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135. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2019. godinu 

135. 

Na temelju članka 15., a u svezi s člankom 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom 

(„Narodne novine“ br. 52/18) i 30.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. 

prosinca 2018. godine, donosi  

 

ODLUKU 

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC 

ZA 2019. GODINU 

 

 
Članak 1. 

Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2019. godinu, koji 

je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

KLASA:940-01/18-01/5 

URBROJ:2115/04-01-18-1 

 Magadenovac,  18. prosinca 2018. 

 

 

 

 

       PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                            Davorin Gašparić, v.r. 

 

 

 

https://www.zakon.hr/z/436/Zakon-o-upravljanju-dr%C5%BEavnom-imovinom
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Uvod 

 

Donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o 

upravljanju državnom imovinom (NN br. 52/18.). 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2019. godinu donosi 

Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika. 

 

Plan je izrađen u skladu s Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u 

vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Magadenovac 2016.-2020. godine 

donijeta je na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Magadenovac, održanoj dana 17. ožujka 

2016.  godine.  

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2019. godinu usklađen je sa 

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Magadenovac 2016.-2020. i sadrži 

detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima  imovine u vlasništvu Općine 

Magadenovac i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 

Magadenovac.  

 

Plan upravljanja imovinom obuhvaća ciljeve, smjernice i provedbene mjere upravljanja 

pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine Magadenovac, a u svrhu provođenja Strategije. 

 

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac donijeta je 

za razdoblje od četiri godine i ovo je treća godina za koju se donosi Plan upravljanja imovinom. 

 

Općina Magadenovac je u skladu sa smjernicama u Strategiji upravljanja i raspolaganja 

imovinom zaključila Ugovor o održavanju računalnog programa „Registar nekretnina“ sa 

Zavodom za informatiku Osijek.  Na temelju ugovora Zavod će instalirati i održavati vlastito 

web programsko rješenje Registar nekretnina. Obveza održavanja obuhvaća sve zakonske i 

razvojne tehnološke promjene te pomoć korisnicima u radu. 

 

Imovinom se upravlja učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima:   

 

 NAČELO ODGOVORNOSTI 

 NAČELO JAVNOSTI 

 NAČELO EKONOMIČNOSTI 

 NAČELO PREDVIDLJIVOSTI 

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac izrađen je u skladu sa gore 

navedenim načelima.  
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1. Godišnji plan upravljanja trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za 

Općinu Magadenovac 

 

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac definirana 

je smjernica za ostvarenje prioritetnih ciljeva: 

 

1. Trajno čuvanje dokumentacije o poslovnim udjelima u trgovačkim društvima.  

 

U portfelju Općine Magadenovac nalazi se tri trgovačka društva, koja se dijele u dvije skupine, 

i to trgovačka društva od strateškog interesa za Općinu Magadenovac i trgovačka društva od 

posebnog interesa za Općinu Magadenovac.  

 

1.1. Vlasnička struktura portfelja Općine Magadenovac 

 

A) Trgovačko društvo od strateškog interesa za Općinu Magadenovac je samo jedno i za njega 

postoji dugoročna društvena potreba, te nije predviđeno za prodaju.  

 

Tablica 1. Trgovačka društva od strateškog interesa za Općinu Magadenovac 

 

Redni 

broj 

Trgovačko društvo OIB  Temeljni 

kapital  

Udio u 

temeljnom 

kapitalu u % 

Poslovni 

udjel u kn 

1 KOMAG d.o.o 

Magadenovac 

58245206444 20.000,00 100 20.000,00 

 

 

B) Trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Općina Magadenovac ima vlasništvo 

manje od 50%, te za njih Općina Magadenovac nema plan prodaje ili mijenjanja vlasničkog 

udjela. 

 

Tablica 2. Trgovačka društva od posebnog interesa za Općinu Magadenovac 

 

Redni 

broj 

Trgovačko društvo OIB  Temeljni 

kapital  

Udio u 

temeljnom 

kapitalu u % 

Poslovni 

udjel u kn 

1 MIHOLJAČKI 

PODUZETNIČKI 

CENTAR LRA d.o.o. 

Donji Miholjac 

20354292894 70.000,00 30 21.000,00 

2 RADIO DONJI 

MIHOLJAC d.o.o. 

Donji Miholjac 

54811415397 300.000,00 12,5 37.500,00 

3 MIHOLJAČKI 

VODOVOD d.o.o. 

30605443172 30.086.300,00 4,55 1.368.500,00 

 

S obzirom na to da je udio Općine Magadenovac u temeljnom kapitalu ovih društava manjinski, 

to  utječe  na  mogućnost  provedbe  odluka  vezanih  za  upravljanje  društvom  kroz  tijela  

društva: skupštinu,  nadzorni  odbor  i  upravu  društva,  a  odluke  se  donose  razmjerno  

vlasničkom  udjelu Općine Magadenovac. 
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Općina Magadenovac će i nadalje ažurirati podatke o trgovačkim društvima u vlasništvu, te 

čuvati dokumentaciju o osnivanju trgovačkog društva u 100-postotnom vlasništvu, te o 

poslovnim udjelima u ostala dva trgovačka društva. 

 

Mjere upravljanja poslovnim udjelima u trgovačkim društvima u 2018. 

 

1. Tijekom 2019. godine Općina Magadenovac će od strateških i trgovačkih društava od 

posebnog interesa nastaviti prikupljati i analizirati dokumentaciju, koja se odnosi na periodična 

i godišnja poslovna izvješća poslovanja, koja obavezno sadrže: 

- Račun dobiti i gubitka; 

- Ostvarene financijske rezultate u promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu i u     

  odnosu na plan; 

- Broj zaposlenih; 

- Investicije za tekuće razdoblje (ostvareno i planirano); 

- Struktura vlasništva; 

- Plan poslovanja; 

- Donacije i subvencije. 

 

2. Kontinuirano praćenje rada skupštine i nadzornih odbora trgovačkih društava; 

 

3. Javna objava bitnih podataka trgovačkih društava na svojim oglasnim pločama i web 

stranicama radi poštivanja načela javnosti.  

 

SAŽETAK AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 

 

OSTVARENJE 

CILJEVA IZ 

STRATEGIJE 

- Praćeno dostavljenim planovima strateških i 

trgovačkih društava od posebnog interesa, a po 

održanim skupštinama i predanim poslovnim 

financijskim izvješćima. 

ROK 

IZVRŠENJA 

PLANIRANE 

AKTIVNOSTI 

TIJEKOM 

2019. GODINE 

- Kvartalno tražiti od trgovačkog društva od 

strateškog interesa (Komag d.o.o.) financijska 

poslovna izvješća; 

- Godišnje tražiti od trgovačkih društava od 

posebnog interesa (MPC LRA d.o.o., Radio 

Donji Miholjac d.o.o. i MIHOLJAČKI 

VODOVOD d.o.o.) financijska poslovna 

izvješća; 

- Analizirati i pratiti dostavljena financijska 

izvješća od trgovačkih društava; 

- Aktivno sudjelovati u radu skupština i 

nadzornih odbora u trgovačkim društvima od 

strateškog i posebnog interesa; 

- Provjeravati objavu bitnih podataka o radu 

trgovačkih društava na njihovim web 

stranicama i poticanje na isto. 

Tijekom 2019. 
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2. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u 

vlasništvu Općine Magadenovac 

 

Strategijom upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine 

Magadenovac od 2016.-2020. određeni su sljedeći ciljevi za upravljanje i raspolaganje 

stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Magadenovac: 

 

1. Upravljati poslovnim prostorima na racionalan i učinkovit način tako da oni poslovni 

prostori i stanovi koji su potrebni Općini Magadenovac budu i stavljeni u funkciju koja 

će služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju Općine Magadenovac. Svi drugi 

stanovi i poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u formi najma/zakupa, 

bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem. 

2. Poštivati donijete Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama i 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac, te ih 

mijenjati i prilagođavati sukladno zakonskim propisima, a sve u korist Općine 

Magadenovac. 

3. Utvrditi koje nekretnine nisu od interesa za Općinu, te donijeti kriterije i pravila za 

njihovu prodaju, poštujući zakonske propise. 

4. Urediti internim aktima uvjete, postupke i mjerila po kojima se nekretnine mogu 

kupovati te način utvrđivanja kupovne cijene nekretnina. 

5. Davati u zakup poslovne prostore udrugama u skladu sa odredbama Zakona o 

udrugama, Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Odluci o 

kriterijima dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Magadenovac na korištenje 

udrugama. 

 

 

POPIS POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC 

 

RED. 

BROJ 

OZNAKA 

POSLOVNOG 

PROSTORA 

DJELATNOST POVRŠINA ZAKUPAC TRAJANJE 

ZAKUPA 

1. Mjesni dom Kućanci 

Kralja Zvonimira 88. 

 

ugostiteljstvo 

 

80,52 m2 - 

 

- 

2. 

 

Mjesni dom Kućanci 

Kralja Zvonimira 88. 

 

trgovina 53,90 m2 NTL d.o.o. za 

trgovinu i 

usluge 

16.07.2014.

do 

16.07.2019. 

3. Mjesni dom 

Šljivoševci 

Vladimira Nazora 49. 

trgovina 83,66 m2 NTL d.o.o. za 

trgovinu i 

usluge  

26.05.2015. 

do 

26.05.2020. 

4. Mjesni dom Lacići 

Andrije Kačića 73. 

ugostiteljstvo  71,60 m2 - - 

5. Mjesni dom Lacići 

Andrije Kačića 73. 

trgovina 82,00 m2 NTL d.o.o. za 

trgovinu i 

usluge  

26.05.2015. 

do 

26.05.2020. 

6. Beničanci  

I. L. Ribara 26. 

Ostale osobne 

uslužne 

djelatnosti 

80,00 m2 Ena Živković 04.07.2018. 

do 

04.07.2023. 
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7. Beničanci 

I. L. Ribara 26. 

uslužna 

djelatnost 

80,00 m2 Daria Hmura 

 

29.01.2015. 

do 

28.01.2020. 

8. Magadenovac, 

Glavna 1. 

ljekarnička 

djelatnost 

 

 

86,26 m2 Darija 

Kovačević 

16. 11.2015. 

do 

16.11.2020. 

9. Magadenovac, 

Glavna 1. 

poštanske usluge 52,29 m2 HP-

HRVATSKA 

POŠTA D.D. 

ZAGREB 

15.09.2015.  

do 

15.09.2020. 

 

 

KALENDAR AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA STANOVIMA I 

POSLOVNIM PROSTORIMA 

 

OSTVARENJE 

CILJEVA IZ 

STRATEGIJE 

- Detaljno navedeno pod naslovom 2. ovog Plana 

 

ROK 

IZVRŠENJA 

PLANIRANE 

AKTIVNOSTI 

TIJEKOM 2019. 

