretno
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se radi o rekonstrukciji doma u Magadenovcu. Uvijek su na raspolaganju i spremni pomoći u radu što god treba,
imaju dobru suradnju sa Općinom Magadenovac. Pružaju pomoć oko provedbe Javne nabave. Dosta su aktivni i
sami javljau se na natječaj , prošle godine završili su jedan veliki projekt DORIBIS, MPC je bio nositelj projekta u
sklopu kojeg je izgrađen Tehnološki park u industrijskoj zoni u Donjem Miholjcu. Partneri su u više projekata. Vrlo su
aktivni u postupcima provođenja Javne nabave, svi zaposlenici MPC posjeduju certifikate za provođenje Javne
nabave. MPC ne teži ostvarivanju dobiti, nego dobit ulože u daljnje poslovanje,oni su neprofina organizacija. Anela
Šovagović zahvaljuje se na pažnji i poziva vijećnike da postave pitanja, ukoliko ima nejasnoća.
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić zahvaljuje se na podnešenom Izvješću, pita vijećnike i načelnika želi li netko
postaviti neko pitanje ili nešto reći. Općinski načelnik Stjepan Živković javlja se za riječ.
Općinski načelnik , Stjepan Živković pozdravlja sve nazačne. Ispričava pročelnicu, Biljanu Jakić Mihajlović, jer zbog
bolovanja nije u mogućnosti prisustvovati na sjednici. Podsjeća da je Općina Magadenovac sa gradom Donjim
Miholjcem i Osječko-baranjskom županijom osnivač MPC. Dosadašnja suradnja sa MPC-om je bila jako dobra, nema
razloga da i dalje ne bude tako. Prijavljeni projekat za dom u Magadenovcu, nije prošao. Do sada je gotovo 100%
projekata prošlo koje smo zajednički sa MPC-om nominirali. Prošao je projekt „Zaželi“ u kojemu smo isto partneri, ali
smo u projektu zajedno sa Općinom Marijanci i gradom Donjim Miholjcem. Neki dan je potpisan ugovor za taj
projekat, koji je vrlo kompliciran kao i svi do sada. Moramo napraviti puno predpripremnih radnji za njega, morati
ćemo raspisati natječaj za zaposlenike, popis korisnika će ići na pregled u Centar za socijalnu skrb.... Do sada
imamo 3 projekta iz kojega se financira po pola plaće za jednog zaposlenika. Sve ono što dobijemo, nije malo, jer
onda možemo reći našim ljudima da zato imamo ipak novca, jer renta od nafte je možda samo ¼ u odnosu na prije,
nema velikih prihoda niti od šuma. Jedino malo više novca dobivamo od poreza na dohodak. Poziva vijećnike da
prihvate izvješće MPC, zahvaljuje na suradnji.
Predsjednik općinskog vijeća, Davorin Gašparić zahvaljuje se načelniku i daje riječ vijećniku, Veliboru Azeniću.
Vijećnik, Velibor Azenić ima dva konkretna pitanja , ali prvo pohvaljuje Izvješće, bolje je nego što je bilo prije dok je
direktor bio gospodin Valent Poslon. Prvo pitanje je „Tko je točno Osvit? , imenom i prezimenom , tko je predsjednik
društva?“, moli da gospođa Šovagović odgovori, onda će postaviti drugo pitanje.
Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzeničkog centra, odgovara na postavljeno pitanje. Poduzetnički
inkubator Osvit, upravlja, inkubira poduzetnike u bivšoj zgradi Borova, upravitelj Poduzetničkog inkubatora je
gospodin Valent Poslon. Na početku kada je davne 2012.godine inkubator osnovan tada je to bio Nikola Manojlović,