GODINE 

- Nastaviti postupke usklađivanja podataka u 

zemljišnim knjigama i katastru; 

- Općina Magadenovac dužna je ispuniti obveze 

prema Direktivi Europske unije o energetskom 

svojstvu zgrada vezano uz izdavanje energetskog 

certifikata kada se radi o zgradama koje imaju javnu 

namjenu; 

- Stvoriti preduvjete za pokretanje postupka otkupa 

poslovnih prostora od strane zakupnika ili korisnika, 

a koji je reguliran Zakonom o zakupu i kupoprodaji 

poslovnih prostora za one poslovne prostore i 

stanovi koji nisu od interesa za Općinu 

Magadenovac; 

- Nastaviti upravljati poslovnim prostorima i 

stanovima u skladu sa donijetim Pravilnicima i 

Odlukama Općinskog vijeća Općine Magadenovac, 

a vezano za davanje u zakup istih; 

- Objavljivati javni natječaj za zakup slobodnih 

poslovnih prostora; 

- Započeti praksu objave javnih natječaja za dodjelu 

na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Magadenovac organizacijama civilnog 

društva, kako bi one mogle provoditi programe i 

projekte od interesa za opće dobro. 

Tijekom 

2019. 
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3. Godišnji plan procjene imovine u vlasništvu Općine Magadenovac 

 

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac određen je 

sljedeći cilj: 

 

1. Procijeniti od strane ovlaštenih procjenitelja neprocijenjenu imovinu ili urediti metodologiju 

procjene nekretnina. 

 

Općina Magadenovac će procjenu imovine povjeriti ovlaštenim procjeniteljima, a za ono što se 

ne bude moglo procijeniti Općina Magadenovac će na temelju nabavnih ili tržišnih vrijednosti 

donijeti procjenu, te na osnovu donijete metodologije i kriterija Općine Magadenovac. Procjena 

potencijala Općine Magadenovac mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni realnog stanja. 

Procjene obavljaju ovlašteni procjenitelji, koje će  Općina Magadenovac odabrati poštujući 

pravila nabave.  

 

 

KALENDAR AKTIVNOSTI PROCJENE IMOVINE 

 

OSTVARENJE 

CILJEVA IZ 

STRATEGIJE 

- Procijeniti od strane ovlaštenih procjenitelja 

neprocijenjenu imovinu ili urediti 

metodologiju procjene nekretnina. 

 

ROK 

IZVRŠENJA 

PLANIRANE 

AKTIVNOSTI 

TIJEKOM 

2019. GODINE 

- Izabrati procjenitelja za procjenu dijela 

imovine koja nije procijenjena; 

- Ustrojiti metodologiju i propisati kriterije 

procjene imovine koja nije procijenjena od 

strane ovlaštenog procjenitelja; 

- Provjeriti elaborate procijenjene imovine od 

strane ovlaštenih procjenitelja.  

Tijekom 2019. 

 

 

 

4. Godišnji plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s državom 
 

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac definiran 

je cilj: 

 

1. Utvrditi cjeloviti obuhvat nekretnina u vlasništvu Općine Magadenovac, s posebnim 

naglaskom na sređivanje stanja te upravljanje tim nekretninama na kvalitativno novim 

osnovama. 

 

Općina Magadenovac će tijekom 2019. godine aktivno raditi na rješavanju imovinsko-pravnih 

odnosa s Republikom Hrvatskom. Poslani su zahtjevi Ministarstvu državne imovine za prijenos 

korištenja određenih nekretnina u vlasništvu države (npr. poljoprivredno zemljište) na Općinu 

Magadenovac za zonu u Magadenovcu i pravo građenja za zonu u Šljivoševcima. Općina 

Magadenovac bi te nekretnine koristila za unaprijed određenu namjenu (izgradnja Gospodarske 

zone), koja je detaljno predočena Ministarstvu državne imovine. Plan Općine Magadenovac je 

izgraditi u Gospodarskoj zoni Magadenovac Centar kompetencije proizvoda od mesa, a u zoni 

Šljivoševci Tematski park – Slavonsko selo. Nakon provjere obilježja projekta i kada se 
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procjene prednosti i koristi, jedan od modela koji dolazi u obzir je financiranje putem javno-

privatnog partnerstva.  

 

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu utvrđen je postupak predlaganja i odobravanja 

prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva, provedba tih projekata, sadržaj ugovora o 

javno-privatnom partnerstvu te druga bitna pitanja. Javno-privatno partnerstvo jest dugoročan 

ugovorni odnos između javnog i privatnog partnerstva, čiji je predmet izgradnja ili 

rekonstrukcija te održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira 

nadležnosti javnog partnera. Obvezu i rizike uz financiranje i proces gradnje preuzima privatni 

partner. Statusno javno-privatno partnerstvo jest model temeljen na ugovornom odnosu između 

javnog i privatnog partnera, kojim se u svrhu provedbe projekata osniva zajedničko trgovačko 

društvo. Javno tijelo može dopustiti i obavljanje komercijalne djelatnosti s ciljem naplate 

prihoda, ako je tako ugovoreno. U svrhu provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, javni 

partner prenosi na privatnog pravo građenja ili mu daje koncesiju. Ugovor o javno-privatnom 

partnerstvu zaključuje se u pisanom obliku na određeno razdoblje koje ne može biti kraće od 

pet ni duže od četrdeset godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano duže razdoblje. 

Javno-privatno partnerstvo oblik je suradnje dvaju sektora, u okviru koje se udruživanjem 

resursa i podjelom rizika postiže dodana vrijednost. U financiranju projekta dijelom sudjeluje 

privatni poduzetnik, a ostatak vrijednosti nadoknađuje javno tijelo iz svojeg proračuna. 

Relativno dugo trajanje odnosa (maksimum je do četrdeset godina) omogućuje povrat uloženih 

sredstava privatnom poduzetniku. Potrebno je naglasiti da postoje određene prednosti javno-

privatnog partnerstva koje se mogu iskoristiti, ali s druge strane ne treba ga smatrati instant-

rješenjem za razvoj infrastrukture i pružanje usluga. Izgradnja pojedinog javnog objekta 

primjenom javno-privatnog partnerstva smatrat će se samo jednom od mogućnosti koja se može 

primijeniti samo kad to dopušta situacija, obilježja projekta i gdje se mogu dokazati jasne 

prednosti i koristi. Primjena dolazi u obzir samo ako se pokaže boljim rješenjem od, na primjer, 

tradicionalnih modela javne nabave, a sukladno definiranoj proceduri i metodologiji u sklopu 

važeće zakonske regulative u Republici Hrvatskoj. 

 

 

KALENDAR AKTIVNOSTI 

RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA 

 

OSTVARENJE 

CILJEVA IZ 

STRATEGIJE 

- Utvrditi cjeloviti obuhvat nekretnina u 

vlasništvu Općine Magadenovac, s posebnim 

naglaskom na sređivanje stanja te upravljanje 

tim nekretninama na kvalitativno novim 

osnovama. 

ROK 

IZVRŠENJA 

PLANIRANE 

AKTIVNOSTI 

TIJEKOM 

2019. GODINE 

- Rješavati imovinsko-pravne odnose sa 

Ministarstvom državne imovine na 

nekretninama u vlasništvu države; 

- Posebno se angažirati na rješavanju 

imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u 

vlasništvu RH, a koje se planira za 

Gospodarske zone, a za koju je u tijeku  

izrada projekata za izgradnju Centra 

kompetencije proizvoda od mesa na toj 

lokaciji. 

Tijekom 2019. 
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5. Godišnji plan vođenja registra imovine Općine Magadenovac 

 

 

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac od 2016.-

2020. godine definiran je cilj: 

 

1. Kontinuirano procjenjivati učinke propisa kojima se uređuju svi pojavni oblici imovine u 

vlasništvu Općine Magadenovac; 

 

2. Formirani Registar imovine Općine Magadenovac nadograđivati, ostvariti internetsku 

dostupnost odluka o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac, te donijeti 

propise za procjenu i procijeniti tu imovinu te je iskazati u knjigovodstvu, a sve u skladu s 

međunarodnim računovodstvenim standardima. 

 

Osnovni je cilj voditi Registar imovine, koji je Općina Magadenovac nabavila kao računalni 

program, te će se tijekom 2019. evidentirati u njega sva imovinu u vlasništvu Općine 

Magadenovac. 

 

Uz pojavne oblike imovine koji se već vode u registru, nužno je nastaviti identificirati nositelje 

ostalih pojavnih oblika državne imovine, kao i zakonodavni okvir na temelju kojeg se raspolaže 

tim oblicima imovine, kako bi sva državna imovina bila evidentirana u jedinstvenom registru. 

 

Prioritetne aktivnosti tijekom 2019. godine su: 

 

1. Osobe ovlaštene za pristup u računalni program Registar imovine/nekretnina, 

nadograđivati će Registar podacima dobivenim od ovlaštenih procjenitelja ili procjenom 

Općine Magadenovac; 

 

2. Nakon procijenjene vrijednosti imovine u vlasništvu Općine Magadenovac knjižit će 

imovinu u knjigovodstvu Općine Magadenovac. 

 

 

KALENDAR AKTIVNOSTI 

VOĐENJA REGISTRA IMOVINE OPĆINE MAGADENOVAC 

 

OSTVARENJE 

CILJEVA IZ 

STRATEGIJE 

     -     Kontinuirano procjenjivati učinke propisa              

           kojima se uređuju svi pojavni oblici 

           imovine  u vlasništvu Općine  

           Magadenovac; 

- Formirani Registar imovine Općine 

Magadenovac nadograđivati, ostvariti 

internetsku dostupnost odluka o upravljanju 

imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac, 

te donijeti propise za procjenu i procijeniti tu 

imovinu te je iskazati u knjigovodstvu, a sve 

u skladu s međunarodnim računovodstvenim 

standardima. 

ROK 

IZVRŠENJA 

PLANIRANE 

AKTIVNOSTI 

- Popunjavati Registar imovine sukladno 

zakonskim propisima; 

Tijekom 2019. 
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TIJEKOM 

2019. GODINE 

- Prikupljene podatke o imovini klasificirati u 

Registru sukladno propisima za proračunsko 

računovodstvo, odnosno prema rasporedu 

računa iz Računskog plana za proračunsko 

računovodstvo. 

 

 

 

6. Godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo 

na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Magadenovac  

 

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac od 2016.-

2020. godine definiran je cilj: 

 

1. Formirati Registar imovine Općine Magadenovac, ostvariti internetsku dostupnost odluka o 

upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac, te donijeti propise za procjenu i 

procijeniti tu imovinu te je iskazati u knjigovodstvu, a sve u skladu s međunarodnim 

računovodstvenim standardima. 

 

Općina Magadenovac ima svoju web stranicu www.magadenovac.hr na kojoj objavljuje sve 

dokumente koje su zakonski obvezni objavljivati, a sve kako bi javnost bila upoznata sa radom 

Općine Magadenovac. Poštujući načelo javnosti, Općina Magadenovac će i nadalje objavljivati 

sve odluke vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac. 

 

Redovitom i kontinuiranom proaktivnom objavom na internetskim stranicama Općine 

Magadenovac, kao i nastupima u medijima i ostalim javnim aktivnostima, javnosti se 

omogućava uvid u rad Općine Magadenovac, te se povećava transparentnost i učinkovitost 

cjelokupnog sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine. 

 

Javnosti je na raspolaganju i službenica za informiranje, koja u zakonskom roku informira o 

svim aktivnostima i podacima vezanima uz imovinu u vlasništvu Općine Magadenovac na 

temelju upućenog zahtjeva za pristup informacijama prema Zakonu o pravu na pristup 

informacijama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magadenovac.hr/
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KALENDAR AKTIVNOSTI 

POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I 

RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC 

 

 

OSTVARENJE 

CILJEVA IZ 

STRATEGIJE 

- Formirati Registar imovine Općine 

Magadenovac, ostvariti internetsku dostupnost 

odluka o upravljanju imovinom u vlasništvu 

Općine Magadenovac, te donijeti propise za 

procjenu i procijeniti tu imovinu te je iskazati u 

knjigovodstvu, a sve u skladu s međunarodnim 

računovodstvenim standardima. 

ROK 

IZVRŠENJA 

PLANIRANE 

AKTIVNOSTI 

TIJEKOM 

2019. GODINE 

- Redovita i proaktivna objava podataka vezana 

uz imovinu u vlasništvu Općine Magadenovac 

na internetskoj stranici www.magadenovac.hr; 

- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prema 

Zakonu o pravu na pristup informacijama, kao i 

odgovori na upite prema Zakonu o pravu na 

pristup informacijama. 

Tijekom 

2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.magadenovac.hr/
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136. Odluka o izgradnji Gospodarske zone Magadenovac 

136. 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Magadenovac  („Službeni glasnik Općine Magadenovac 

br. 1/18.) i Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac  („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 10/03.,  10/10. i 10/17.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac na svojoj 10. 

sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. godine, d o n o s i   

 

ODLUKU 

 o izgradnji Gospodarske zone Magadenovac  

 

Članak 1. 

Gospodarska zona Magadenovac osnovana je Odlukom Općinskog vijeća Općine 

Magadenovac 2012. godine („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj  1/12. i 5/14.). 

Prostornim planom uređenja Općine Magadenovac  („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ broj 10/3., 10/10. i 10/17.) utvrđene su granice unutar kojih se nalaze prostori 

namijenjeni za Gospodarsku zonu u Magadenovcu. 

 

Članak 2. 

Sukladno Prostornom planu uređenja Općine Magadenovac, Gospodarska zona 

Magadenovac prostire se na površini od 41,7075  ha  i  čini ju:  

 

- Zemljište uključeno u izgrađeni dio zone, ukupne površine 12,912 ha, čini  

građevinsko područje naselja, gospodarske namjene – poljoprivredna, u vlasništvu je 

pravnih osoba i obuhvaća slijedeće katastarske čestice: k.č. br.  356/1, 359/3 i 356/4 u 

k.o. Beničanci 

 

- Zemljište uključeno u neizgrađeni, ali uređeni dio zone, ukupne površine 28,7955 

ha, čini izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, gospodarske namjene – sve 

gospodarske namjene, u vlasništvu je Republike Hrvatske i obuhvaća sljedeće 

katastarske čestice: k.č. br. 356/2,357 i 358 u k.o. Beničanci površine 22,3169  i 

katastarske čestice: k.č. br. 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 

418, 419, 420 i 421 u k.o. Šljivoševci površine 6,4786 ha. 
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Članak 3. 

Projektnom dokumentacijom Gospodarske zone Magadenovac definirat će se: 

- površine za izgradnju poduzetničke infrastrukture  

- površine čija namjena je izgradnja poduzetničkih objekata u kojima će se obavljati 

gospodarske djelatnosti. 

 

Članak 4. 

Poduzetnička infrastruktura podrazumijeva, odnosno treba biti opremljena: 

- energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, priključci na javnu mrežu i/ili 

izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci) 

- komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, 

kanalizacija i odvodnja – fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu) 

- prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno 

poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.) 

- komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.). 

 

Članak 5. 

Katastarske čestice iz članka 2. ove odluke mogu se po potrebi spajati radi formiranja 

parcela koje će služiti za izgradnju potrebne infrastruktura, a u skladu s Prostornim planom 

uređenja Općine Magadenovac, odnosno izrađenom projektnom dokumentacijom. 

 

Članak 6. 

Gradnja unutar Gospodarske zone Magadenovac te njezino opremanje i uređenje 

provodit će se u fazama i na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.. 

 

Članak 7. 

Gradnja poduzetničkih objekata u kojima će se obavljati gospodarske djelatnosti u 

Gospodarskoj zoni Magadenovac planirana je  u nekoliko faza, odnosno Projekata i to: 
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- Projekt 1. CEKOM – Centar kompetencije  

- Projekt 2. Trgovački centar i tržnica lokalnih proizvoda 

- Projekt 3. Poslovni park 

- Projekt 4. Zona za pogone obrtnika i manjih poduzetnika 

- Projekt 5. Bio-plinsko postrojenje  

 

Članak 8. 

Sadržaji Projekata i vrijednosti pojedinog ulaganja, iz prethodnog članka biti će 

definirani Programom izgradnje Gospodarske zone Magadenovac. 

 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku Općine 

Magadenovac“ 

 

 

 

KLASA:    302-01/18-01/5 

URBROJ:  2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                           Davorin Gašparić, v.r. 
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137. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad 

137. 

Na temelju članka 30.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. 

prosinca 2018. godine, donosi  

 
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane pomoći za nabavku 

opreme za novorođenčad 

 

 
Članak 1. 

U Odluci o isplati novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad („Službeni glasnik 

Općine Magadenovac“ br. 9/13.) mijenja se članak 3. i glasi: 

„ Roditelji ostvaruju jednokratnu novčanu pomoć kako slijedi: 

a) za prvo novorođeno dijete u iznosu od 3.000,00 kuna, 

b) za drugo novorođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kuna, 

c) za treće novorođeno dijete u iznosu od 8.000,00 kuna. 

Ukoliko je novorođeno dijete četvrto pa nadalje dijete u obitelji, visinu jednokratne novčane 

pomoći za svaki podneseni zahtjev utvrdit će Općinski načelnik posebnom odlukom.“ 

 

 

Članak 2.  

 

Mijenja se članak 4. i glasi: 

„Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći iz članka 3. ove Odluke, roditelj 

(podnositelj zahtjeva) dužan je priložiti: 

- Presliku važećih osobnih iskaznica roditelja, kao dokaz o prebivalištu na području 

Općine Magadenovac, 

- Rodni list ili izvod iz matice rođenih za dijete/djecu, 

- Uvjerenje o prebivalištu za dijete/djecu ili presliku osobne iskaznice, 

- Preslika tekućeg, štednog ili žiro računa.“ 

 

 

Članak 3. 

U članku 5. iza riječi „roditelji“ briše se zarez i riječi „a može se isplatiti i putem blagajne“. 
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Članak 4. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati novčane pomoći za nabavku opreme za 

novorođenčad stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

 

 

 

KLASA:550-01/18-01/10 

UBROJ:2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018.  godine 

        

        PREDSJEDNIK  

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Davorin Gašparić, v.r. 
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138. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni sustav 

138. 

Na temelju članka 30.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. 

prosinca 2018. godine, donosi  

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka 

na vodoopskrbni sustav 

 

 
Članak 1. 

 

U Odluci o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni sustav („Službeni glasnik 

Općine Magadenovac“ br. 9/09., 10/10., 3/13., 5/13., 3/17. i 12/17) u članku 3. u stavku 1. 

godina „2018“ zamjenjuje se godinom „2019“. 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

 

KLASA:363-05/18-01/2 

UBROJ:2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018.  godine 

 

        

        PREDSJEDNIK  

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Davorin Gašparić, v.r. 
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139. Odluka o izvršenju proračuna Općine Magadenovac za 2019. godinu 

139. 
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140. Odluka o komunalnoj naknadi 

140. 

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) i 

članka 30. Statuta Općine Magadenovac (''Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac  na 10.  sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine,  

donosi  

 

O D L U K U 

o komunalnoj naknadi 

  

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini 

Magadenovac, a naročito:  

 

– naselja u Općini Magadenovac u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 

– područja zona u Općini Magadenovac, 

– koeficijent zone  za pojedine zone (Kz, 

– koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, 

– rokovi plaćanja komunalne naknade, 

– nekretnine važne za Općinu Magadenovac koje se u potpunosti ili djelomično, 

oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, 

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno 

ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

– izvor sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja od plaćanja komunalne naknade. 

 
 

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 2.  

 
Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne 

infrastrukture. 

 

Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Magadenovac, a koristi se za: 

 financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, 

 financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, 

zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene 

te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine 

Magadenovac, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja 

komunalne infrastrukture (na temelju odluke Općinskog vijeća).  
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III.  OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 3. 

Komunalna naknada plaća se za: 

 stambeni prostor, 

 garažni prostor, 

 poslovni prostor,  

 građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, 

 neizgrađeno građevinsko zemljište 
 

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz st. 1. ovog članka koje se nalaze na području na 

kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja 

javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom 

mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine 

Magadenovac. 

 

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se 

nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna 

djelatnost. 

 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica 

građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje 

i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada 

ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina 

zgrade. 

 

Ruševinom zgrade smatraju se ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih 

dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, 

a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina. 

 

Površina neizgrađenog građevnog zemljišta utvrđuje se na osnovu izvatka iz evidencije katastra 

zemljišta (izvadak iz zemljišne knjige). 

 

Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i građevinsko zemljište unutar vojne lokacije 

ne smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te građevinskim zemljištem koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka. 
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Članak 4. 

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

- danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja 

se koristi bez uporabne dozvole 

- danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine 

- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine  

- danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. 
 