prije otprilike 5 godina, on je otišao u mirovinu i to je preuzeo gospodin Valent Poslon. A to je možda jedan od
razloga zašto je on lani odstupio sa mjesta direktora MPC-a, kako je on to sam rekao postalo mu je malo previše. A
on se po malo prirema i za mirovinu, nedostaje mu još nekih dvije godine, on je odlučio odstupiti sa mjesta direktora
MPC, on je i dalje zaposlenik MPC, kao savjetnik gđe Šovagović. Ona ga je zamolila da to i dalje bude tako, dok ne
ode u mirovinu. MPC je jedan od osnivača Poduzetničkog inkubatora Osvit, to je tako i krenulo.
Vijećnik, Velibor Azenić, zahvaljuje se na odgovoru i ima još jedno pitanje „Financijsko učešće, općine Magadenovac
na godišnjem nivou MPC-u“
Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzeničkog centra odgovara da je to na godišnjoj razini 50.000,00 kuna,
da Donji Miholjac izdvaja malo više, oni su 40 % vlasnici ( Grad Donji Miiholjac ). Dakle suvlasnici MPC-a su Općina
Magadenovac 30%, Osječko-baranjska županija 30 % i Grad Donji Miholjac 40 %. Da se unutar rih 50.000,00 kuna
odrade neki poslovi koji se ne naplate, a koji se drugim jedicama lokalne samouprave naplaćuju , jer one nisu
osnivači.
Vijećnik, Velibor Azenić, zahvaljuje se na odgovoru.
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Predsjednik općinskog vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Općinskom načelniku,Stjepanu Živkoviću, koji pojašnjava
da u postotku mi smo osnivači, to nisu udjeli, slično kao i kod Radia Donji Miholjac . Recimo mi već godinama
dajemo 50.000,00 kuna, a grad Donji Miholjac već godinama oko 300.000,00 kuna, dok županija je samo lani dala
7.500,00 kn. U vrh glave 20-tak tisuća kuna, a oni su isto osnivači sa 30 % , kao i mi. MPC ima zaposlenih 4
radnika, visoko obrazovana. MPC sudjeluje na tržištu, jer za plaće ne mogu čekati od jedinica lokalne samouprave .
Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzeničkog centra dodaje da moraju biti na tržištu i zarađivati za plaće.
Zato i jesu proširili djelatnosti i na Javnu nabavu, pisanje različitih programa, strategija... jednostavno gdje vide da
ima mjesta na tržištu, da mogu zaraditi idu u tome smjeru, educiraju se . Tako rade. Općina Magadenovac
sufinancira MPC. Ostalim Jedinicama lokalne samouprave poslove koje odrade za njih, njima to naplaćuju, dok
općini Magadenovac ne naplaćuju.
Predsjednik općinskog vijeća, Davorin Gašparić zahvaljuje se na odgovoru. Pita vijećnike ima li još netko nešto za
pitati, dodati. Obzirom da se nije nitko više javio za riječ daje na glasovanje Izvješće o radu Miholjačkog
poduzetničkog centra lokalne razvojne agencije d.o.o.
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne
razvojne agencije d.o.o. prihvaćeno jednoglasno (10 vijećnika prisutno, Marin Lisec uključio se u rad sjednice u
20:20) te je općinsko vijeće
donijelo :
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU
IZVJEŠĆA O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O.
KLASA : 302-01/18-01/1
URBROJ : 2115/04-01-18-2
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio)

TOČKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC
ZA 2018.GODINU

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2018.godinu vijećnici su primili u
prilogu poziva na sjednicu.

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Veri Katančić, referentici za financije i računovodstvo, koja
pojašnjava da proračun ostaje 15.000.000,00 kuna. Smanjiti ćemo kapitalne pomoći iz drugih proračuna za
200.000,00 kuna, razlog je ponuda za igradnju ceste Popovo blato koja je bila znatno veća, provedbom postupka
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Javne nabave, znatno je jeftinija, a povećati Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (javni radovi) za
200.000,00 kuna. Naknade za koncesije smanjiti ćemo za 201.073,96 kuna i Prihode od prodaje zemlje za
250.000,00 kuna. 31.12.2017. godine imali smo višak prihoda 951.073,96 kn, planirali smo 500.000,00 kuna i sada
smo povećali za 451.073,96 kn. U rashodovnom dijelu povećanje materijalnih troškova odnosi se na rashode za
usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne
i osobne usluge, ostale usluge... Trenuno su radovi na vatrogasnom dom u Šljivoševcima, vidjelo se da treba
dodatno popraviti strop, tako da smo dodali još 50.000,00 na tu stavku. mamo jednu novu stavku u proračunu
izgradnja spremišta za opremu i vozila, to je u dvorištu Glavna 1 za 200.000,00 kuna. Izrada monografije, znate da je
gotova monografija, ostala je razlika 2.000,00 kn i to smo povećali za 2.000,00 kn. Dodali smo za izradu plana
gospdarenja otpadom za 18.000,00 kn, za izradu strateškog plana razvoja turizma 125.000,00 kn. Uz promjenu tih
stavki u poljoprivredi mjenjati ćemo program u poljoprivredi, koji podnosimo Ministarstvu gospodarstva, prilikom
donošenja i prilikom svake promjene. Poticanje amaterskog sporta povećanje za 11.000,00 kuna, Javne potrebe u
socijalnoj skrbi povećanje za 20.000,00 kn, a odnosi se na pomoć socijalno ugroženim obiteljima. Gospođa Katančić
detaljnije pojašnjava i ostale stavke i promjene. To bi bilo to uglavnom što ste primili u materijalima, ali u tijeku
današnjeg dana došla je Odluka da su nam odobrena sredstva za Projekt održavanja dječjih vrtića, dječji vrtić
Magadenovac 120.000,00 kn. To će nam onda sada biti još jedna nova stavka u Proračunu. Koji će opet ostati
15.000.000,00 kn , jer ćemo smanjiti na stavci Dom u Magadenovcu. Planirali smo staviti tekuću zalihu proračuna
30.000,00 kn. Sve te izmjene što se tiču Programa socijale, Programa poljoprivrede. Donošenjem ove odluke
mijenjaju se i navedeni programi, sve je to u sklopu Proračuna.
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić zahvaljuje se gospođi Katančić i daje riječ općinskom načelniku, Stjepanu
Živković, vidimo da nije bilo promjena u iznosu Proračuna, on je i dalje ostao 15.000.000,00 kn. Do kraja godine
trebati ćemo razmišljati malo o povećanju na rashodima za dom u Beničancima, ići ćemo na dovršenje zgrade,
imamo troškovnik. Dobili smo , kako ste čuli od Vere, sredstva za igrala u dječjem vrtiću u Magadenovcu. Popovo
blato je pred početkom radova. Ima jedan veliki projekat za koji bismo se trebali zadužiti. Dobili smo 100.000,00
kn za parking u Lacićima kod groblja, samo treba ga prijaviti natječaj. Imamo uporabne dozvole za parkinge kod
općine, bio je tehnički pregled. Ovih dana je završeno igralište u Kućancima. Pripremamo nabavu za staze u
Šljivoševcima. Ovo je ukratko o proračunu i o onome što planiramo raditi.
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu.
Vijećnik , Dalibor Kalazić ima pitanje u vezi rukometnog igrališta u Kućancima. Zaštitne mreže nisu dobro
postavljene. Djeca buše lopte na zaštitne mreže. Nije kritika na nešto što je lijepo, kvalitetno i hvale vrijedno, nego
ako se može popraviti do tehničkog pregleda. Asfalt je prekrasan, kao dvorana, djeca su presretna.
Općinski načelnik, Stjepan Živković odovara da je već dogovoreno da će biti otklonjen taj nedostatak do tehičkog
pregleda.
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić zatvara raspravu i daje na glasanje Odluku o izmjenama i dopunama
Proračuna za 2018.godnu, sa pripadajućim programima.
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Magadenovac za 2018.godinu, sa pripadajućim programima donešena jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je
općinsko vijeće
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donijelo :
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC
ZA 2018.GODINU (SA PRIPADAJUĆIM PROGRAMIMA)
KLASA : 400-06/17-01/2
URBROJ :2115/04-01-18-6
(Odluka i programi se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio)

TOČKA 5.