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze 

plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih 

za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine 

ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Magadenovac  nastanak te obveze, odnosno promjenu podataka  bitnih za obračun komunalne 

naknade. 

 

Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. 

ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene 

nekretnine. 

 

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 

promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 

komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka 

obveze. 

 

 

III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 5. 

Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 4. ove Odluke. 

 

Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako: 

 je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom  

 nekretninu koristi bez pravnog osnova ili   

 se ne može utvrditi vlasnik. 

 

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 

naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 
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II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA 
 

Članak 6. 

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Magadenovac kao jedinice lokalne 

samouprave, odnosno u naseljima: Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenovac, Malinovac i 

Šljivoševci.  

 

 

III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI MAGADENOVAC 
 

Članak  8. 

Područja zona u Općini Magadenovac određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost 

područja komunalnom infrastrukturom. 

 

Obzirom na lokaciju objekata ili građevinskog zemljišta, te stupanj opremljenosti građevinskog 

zemljišta objektima i uređajima komunalne infrastrukture, u Općini Magadenovac, za sva 

naselja, utvrđuje se jedna zona za plaćanje komunalne naknade. 

  

 

IV. KOEFICIJENT ZONE  

 

Članak 9. 

Utvrđuje se koeficijen zone (Kz) u svrhu određivanja komunalne naknade u vrijednosti 0,60 za 
sva naselja na području Općine Magadenovac. 

 
 

V. KOEFICIJENT NAMJENE 

 

            Članak 10. 

Ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja utvrđuju se koeficijenti namjene 
nekretnina (Kn) za: 

 

R.br. VRSTA NEKRETNINE VISINA 
KOEFICJENTA 

NAMJENE (Kn)  

1.  stambeni prostor 1,00 

2.  stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne 
udruge građana 

1,00 

3.  garažni prostor 1,00 

4.  poslovni prostor  koji služi za proizvodne djelatnosti 2,00  

5.  poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu 

proizvodne  

 3,00  

6.  građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne 

djelatnosti   

10 % koeficijenta 

namjene koji je određen 
za poslovni prostor 

7.  neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05 
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Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se 

poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene 

umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor 

odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište. 
 

Za hotele, apartmanska naselja  i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti 

veća od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, 

apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području općine. 

 

 

VI. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 11. 

Komunalna naknada plaća se kvartalno za pravne osobe, s rokovima dospijeća, kako slijedi:  

- 1. kvartal za razdoblje od 1. siječnja do 30. ožujka tekuće godine, dospijeva 15. ožujka  

tekuće godine,  

- 2. kvartal za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja tekuće godine, dospijeva 15. lipnja 

tekuće godine,  

- 3. kvartal za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna tekuće godine, dospijeva 15. rujna 

tekuće godine,  

- 4. kvartal za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca tekuće godine, dospijeva 15. 

prosinca tekuće godine. 

 

Fizičke osobe komunalnu naknadu plaćaju polugodišnje u rokovima plaćanja kako slijedi: 

- 1. polugodište tekuće godine, dospijeva 15. srpnja tekuće godine 

- 2. polugodište tekuće godine, dospijeva 31. prosinca tekuće godine 

 

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade obveznik plaćanja komunalne naknade plaća 

zateznu kamatu po stopi određenoj važećim propisima. 

 

Članak 12. 

 

Kontrolu naplate komunalne naknade provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac 

na način i po postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje opći odnos između poreznih 

obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, 

ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drugačije. 

 

 

VII. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NKNADE 
 

Članak 13. 

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju : 

- Općina Magadenovac, kao vlasnik ili korisnik nekretnina u svim slučajevima kada je 

obveznik plaćanja komunalne naknade 

- Trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne osobe u vlasništvu Općine 

Magadenovac 

- Udruge građana iz oblasti sporta, kulture i fizičke kulture čiji se programi djelomično 

financiraju iz Proračuna Općine 

- Neprofitne organizacije i humanitarne organizacije 
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- Pravne osobe koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i udruge u vatrogastvu 

- Vjerske zajednice za prostore gdje se okupljaju pripadnici vjerske zajednice radi 

obavljanja vjerskih obreda 

- Pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja 

kojih je osnivač Republika Hrvatska 

- Ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu Republike Hrvatske i 

Osječko-baranjske županije 

 

Članak 14. 

 

U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od obveze plaćanja 

komunalne naknade ( potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste 

za stanovanje : 

-  obveznici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu po odredbama Zakona o 

socijalnoj skrbi, 

- privremeno nezaposleni samohrani roditelj za vrijeme trajanja nezaposlenosti,  

-  osobe starije od 65 godina i staračka domaćinstva u kojoj su članovi domaćinstva stariji 

od 65 godina, a iznos mirovine manji je od 1.500,00 kuna po svakom članu 

domaćinstva,  
 

Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Magadenovac do 1. ožujka tekuće godine.  

 

Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade mogu se podnijeti i tijekom godine 

tj. u trenutku nastajanja promjene koja utiče na obvezu plaćanja komunalne naknade, za 

razdoblje od trenutka nastajanja promjene do kraja tekuće godine. 

 

Oslobađanje od plaćanja  komunalne naknade temeljem zahtjeva obveznika može se odobriti 

i u drugim opravdanim slučajevima, a odluku – zaključak o potpunom ili djelomičnom 

oslobađanju tada donosi općinski načelnik. 

 

Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka obveznik plaćanja dužan je priložiti uvjerenje o  visini 

ukupnih prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu i uvjerenje o 

prebivalištu te presliku osobne iskaznice i rješenje ili presliku uplatnice Centra za socijalnu 

skrb 
 

Prihodom u smislu ovog članka smatra se prihod ostvaren na osnovi samostalnog i 

nesamostalnog rada, mirovine i drugih prihoda prema propisima o porezu na dohodak. 
 

Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u tekućoj 

godini donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 

Članak 15. 

 

Ako tijekom kalendarske godine dođe do promjene koja je od utjecaja na ostvarivanje prava na 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, obveznik komunalne naknade je dužan istu 

prijaviti u roku od 15 dana od trenutka nastajanja. 
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VIII.  IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ     

           POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA  

           KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 16. 

 

U slučajevima oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 15. ove Odluke, sredstva 

potrebna za građenje i održavanje komunalne infrastrukture osigurat će se iz sredstava 

Proračuna Općine Magadenovac. 

 
 

VIII. ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE  
 

Članak 15. 

 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade 

do kraja studenog tekuće godine koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. 

 

Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po m2 korisne površine stambenog 

prostora u prvoj zoni Općine Magadenovac, a polazište za utvrđivanje vrijednosti boda je 

procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne 

infrastrukture uz uvažavanje i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja 

komunalne infrastrukture. 

 

Ako Općinsko vijeće Općine Magadenovac ne odredi vrijednost boda komunalne naknade do 

kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, 

vrijednost boda se ne mijenja. 

 

 

IX.   OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 16. 

 

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza 

plaćanja komunalne naknade i to za: 

- Stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na 

način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine 

(„Narodne novine“ broj 4/97 i 117/05) 

- Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno 

građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. 

 

Članak 17. 

 

Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) površine nekretnine utvrđuje se 

množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne 

naknade (B). 

Iznos KN = B x Kz x Kn  
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Članak 18. 

 

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se 

utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornom metru 

(m2) površine nekretnine. 

KN = B x Kz x Kn x m2 
 

 

X.   RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

Članak 19. 

 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac u skladu 

s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u 

postupku pokrenutom po službenoj dužnosti. 

 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom 

općinskog vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za 

njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade. 

 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom 

kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju 

propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 

drugačije propisano. 

 

Rješenje o komunalnoj naknadi, rješenje o njegovoj ovrsi te rješenje o obustavi postupka donosi 

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 

Članak 20. 

Pravomoćno i izvršno rješenje o komunalnoj naknadi vrijedi do njegove izmjene odnosno 

donošenja novog rješenja. 

 

Obveznik komunalne naknade dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Općine Magadenovac 

utvrđivanje i provjeru svih podataka koji su osnova za donošenje rješenja o obvezi plaćanja 

komunalne naknade. 

Članak 21. 

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se: 

 - iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²)  nekretnine 

 - obračunska površina nekretnine 
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 - godišnji iznos komunalne naknade 

 - mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne naknade ako  

              se naknada ne plaća mjesečno 

 - rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade odnosno iznosa obroka  

              komunalne naknade ako se naknada plaća mjesečno 

   

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka. 

   

Članak 22. 

 Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi 

postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove 

komunalnog gospodarstva. 

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 23. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi 

(Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 8/02.). 

 

Čanak 24. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“ 

 

 

KLASA:   363-03/18-01/3 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

                                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Davorin Gašparić, v.r. 
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141. Odluka o komunalnom doprinosu 

141. 

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18.) i 

članka 30. Statuta Općine Magadenovac (''Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac  na 10. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine,  

donosi  

 

O D L U K U 

o komunalnom doprinosu 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

     Ovom odlukom određuju se: 

 

- Zone u Općini Magadenovac za plaćanje komunalnog doprinosa 

- Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Općini Magadenovac 

- Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa 

- Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili  

potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 

 

Članak 2. 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne 

infrastrukture na području cijele Općine Magadenovac  i položajne pogodnosti građevinskog 

zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.  
 

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Magadenovac koji se koristi samo za 

financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 

 

Članak 3. 

  Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi 

ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza 

plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

Općina Magadenovac ne plaća komunalni doprinos na svom području. 

 

 



18. prosinac 2018. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 10  -   str.579  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

Članak 4. 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi 

ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog 

doprinosa u  zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena. 

  

 Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za 

naftu  i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne 

površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s 

jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je 

izgrađena. 

 

 Ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje 

način utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa. 

 

Članak 5. 

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada 

dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u 

odnosu na prijašnji obujam zgrade. 

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se 

uklanja, ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel  Općine 

Magadenovac donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog 

doprinosa. 

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog 

doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene 

građevine. 

 

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 

  

Članak 6. 

U Općini Magadenovac određuje se jedna zona za plaćanje komunalnog doprinosa s 

obzirom na uređenost i opremljenost komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u 

Općini Magadenovac  za naselja: Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenova, Malinovac i 

Šljivoševci. 
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III.  JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 7. 

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa  u iznosu 3,00 kn/m3 građevine kako 

slijedi: 

 

- Javne površine  1,00 kuna 

- Nerazvrstane ceste  1,00 kuna 

- Groblja   0,50 kuna 

- Javna rasvjeta   0,50 kuna 

 

 

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 8. 