DONOŠENJE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MAGADENOVAC

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Magadenovac
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ općinskom načelniku, Stjepanu Živković
Stjepan Živković, općinski načelnik ponovno ispričava pročelnicu Biljanu Jakić Mihajlović, rekavši da je ona unatoč
bolovanju puno sudjelovala u pripremi ovog programa, zajedno sa Anamarijom Brkanić, višom stručnom suradnicom
za gospodarstvo i opću upravu i općinskim načelnikom. Mi smo zakonski imali rok da do 09.06. moramo donijeti
odluku. Uvijek nama država propisuje uvjete kad moramo, kako moramo... Ali mi smo slabiji od onoga tko donosi
uredbe mi ih moramo poštovati. Ništa tu spektakularno nema novoga. Osim onoga što nam je do sada ostalo
neprivatizirano, ono što su istekli ugovori do danas i privremeno korištenje. To je predmet budućeg natječaja. A mi
smo morali od javih uprava Hrvatskih cesta, šuma,voda....dobiti podatke , da vam kažem da smo jedan dobili danas.
Mi smo morali pripremiti kako smo najbolje mogli i znali. A neki se ponašaju kao država u državi. U zakonu stoji da
ako mi do danas ne donesemo , Osječko-baranjska županija će napraviti program za nas( umijesto nas ) i nama
naplatiti. Trebali smo imali javni uvid od 15 dana. Mi smo sve postupili po zakonu, volio bih da su i drugi odradili sve
po zakonu. Morali smo izraditi, pobojati karte. I iz katastra je stiglo dan ranije. Ne može niti katastar svima pripremiti
kad su sve jedinice lokalne samouprave izrađivale ovakav program, i svi traže iz D. Miholjca, pa ne mogu niti oni
svima sve pripremiti za jedan dan. Imali smo 50-tak čestica na kojima su močvare, u Lacićima i Šljivoševcima je bila
katastarska izmjera ne slažu se brojevi čestica novi i strari na Arkodu i na Geoportalu, tako da smo imali i sa time
muke. Ovo govori samo da malo pojasni koliko je bilo problema oko izrade ovog Programa. Još jednom zahvaljuje
zaposlenicama na pomoći i trudu. Radi se o otprilike skori 500 ha. Ukupno korisnik može kupiti 50 ha, ali i sa onim
prije što je kupio. Državno je skroz dok se ne otplati ,ove godine ističu zakupi. Ali će se brisati vlasništvo tek kada sve
otplate i obrišu zabilježbu. Prednost pri kupovini će imati stočari i mikro poduzeća.
Za riječ se javila i Anamarija Brkanić, viša stručna suradnica za gospodarstvo i opću upravu koja nadodaje da bi još
samo možda trebalo napomenuti da kada vijeće prihvati ovaj Program da on ide na mišljene i suglasnost u županiju
i ministarstvo.
Zlatko Vuković, zamijenik općinskog načelnika nadojdaje da prema tumačenju zakona da su ta mišljenja iz
županije i ministarstva trebala biti prethodna mišljenja, donesena prije ovoga kod nas.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
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Obzirom da se nije više nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Magadenovac.
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program donesen jednoglasno , (10 vijećnika prisutno) te je
općinsko vijeće donijelo
PROGRAM
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MAGADENOVAC
KLASA : 320-02/18-01/8
URBROJ: 2115/04-01-18-1
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio )

TOČKA 6.

RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU „KOMAG D.O.O.“ MAGADENOVAC ZA
2017.GODINU

U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu „KOMAG d.o.o.“ Magadenovac za 2017.godinu.
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković ,direktorici KOMAG d.o.o.
Jasna Živković , direktorica KOMAG d.o.o. pozdravlja sve nazočne i predstavlja društvo. Trgovačko društvo KOMAG
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti sa sjedištem u Magadenovcu, Glavna 1, osnovano je odlukom Općinskog
vijeća Općine Magadenovac 2010.godine i u 100%-tnom je vlasništvu Općine Magadenovac. Od djelatnosti za koje
je registrirano trenutno obavlja djelatnosti održavanja čistoće, održavanja javnih površina, održavanje nerazvrstanih
cesta, obavljaju zimsku službu, održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova. Pored ovih djelatnosti obavljaju i
djelatnosti koje su od interesa za Općinu Magadenovac, a koje su mu povjerenje u manjem opsegu ili povremeno.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn. Jasna obrazlaže prihode i rashode u poslovanju u 2017.godini. Društvo
izvršava sve svoje financijske obaveze prema radnicima, dobavljačima...
Predsjednik vijeća zahvaljuje se Jasni Živković i otvara raspravu, za riječ se javio vijećnik, Velibor Azenić.
Vijećnik,Velibor Azenić komentira da je pokošena trava, ali nije pokupljena, pometena. Na svakom poslu treba imati
normu. Nigdje nije vidio normativ rada, predlaže da se normira rad. Pita tko su članovi društva.
Općinski načelnik, Stjepan Živković odgovara na komentar i postavljeno pitanje. Mi imamo najmanju komunalnu
naknadu u državi.
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić zatvara raspravu i daje na glasovanje Izvješće o radu „KOMAG“ d.o.o.
Magadenovac u 2017.godini.
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće prihvaćeno sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽAN“ te je općinsko vijeće donijelo
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU
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IZVJEŠĆA O RADU KOMAG D.O.O. MAGADENOVAC U 2017.GODINI
KLASA : 363-02/18-01/8
URBROJ: 2115/04-01-18-2
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio )
TOČKA 7.

DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE
MAGADENOVAC ZA RAZDOBLJE 2018.DO 2023.GODINE

Tekst Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje od 2018. do 2023.god.
vijećnici su primili na sjednici.
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 da tekst odluke nije
bio u sazivu materijala za vijeće, jer smo tek prije dva dana dobili prethodnu suglasnost Upravnog odjela za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. Plan je izrađen sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom,
izrađivač je ovlaštena tvrtka PROMO EKO d.o.o. Osijek. Neki od važnijih ciljeva ovoga Plana su : smanjivanje
količine otpada, odvojeno prikupljanje otpada, kako biorazgradivog tako i selektivnog, sakupljanje opasnog otpada i
izobrazne aktivnosti. Jasna pobliže pojašnjava ciljeve. Obzirom da smo dobili prethodnu suglasnost Jasna predlaže
da se odluka donese.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Obzirom da se nije nitko javio za riječ, predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Oduku o donošenju plana
gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje 2018. do 2023.godine.
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka donesena jednoglasno (10 vijećnika prisutno) te je
općinsko vijeće donijelo
ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MAGADENOVAC
ZA RAZDOBLJE 2018. DO 2023.GODINE
KLASA : 310-33/17-01/7
URBROJ: 2115/04-01-18-18
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio )

TOČKA 8.

RAZLIČITO

U raspravi su sudjelovali Stjepan Živković,općinski načelnik , Velibor Azenić,vijećnik, Gojko Ćosić,vijećnik, Dalibor
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Kalazić, vijećnik i Davorin Gašparić,predsjednik vijeća
Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 22,00 sata.
KLASA : 021-05/18-01/3
URBROJ : 2115/04-01-18-2
Magadenovac, 08. lipnja 2018. godine
ZAPISNIČAR :
Branka Vešligaj, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Davorin Gašparić, v.r.
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