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno uplatom na žiro račun Općine 

Magadenovac  na temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac 

u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. Potvrdu o uplaćenom 

komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

Komunalni doprinos obveznik može platiti i u 12 mjesečnih obroka u roku od godinu 

dana od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa uz uvjet da ukupna obveza utvrđena 

rješenjem prelazi iznos od 500,00 kuna. 

Kod plaćanja komunalnog doprinosa na rate, prvi obrok ne može biti manji od 30% 

ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, a preostali obroci ne mogu biti manji od 200,00 

kuna. 

 

Članak 9. 

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa pravne osobe i obrtnici dužni su za 

preostali iznos osigurati ovjerenu zadužnicu u visini preostalog duga sa obračunatom zateznom 

kamatom. U slučaju da pravna osoba ne plati uzastopno dvije rate naplata zadužnice se realizira 

u punom dospjelom iznosu. 

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa fizičke osobe, u slučaju da fizička 

osoba ne plati uzastopno dvije rate, provest će se postupak ovrhe sukladno pravomoćnom 

rješenju o komunalnom doprinosu za iznos u cijelosti. 

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može u svako doba preostali dug platiti 

odjednom. 

U slučaju obročne otplate komunalnog doprinosa, na neplaćene dospjele obroke, 

obračunava se zakonska zatezna kamata. 
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V.   OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 

       KOMUNLNOG  DOPRINOSA 

 

Članak 10. 

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje: 

- Komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova 

- Vojnih građevina 

- Prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske 

infrastrukture 

- Nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova 

- Sportskih i dječjih igrališta 

- Ograda, zidova i potpornih zidova 

- Parkirališta, cesta staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 

kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 

postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine 

- spomenika 

 

Članak 11. 

 Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na prijedlog Općinskog načelnika (sukladno 

iznosu o kojem, prema zakonu, može samostalno odlučivati) može osloboditi u potpunosti ili 

djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su to: 

 

- Osječko – baranjska županija i Republika Hrvatska 

- Hrvatske branitelje, invalide domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih ili nestalih 

hrvatskih branitelja kod ozakonjenja (legalizacije) gospodarskih (poljoprivrednih) 

zgrada na osnovi isprave nadležnog tijela Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih 

poslova, Ministarstva branitelja 

- Investitore kad su to javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu Općine 

Magadenovac, Osječko - baranjske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte 

od javnog interesa za Općinu Magadenovac (sport, kultura, zdravstvo, socijalna skrb ili 

humanitarne djelatnosti) 

- Investitore kad su to trgovačka poduzeća i fizičke osobe, a kada grade objekte od javnog 

interesa za Općinu Magadenovac (sport, kultura, zdravstvo, socijalna skrb ili 

humanitarne djelatnosti) 

- Investitore koji grade gospodarske objekte izvan građevinskog područja, a koji mogu 

osigurati priključak na javnu prometnu površinu i sami financiraju izgradnju komunalne 

i ostale infrastrukture do svog objekta uz suglasnost Općine Magadenovac 

- Investitori fizičke i pravne osobe koji grade poslovno gospodarske objekte u kojima će 

se obavljati isključivo proizvodnja bilo koje vrste, radi poticanja poduzetništva i razvoja 

gospodarstva na području Općine Magadenovac. 

 

 

 

 



18. prosinac 2018. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 10  -   str.582  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

Članak 12. 

 U slučajevima oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 11. ove Odluke 

sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjene toj 

svrsi osigurati će se u Proračunu Općine Magadenovac iz sredstava poreznih prihoda. 

 

VI.    RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

Članak 13. 

Rješenje o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni upravni 

odjel  (upravno tijelo) u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu, u postupku pokrenutom: 

- po službenoj dužnosti donosi se u sladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na 

snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom 

stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu 

ako se radi o građevini koja se prama Zakonu o gradnji može graditi  bez građevinske 

dozvole 

- po zahtjevu stranke donosi se u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na 

snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja. 
 

Ako je Općina Magadenovac, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, sklopila 

ugovor kojim se obvezuje  djelomično  ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja 

komunalnog doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. 

Ugovara se plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu stvarnih troškova sukladno odredbama 

Zakona o komunalnom gospodarstvu. Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa mora provesti 

postupak javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i o tome obavijestiti Jedinstveni 

upravni odjel Općine Magadenovac. 

U slučaju da su troškovi izgradnje objekta komunalne infrastrukture manji od utvrđenog 

iznosa komunalnog doprinosa, obveznik je dužan platiti njegovu razliku. 

Odluku o financiranju komunalne infrastrukture, sukladno svojim ovlastima donosi 

izvršno, odnosno predstavničko tijelo. 

 

Članak 14. 

 Rješenje o komunalnom doprinosu sadržava: 

 

- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa 

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti 

- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i 

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je 

izgrađena, s iskazom obujma, odnosno površine građevine ili jedinične vrijednosti 

komunalnog doprinosa. 
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Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan prethodnim stavkom 

ovoga članka, ništavno je. 

 

Članak 15. 

 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan 

Općim poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano 

drugačije. 

 

 Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj 

izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za 

donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje 

nadležno upravno tijelo Županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.. 

 

Članak 16. 

 Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, 

odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim 

propisima grade bez građevinske dozvole, nakon prijave početka građenja ili nakon početka 

građenja. 

 Iznimno od prethodnog članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i 

građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno 

nakon što se građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole. 

 Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji mora biti za 

skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji na području Općine Magadenovac, a dostavlja 

se na znanje Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac. 

 

Izmjena ovršnog odnosno  pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu 

Članak 17. 

 Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat na 

način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, upravni odjel po službenoj dužnosti ili po 

zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijenit će ovršno odnosno 

pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.  

 Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog 

članka obračunat će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike 

komunalnog doprinosa  prema Odluci o komunalnom doprinosu, prema kojoj je rješenje o 

komunalnom doprinosu doneseno. 

 U slučaju povrata iz prethodnog stavka ovog članka, obveznik odnosno investitor 

nemaju pravo na kamatu. 
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Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu 

Članak 18. 

 Upravni odjel poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, 

ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, 

drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora. 

 Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog 

članka odredit će se i povrat komunalnog doprinosa u roku najdulje do dvije godine od dana 

izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu. 

Pri povratu iz prethodnog stavka ovog članka obveznik odnosno investitor nemaju pravo 

na kamatu. 

 

Uračunavanje kao plaćenog dijela komunalnog doprinosa 

Članak 19. 

 Iznos komunalnog doprinosa plaćen je za građenje građevine na temelju građevinske 

dozvole, odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili 

građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz 

suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni komunalni  doprinos koji se plaća za građenje 

na istom ili drugom zemljištu na području Općine Magadenovac, ako to zatraži obveznik 

komunalnog doprinosa ili investitor. 

 Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni 

iznos, niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se 

plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu. 

 

VII.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu 

Općine Magadenovac „“Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 7/04.). 

  

Članak 21. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“.  

KLASA:   363-04/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                             Davorin Gašparić, v.r. 
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142. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području 
Općine Magadenovac 

142. 

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" 

boj 94/13. i 73/17.) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac (“Službeni glasnik Općine 

Magadenovac” broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 10. sjednici održanoj dana 

18. prosinca 2018. godine, donosi 

 

O D L U K U  

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

 i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  

na području Općine Magadenovac 

 
 1. PREDMET ODLUKE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se mjere i način provedbe: 

- mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  

- mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada u okoliš  

 

Članak 2. 

Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke, smatra se svaka vrsta otpada 

odbačena u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene aktima Općine Magadenovac i na 

način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim aktima. 

 

 

2.  MJERE ZASPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA 

OTPADA 

 

Članak 3. 

Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada  iz članka 1. Ove Odluke 

uključuju:  
 

- uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 

- uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, 

- provedbu redovitog nadzora područja Općine Magadenovac radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine 

evidentirano postojanje odbačenog otpada,  

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, 

- izobrazno-informativne aktivnosti o načinu zbrinjavanja različitih vrsta otpada u skladu 

sa zakonskim odredbama. 

 

2.1.   Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 
 

Članak 4. 

Nepropisno odbačeni otpad građani mogu prijaviti na slijedeće načine: 

- putem sustava za zaprimanje Obavijesti o  nepropisno odbačenom otpadu objavljenog 

na mrežnoj stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr , putem elektronske 

pošte 

 

http://www.magadenovac.hr/
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- na način da ispune obrazac - Prijava nepropisno odbačenog otpada te ga dostave 

osobno ili putem pošte u Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 

 

2.2. Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada 
 

Članak 5. 

Općina Magadenovac će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada 

(dalje: Evidencija) sukladno zakonskim propisima i tehničkim mogućnostima Općine 

Magadenovac, a temeljem zaprimanja Obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i nadzora 

koji će komunalni redar provoditi na području Općine Magadenovac. 

 

Evidencija iz prethodnog stavka treba sadržavati podatke o: lokacijama i količinama 

odbačenog otpada, počiniteljima, datumu uklanjanja, načinu uklanjanja, troškovima uklanjanja 

te ostalim potrebnim podacima. 

Evidenciju vodi i kontinuirano održava Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 
     2.3. Provedba redovitog godišnjeg nadzora radi utvrđivanja postojanja  odbačenog  

           otpada 

 
Članak 6. 

Redovni godišnji nadzor područja Općine Magadenovac, radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano 

postojanje odbačenog otpada, vrši komunalni redar Općine Magadenovac. 

Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje, a na 

lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo ponavljanje odbacivanja otpada, nadzor se provodi 

češće, u skladu s potrebama. 

O izvršenim nadzorima vodi se zapisnik koji se prilaže uz Evidenciju iz članka 5. ove 

Odluke. 

 
   2.4.  Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada 

 
Članak 7. 

Znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada postavljaju se na lokacije na kojima 

je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada. 

 

Potrebu za postavljanjem znaka kao i lokaciju postavljanja znaka utvrđuje Jedinstveni 

upravni odjel Općine Magadenovac. 

 
   2.5. Izobrazno – informativne aktivnosti 

 
Članak 8. 

Općina Magadenovac će, u suradnji s davateljem javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, provoditi trajnu edukaciju 

stanovništva za odgovorno gospodarenje otpadom, sukladno Planu gospodarenja otpadom 

Općine Magadenovac. 
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Izobrazno - informativne aktivnosti u vezi pravilnog gospodarenja otpadom odnose se 

na: javne tribine, informativne publikacije i letke, promidžbu putem sredstava javnog 

priopćavanja i druge odgovarajuće aktivnosti. 

Općina Magadenovac će u sklopu svoje mrežne stranice www.magadenovac.hr 

uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na 

svojem području. 

 

 

   2.6. Druge mjere koje će Općina Magadenovac provoditi 
 

Članak 9. 

Radi provedbe mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada, Općina 

Magadenovac će provoditi i druge mjere: 

- učestalu kontrolu problematičnih lokacija i lokacija spremnika za komunalni otpad  na 

javnim površinama putem komunalnog redarstva 

- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska, putem Jedinstvenog upravnog Odjela 

Općine Magadenovac 

- ograđivanje površina fizičkim preprekama 

- putem javnih medija objavljivati način i telefonski broj na koji je moguće prijaviti 

nepropisno odbacivanje otpada. 

 

 

3.  MJERE ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ 

 

Članak 10. 

Nepropisno odbačeni otpad predaje se ovlaštenoj osobi koja posjeduje potrebnu dozvolu 

u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. 

 

Postupanje komunalnog redara 

 
Članak 11. 

 Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada iz članka 1. ove 

Odluke, komunalni redar rješenjem naređuje onečišćivaču, ako je poznat, uklanjanje odbačenog 

otpada. 

 

Članak 12. 

Ukoliko onečišćivač nije poznat, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno 

posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad 

uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim 

područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru). 

 

Članak 13. 

Obvezu iz članka 12. komunalni redar utvrđuje rješenjem kojim se određuje: 

- Lokacija odbačenog otpada 

- Procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada 

- Obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom 

otpada, u roku koji ne može biti duži od 6. mjeseci oda dana zaprimanja rješenja. 

 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 

tijelu Osječko – baranjske županije. 

http://www.magadenovac.hr/
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Članak 14. 

 Istekom roka određenog rješenjem iz članka 13., komunalni redar utvrđuje ispunjenje 

obveze utvrđene rješenjem. 

 Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina 

Magadenovac dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za 

gospodarenje tom vrstom otpada. 

 

Članak 15. 

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad 

odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, 

odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom) , ne 

dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar 

ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova radi 

pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 

 

Članak 16. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac, u suradnji s pravnom osobom kojoj su 

povjereni poslovi uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine Magadenovac, 

podatke utvrđene rješenjem iz članka 12. ove Odluke mjesečno će unositi u mrežnu aplikaciju 

sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada koju vodi Hrvatska agencija za okoliš i 

prirodu. 

 

Članak 17. 

Ukoliko je u prethodnoj kalendarskoj godini na području Općine Magadenovac 

uklonjen nepropisno odbačeni otpad suglasno ovoj Odluci ili Odluci o komunalnom redu 

Općine Magadenovac, općinski načelnik je dužan do 31.ožujka tekuće godine, za prethodnu 

kalendarsku godinu, podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Magadenovac o lokacijama i 

količini nepropisno odbačenog otpada i svim troškovima uklanjanja odbačenog otpada. 

 

Članak 18. 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac, u slučaju da se  temeljem Izvješća iz članka 17. 

ove Odluke utvrde lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada,  

ima obvezu donijeti Odluku o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 

odnosu na te lokacije.  

 

Članak 19. 

 Ako je otpad odbačen na javnoj površini, a počinitelj nije poznat,  uklonit će se sukladno 

odredbama odluke kojom se regulira komunalni red, odmah po saznanju bez odlaganja i bez 

posebnih naloga i rješenja komunalnog redara Općine Magadenovac te o tome dostaviti podatke 

Općini Magadenovac za potrebe sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. 

 

 

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20.  

Općina Magadenovac ima pravo na naknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz 

članka 13. stavak 2. ove Odluke od vlasnika, odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije 

poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem 

(dobrom), na kojem se otpad nalazio. 
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Članak 21. 

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine 

Magadenovac. 

 

Članak 22. 

  Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom. 

 

Članak 23. 

 Ova Odluka se, odmah po donošenju, dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te 

objavljuje na mrežnim stranicama Općine Magadenovac www.magadenovac.hr.  

 

 

 

 

Članak 24. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

  

 

KLASA:   310-33/18-01/3 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine  

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                         Davorin Gašparić, v.r 

  

http://www.magadenovac.hr/
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143. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Magadenovac za 2019. godinu 

143. 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“ br. 24/11., 61/11., 27/13., 48/13., 2/14.,  96/16. i 70/17) i 30.  Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeće Općine 

Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. godine, donosi  

 

 

O D L U K U  

 o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka  

i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih  

u Općinskom vijeću Općine Magadenovac  

za 2019. godine 

 

 

         Članak 1. 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac (u 

daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2019. godinu, koja su osigurana u Proračunu Općine 

Magadenova za 2019. godinu 

 

Članak 2. 

 U Proračunu Općine Magadenovac za 2019. godine, osigurana su sredstva za rad 

političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u 

iznosu od 50.400,00 kuna. 

  

Članak 3. 

 Pravo na raspodjelu sredstava za redovito godišnje financiranje imaju one političke 

stranke koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću i članovi Općinskog vijeća koji 

su izabrani s liste grupe birača. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da svakoj 

pojedinoj političkoj stranci, odnosno svakom članu vijeća s liste grupe birača pripadaju sredstva 

razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

 Ukoliko pojedini vijećnik (ili vijećnici) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napuste 

ili promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno 
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stavku 1. ovog članka ostaju  političkoj stranci odnosno nezavisnoj listi kojoj je vijećnik 

pripadao u trenutku konstituiranja. 

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka ili lista grupe birača, financijska 

sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci 

odnosno listi grupe birača koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su prestale postojati. 

Članak 4. 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola, političkim strankama  odnosno 

listama grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini 10 % iznosa predviđenog  po svakom 

vijećniku. 

Članak 5. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 375,00 kuna mjesečno. 

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečna naknada 

kao dodatak sredstvima iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 37,50 kuna. 

 

Članak 6. 

Političkim strankama i listama grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine 

Magadenovac raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. 

godine, razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog 

vijeća podzastupljenog spola u iznosima kako slijedi: 

 

HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI            13.950,00 kuna 

HRVATSKOJ SELJAČKOJ STRANCI              9.000,00 kuna  

HRVATSKOJ STRANCI UMIROVLJENIKA               4.500,00 kuna 

SOCIJALDEMOKRATSKOJPARTIJI HRVATSKE                     4.500,00 kuna 

HRVATSKOJ NARODNOJ STRANCI-LIBERALNI DEMOKRATI          4.500,00 kuna 

SAMOSTALNOJ DEMOKRATSKOJ SRPSKOJ STRANCI                             4.500,00  kuna 

Članovi izabrani s Liste grupe birača: 

                                         VELIBOR AZENIĆ                                                    4.500,00 kuna 

       MAJA ŠTRAUB               4.950,00 kuna 
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Članak 7. 

Sredstva raspoređena prema članku 6. ove Odluke, doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Magadenovac na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog 

vijeća izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

Politička stranka, odnosno izabrani član s liste grupe birača, obvezni su pisanim putem dostaviti 

broj IBANA prije isplate prvog obroka. 

 

Članak 8.  

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

KLASA:402-03/18-01/5  

URBROJ:2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018.    

 

                                                                                                              PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                                                                                   Davorin Gašparić, v.r. 
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144. Odluka o socijalnoj skrbi 

144. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 

123/17), članka 117. stavka 2. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 30.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni 

glasnik Općine Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeća Općine Magadenovac na svojoj 10. 

sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donosi  

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Magadenovac, 

uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje 

tih prava. 

Članak 2. 

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac (u daljnjem tekstu: Odjel) ukoliko ovom 

odlukom  nije drugačije određeno. 

Članak 3. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine 

Magadenovac (u daljnjem tekstu: Općina) ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno 

da se ta prava ostvaruju prvenstveno ne teret Republike Hrvatske, Osječko-baranjske županije 

ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 4. 

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, 

Općina može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova na osnovu 

ugovora. 

U slučaju kad Općina daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa 

iz socijalne skrbi, Općina u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201
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II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 5. 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj 

skrbi (u daljnjem tekstu: Zakonom) i ovom Odlukom. 

Članak 6. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji 

ima prebivalište na području Općine Magadenovac, te strancima i osobama bez državljanstva 

sa stalnim boravkom u Općini Magadenovac. 

Prava iz socijalne skrbi stečena na temelju ove Odluke ne mogu se prenositi na drugu osobu 

niti nasljeđivati. 

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći ako 

njihovo istovremeno ostvarivanje nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke i svrsi kojoj je 

ostvarivanje prava namijenjeno.  

Članak 7. 

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena ovom 

Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje.  

Odredbe stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na sljedeće osobe : 

– osobu kojoj nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja 

se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja 

– dijete od navršene 15. godine života dok se redovito školuje, odnosno mlađeg punoljetnika 

do završetka redovitog školovanja, a najduže do navršene 29. godine života 

– trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu 

dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do navršenih 10 godina života te 

roditelja koji koristi posvojiteljski dopust 

– osobu potpuno nesposobnu za rad 

– osobu koja ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno 

posebnom propisu 

– nezaposlenog člana kućanstva bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji 

koji nije sposoban brinuti se za sebe, ako takav način skrbi o djetetu, odnosno odrasloj osobi 

nadomješta institucionalnu skrb po Zakonu 

– nezaposlenog člana kućanstva koji skrbi za dijete predškolske dobi kojemu skrb nije moguće 

osigurati uz pomoć treće osobe ili u odgojno-obrazovnim ustanovama. 
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Članak 8. 

Sredstva za pomoći socijalne skrbi iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine 

Magadenovac. 

Ukupna godišnja visina sredstava osiguranih za pomoći iz socijalne skrbi ovisi o mogućnostima 

proračuna. 

Visina i raspored sredstava utvrđuju se Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 

Magadenovc, koji donosi Općinsko vijeće uz Proračun. 

Članak 9. 

Na uračunavanje prihoda samca ili obitelji shodno se primjenjuju odredbe članka 31. i 32. 

Zakona. 

 

III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI 

Članak 10. 

Pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom osoba ili obitelj kojoj je utvrđen status korisnika može 

ostvariti sljedeća prava:  

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovne škole, 

2. Pravo na pomoć za troškove stanovanja, 

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, 

4. Pravo na pomoć - hitna intervencija 

5. Pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja, 

6. Pravo na pomoć za pogrebne troškove.  

Osim prava iz stavka 1. ovog članka osoba ili obitelj može ostvariti i druga prava koja su 

utvrđena posebnim Odlukama, a to su: 

1. Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad, 

2. Pravo na poklon paket za novorođeno dijete, 

3. Pravo na poklon paket djeci povodom božićnih blagdana, 

4. Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću, 

5. Pravo na sufinanciranje kupovine školskih udžbenika za osnovnoškolce, 
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6. Pravo na sufinanciranje troškova stanovanja srednjoškolaca, 

7. Pravo na sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola, 

8. Pravo na dodjelu stipendije studentima, 

9. Pravo na božićnicu umirovljenicima s područja Općine Magadenovac, 

10. Pravo na božićnicu nezaposlenim osobama s područja Općine Magadenovac i dr. 

Članak 11. 

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi iz članka 8., stavak 3. ove Odluke mogu se 

predvidjeti i druge potrebe od interesa za Općinu Magadenovac, a koje će se sufinancirati iz 

Proračuna Općine Magadenovac. 

Pod potrebama iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se: 

1. Sufinanciranje programa udruga u području socijalnog poduzetništva, zdravstvene i socijalne   

    humanitarne zaštite; 

2. Sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom; 

3. Sufinanciranje udruga umirovljenika. 

Udruge iz stavka 2. ovog članka za sufinanciranje svojih djelatnosti i programa podnose prijave 

na raspisane javne natječaje/pozive za financiranje programa iz Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Općine Magadenovac. 

 

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola 

Članak 12. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane u osnovnoj školi može ostvariti: 

1. u iznosu 100% od pune cijene: 

- dijete iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade, 

- dijete iz obitelji čiji ukupni prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije 

podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 150% osnovice iz članka 27. stavka 2. 

Zakona, 

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja 

organizma sukladno zakonu), 

- djeteta ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata, 

- dijete s kroničnim zdravstvenim problemima koji iziskuju posebnu skrb i njegu, 

- jedno dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom školovanju. 
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2. u iznosu 50% od pune mjesečne cijene za: 

- drugo i svako sljedeće dijete iz obitelji s troje ili više djece koja se nalaze na redovitom 

školovanju, 

- iz jednoroditeljske obitelji, 

- dijete iz obitelji u kojima su poremećeni odnosi zbog ovisnosti roditelja o alkoholu i opojnim 

drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog 

ponašanja ili drugih uzroka (bolest i sl.) na temelju prijedloga školskog pedagoga. 

3. u iznosu od 25% od pune mjesečne cijene za korisnike koji imaju pravo na doplatak za djecu 

na osnovi nižeg postotka od prosječne neto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 

prethodnoj kalendarskoj godini određenog važećim propisima. 

Članak 13. 

Podmirenje troškova prehrane učenika vrši se na temelju popisa učenika i ispostavljenog računa 

od strane osnovne škole s područja Općine Magadenovac. 

 

Članak 14. 

Odredbe iz članka 12. ove Odluke ne primjenjuju se ako osnovnoškolci s područja Općine 

Magadenovac ostvaruju pravo na pomoć na podmirenje troškova prehrane učenika osnovne 

škole u suradnji Općine Magadenovac s Osječko-baranjskom županijom ili nekom drugim 

institucijama. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik donosi posebnu Odluku. 

 

2. Pravo na pomoć za troškove stanovanja 

Članak 15. 

Pravo na pomoć za troškove stanovanja ima osoba koja sukladno Zakonu na temelju rješenja 

Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su: 

1. troškovi najamnine,  

2. komunalne naknade,  

3. električne energije,  

4. ogrjeva (drva, plin),  

5. vode,  

6. odvoza smeća. 
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Članak 16. 

Pravo na pomoć za troškove stanovanja priznaje se u visini najviše do polovice iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu ili kućanstvu.   

Općina Magadenovac iznimno može odobriti pomoć za troškove stanovanja i do iznosa 

sredstava iz članka 30. stavak 1. i 2. Zakona kad se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo 

na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja. 

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje pokreće se podnošenjem pismenog 

zahtjeva nadležnom Odjelu. 

Pravo na pomoć za troškove stanovanja može se temeljem rješenja Odjela odobriti u novcu 

izravno korisniku ili na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj 

pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 

 

 

2.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine 

Članak 17. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može 

ostvariti: 

1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe, 

2) korisnik stana - najmoprimac koji plaća najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe. 

Pomoć za podmirenje troškova najamnine nadoknađuje se najmoprimcu u visini 50% iznosa 

najamnine, a najviše 300,00 kuna mjesečno. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine utvrđene po prethodnim stavcima ovog 

članka isplaćuje se na račun najmodavca. 

Članak 18. 

Najmoprimac iz članka 17. ove Odluke, nema pravo na pomoć za troškove najamnine ako: 

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (potpis na ugovoru mora ovjeriti javni 

bilježnik), 

b) stan ili dio stana daje u podnajam, 

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge 

namjene (u cijelosti ili djelomice). 
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2.2. Pomoć za troškove komunalne naknade 

Članak 19. 

Pravo na pomoć za troškova komunalne naknade kao dijela troškova stanovanja može ostvariti 

korisnik u punom iznosu na način da se sredstva socijalnog programa namijenjena za 

podmirivanje troškova komunalne naknade, temeljem rješenja o ostvarivanju prava na olakšicu 

prebacuju na konto sredstava komunalne naknade.  

2.3. Pomoć za troškove električne energije 

Članak 20. 

Pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se u mjesečnim iznosima kako 

slijedi: 

- samcu u iznosu od 60,00 kuna, 

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 70,00 kuna, 

- tročlanoj obitelji u iznosu od 80,00 kuna, 

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 110,00 kuna, 

- obitelji koja ima više od četiri člana u iznosu od 120,00 kuna. 

2.4. Pomoć za troškove vode 

Članak 21. 

Pomoć za podmirenje troškova vode odobrava se u mjesečnim iznosima kako slijedi: 

- samcu u iznosu od 50,00 kuna, 

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 65,00 kuna, 

- tročlanoj obitelji u iznosu od 80,00 kuna, 

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 95,00 kuna, 

Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos iz stavka 1. ovog članka povećava se za 15,00 kuna 

mjesečno. 
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2.5.  Pomoć za troškove odvoza kućnog smeća 

Članak 22. 

Pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća nadoknađuje se u punom iznosu ukoliko 

korisnici zajamčene minimalne naknade to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.  

 

2.6. Pravo na pomoć za troškove ogrjeva 

Članak 23. 

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, priznaje se 

pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri 

novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Osječko-baranjska 

županija. 

O pravu na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva odlučuje nadležno tijelo Osječko-baranjske 

županije rješenjem. 

2.7. Pravo na pomoć za troškove grijanja na plin 

Članak  24. 

Pomoć za podmirenje troškova grijanja na plin odobrava se za razdoblje od 01. listopada do 01. 

svibnja u mjesečnim iznosima kako slijedi: 

- samcu u iznosu od 100,00 kuna, 

- dvočlanoj obitelji u iznosu od 150,00 kuna, 

- tročlanoj obitelji u iznosu od 200,00 kuna, 

- četveročlanoj obitelji u iznosu od 250,00 kuna, 

Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos iz stavka 1. ovog članka povećava se za 15,00 kuna 

mjesečno. 

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

Članak 25. 

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su 

se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno 

ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao 

što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, 

nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo. 
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Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji čiji ukupni prihod po 

članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak 

iznosu od dvije osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona, a koji zbog trenutačnih okolnosti 

(školovanje djeteta, bolesti i slično) prema ocjeni Jedinstvenog upravnog odjela nisu u 

mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a iznimno, kao pomoć u naravi kada utvrdi 

da je to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika 

vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski. 

Članak 26.  

Jednokratne novčane pomoći mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih socijalnim 

programom za tekuću godinu. 

Istom korisniku - samcu jednokratna naknada može se odobriti jednom ili više puta tijekom 

kalendarske godine najviše do sveukupnog iznosa 2.500,00 kuna, a istom korisniku - kućanstvu 

najviše do sveukupnog iznosa 3.500,00 kuna tijekom kalendarske godine.   

 

5. Pravo na pomoć - hitna intervencija 

Članak 27. 

Izimno, općinski načelnik može kada za to postoje opravdani i dokazivi razlozi više puta u istoj 

kalendarskoj godini svojim Zaključkom odobriti drugu vrstu jednokratne novčane pomoći i  

preko iznosa iz članka 26., stavak 2., kao i u slučaju kad korisnik ne ispunjava uvjete iz članka 

25. stavak 2. ove Odluke. 

6. Pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja 

Članak 28. 

Pravo na naknadu  za  troškove  prijevoza djeteta s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju 

može se odobriti roditelju djeteta ako dijete pohađa nastavu radi stjecanja osnovnoškolskog i 

srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta, a nema osiguran prijevoz po nekoj 

drugoj osnovi. 

Visina prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se jednokratno u iznosu od 6.000,00 kuna za 

jednu školsku godinu.  

Roditelj podnosi svake kalendarske godine na početku školske godine zahtjev za priznavanje 

prava na naknadu za trošak prijevoza učenika zbog školovanja, a pravo se temeljem zahtjeva 

priznaje za jednu školsku godinu, na temelju potvrde o pohađanju osnovne ili srednje škole te 

drugih dokumenata po ocjeni Odjela. 
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7. Pravo na pomoć za pogrebne troškove 

Članak 29. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, za dio osnovne pogrebne opreme, može 

ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ukupni prihod po članu kućanstva u tri mjeseca 

prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od dvije osnovice iz članka 27. stavka 

2. Zakona. U prihode se uračunavaju i prihodi preminule osobe. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, za dio osnovne pogrebne opreme, može se 

odobriti za preminulu osobu koja nema srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo 

ne ostvaruje putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora. 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se plaćanjem ispostavljenog računa 

pogrebnom trgovačkom društvu koje je izvršilo ukop. 

Pravo za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina 

ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora, ako je umrli 

za života sklopio neki od nasljednopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.). 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se u pravilu na način da se pogrebni 

troškovi do odobrenog iznosa plate izravno izvršitelju pogrebnih usluga. 

 

III. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 30. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, ako nije drukčije 

određeno,  pokreće se na zahtjev stranke. 

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac. 

Odjel donosi Rješenje o pravima iz ove Odluke u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Žalba protiv rješenja Odjela podnosi se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, a o žalbi 

u drugom stupnju odlučuje nadležno upravno tijelo Osječko-baranjske županije. 

Članak 31. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj 

je dužan dostaviti odnosno predočiti tijelu koji vodi postupak, odgovarajuće dokumente 

odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. 

Odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi 

ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi 

odgovarajući način. 
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Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom dužan je nadležnom Odjelu prijaviti svaku promjenu 

činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenog prava 

najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka te promjene.   

Korisnik pomoći dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim prihodima, 

nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti službeniku Odjela uvid u svoje prihode i 

imovno stanje.  

Članak 32. 

Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem u pravilu započinje od prvog dana sljedećeg mjeseca 

nakon podnošenja zahtjeva. 

Odjel može odlučiti da Korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio 

zahtjev. 

Članak 33. 

Odjel određuje koje dokumente podnositelj zahtjeva prilaže uz zahtjev za ostvarivanje nekog 

od prava iz ove Odluke.  

Članak 34. 

Korisnik prava na pomoć za troškove stanovanja u tijeku ostvarivanja prava, dužan je svaki 

mjesec predočiti odgovarajuće dokumente (uplatnice radi kojih ostvaruju pravo, kao i isplatnice 

zajamčene minimalne naknade za prethodni mjesec) odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje 

ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom nije određen kraći rok. 

Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka neće mu biti 

plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio obvezu. 

Ako korisnik prava na pomoć za troškove stanovanja ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka 

duže od tri mjeseca, Odjel će ga pozvati da se izjasni o istome, a ukoliko se pozivu ne odazove 

ili ne predoči uplatnice, donijeti će rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove 

stanovanja. 

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) utvrditi i kraći rok od 

roka određenog u stavku 1. ovog članka. 

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, 

Odjel će donijeti novo rješenje o prestanku prava na pomoć za troškove stanovanja. 

Odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na pomoć za troškove stanovanja i kada korisnik to 

zatraži, te kada se utvrdi da korisnik više ne prebiva na području Općine Magadenovac. 

Članak 35. 

Odjel ima pravo nadzirati koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena. 

Na zahtjev Odjela, Korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava. 
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Članak 36. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je 

Općini  nadoknaditi štetu, ako je: 

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao 

znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu 

ne pripada, 

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak 

ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

Kad Odjel utvrdi okolnosti iz stavka 1. ovog članka, donosi rješenje kojim ukida rješenje o 

ostvarivanju prava, poziva korisnika na povrat neosnovano primljene pomoći u roku od 60 dana 

od dana izvršnosti rješenja. 

U slučaju nemogućnosti povrata sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, općinski načelnik 

sklapa nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene pomoći pri čemu se uzima 

u obzir imovinsko stanje i socijalni položaj korisnika pomoći.  

Korisnik je dužan Odjelu u skladu s nagodbom o povratu novčane socijalne pomoći redovito 

prilagati dokaze o izvršenim uplatama. Ako korisnik zakasni s otplatom, dužan je platiti 

zakonske zatezne kamate. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 37. 

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj 

skrbi. 

 

Članak 38. 

Postupci za ostvarenje prava iz ove Odluke započeti prije početka primjene ove Odluke dovršit 

će se po odredbama ove Odluke. 

Članak 39. 

Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni 

glasnik Općine Magadenovac“  10/11.). 

Korisnik nekog od prava sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“  10/11.) zadržava pravo sve dok Odjel rješenjem ne utvrdi ispunjava li korisnik 

uvjete za ostvarenje prava temeljem ove Odluke. 
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Odjel će u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke uskladiti pojedinačna prava 

korisnika s odredbama ove Odluke. 

Članak 40. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

KLASA:551-01/18-01/27     

URBROJ:2115/04-01-18-4 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

 

                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Davorin Gašparić, v.r. 
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145. Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Magadenovac za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

145. 

Temeljem članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

br. 1/18.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na svojoj 10. sjednici, održanoj 18. prosinca  

2018. godine, d o n o s i  

 

O D L U K U 

 

o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma 

Općine Magadenovac 

za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

 

I 

Usvaja se Strateški plan razvoja  turizma Općine Magadenovac za razdoblje od 2017. do 2020. 

godine. 

 

II 

Strateški plan razvoja turizma Općine Magadenovac iz točke I. sastavni je dio ove Odluke. 

 

 

III 

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:   334-05/17-01/2 

URBROJ: 2115/04-01-18-8 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. 

                                                                                                           PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Davorin Gašparić, v.r. 
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146. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 

146. 

            Na temelju članka 98. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 

novine“ broj 68/18.) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac (''Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Magadenovac  na 10. sjednici održanoj 18. 

prosinca 2018. godine,  donosi  

 

O D L U K U 

o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

Članak 1. 

          Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda (B) komunalne naknade na području Općine 

Magadenovac, koja se primjenjuje od 01. siječnja 2019. godine. 

 

Članak 2. 

          Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u iznosu 0,20 kuna po četvornom 

metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Magadenovac za 

mjesečno razdoblje, kada se naknada obračunava i plaća u obrocima, odnosno 2,40 kuna po 

četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Magadenovac 

za jednogodišnje razdoblje. 

 

Članak 3. 

          Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda u Općini 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 9/03.). 

 

Članak 4. 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine. 

 

KLASA:   363-03/18-01/2 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                    Davorin Gašparić, v.r. 
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147. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za period od 2019. do 2022. 
godine 

147. 
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne 

novine» broj 82/15.) i članka 30. Statuta  Općine Magadenovac («Službeni glasnik Općine 

Magadenovac» broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 10. sjednici održanoj  

18. prosinca, 2018. godine, d o n o s i 
 

SMJERNICE 

ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC  

ZA PERIOD OD 2019. DO 2022. GODINE 

 

I. UVOD 

 

 Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  

sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i 

djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih 

resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika 

od katastrofa  te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 

teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i 

katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj  razini te povezuje 

resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja 

rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora  na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja 

posljedica velike nesreće ili katastrofe. 

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite, uz dobro provedeno 

rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje u velikim nesrećama i katastrofama na svim razinama 

strategijska, taktička i operativna)  može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, 

političke, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti lanac naknadnih nesreća koje 

mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. 

Obzirom na težinu mogućih posljedica katastrofa i velikih nesreća, ovim Smjernicama 

svrha je usmjeriti razvoj sustava civilne zaštite u pravcu koji će moći odgovoriti na posljedice 

sve učestalijih katastrofa, u prvom redu jačanju preventivnih mjera, ali i sustavnih 

organizacijskih rješenja tako da postojeće operativne snage civilne zaštite ojačaju spremnost za 

djelovanje.  

Smjernice će se koristi kao podloga za planiranje aktivnosti u sustavu civilne zaštite u 

razmatranom periodu u cilju smanjenja rizika od velikih nesreća te provođenja ciljanih 

preventivnih mjera sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Magadenovac (u daljnjem tekstu: Procjena rizika), („Službeni glasnik Općine Magadenovac“  

broj 10/17.) 
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II.   SMJERNICE 

 

Temeljem članka 16. Zakona o sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na  

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite te jačati i 

nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području 

sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako se 

postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, 

dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 

 

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja utvrđuje se smjer kretanja i 

razvoj sustava zaštite i spašavanja, gdje se u kratkoročnom planu smjernice odnose na 

realizaciju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite kao temeljne podloge daljnjeg 

funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja, a dugoročno kao kontinuirani i kreativni proces u 

smislu planiranja, osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti kojim će se 

razvijati i usavršavati sustav zaštite i spašavanja u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih 

za provedbu zadaća svih operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za 

zaštitu i spašavanje. 

 

Cilj donošenja Smjernica je zaštita i spašavanje ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja kao što su Stožeri zaštite i 

spašavanja, vatrogasne postrojbe, civilna zaštita, udruge građana od značaja za zaštitu i 

spašavanje, te službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne 

djelatnosti. 

 

          Smjernice se odnose na slijedeće: 

 

1.   PLANSKI DOKUMENTI 

 

Velike nesreće i katastrofe javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim 

silama ili ljudskim faktorom djeluju na stanovništvo u tolikoj mjeri da ono nije u mogućnosti 

kontrolirati tijek događaja i adekvatno se nositi s nanesenim gubicima i štetama.  

Zbog te činjenice sve se više naglašava značaj planskih i preventivnih poslova u civilnoj 

zaštiti. Uspostava, razvoj i unapređenje sustava civilne zaštite jest proces koji zahtijeva znatna 

financijska sredstva, pa će stoga dinamika organizacije, razvoja i unapređenja civilne zaštite u 

biti uvjetovana objektivnim fiskalnim mogućnostima, ali i dugim preduvjetima za provedbu 

pravodobnih i učinkovitih mjera svih sudionika civilne zaštite. 

 Identificiranim i procijenjenim rizicima kapaciteti za reagiranje  u otklanjanju 

prihvatljivih posljedica velikih nesreća za život, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politiku  

temeljit će se na kapacitetima redovnih i namjenski ustrojenih stručnih službi i organizacija, 

kao i kapacitetima pravnih osoba u sustavu civilne zaštite na području Općine Magadenovac sa 

osnovnim osloncem na pravne osobe na području Općine Magadenovac. 

Slijedom gore navedenog, potrebno je definirati smjer razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Magadenovac temeljenom na razvoju sustava civilne zaštite na nacionalnoj 

razini. 
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Usvojene akte iz područja sustava civilne zaštite potrebno je, u slučaju izmjena 

zakonskih propisa i drugih važećih propisa, uskladiti do propisanih rokova, odnosno uskladiti 

s novonastalim uvjetima.  

 

Općina Magadenovac ima izrađene slijedeće planske dokumente: 

  

1. Procjena rizika od velikih nesreća – izrađena 2017. godine, 

2. Plan djelovanja civilne zaštite – izrađen 2018. Godine 

3.  Procjena ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac i  Plan zaštite 

od     

     požara za područje Općine Magadenovac – 2017. godine 

 

 Od ostalih planskih dokumenata svake godine  potrebno je donijeti: 

– Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH , 

– Operativnog programa mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju, 

– Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac, 

– Plan operativne provedbe programa aktivnosti za provedbu mjera protupožarne zaštite u 

predžetvenom i žetvenom razdoblju na području Općine Magadenovac,  

– Programa mjera protupožarne zaštite  na području Općine Magadenovac, 

– Plana aktiviranja teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka za  

– Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost 

od nastajanja i širenja požara  

– Plana zimskog održavanja uličnih prometnica, nerazvrstanih cesta i pješačkih površina  

– ostale planove i programe propisane Zakonom. 

 

 

2.    OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne 

zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

 

1. stožer civilne zaštite 

2. operativne snage vatrogastva 

3. operativne snage Hrvatskog crvenog križa 

4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

5. udruge 

6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

7. koordinatori na lokaciji 

8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Općinski načelnik je odgovoran za osnivanje, 

razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno 

usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite te temeljem članka 17. stavak 3. 
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podstavak 2 Zakona o sustavu civilne zaštite donosi plan vježbi civilne zaštite odnosno vrstu i 

način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno pravilniku iz članka 

33. stavak 3. podstavak 3 Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

Općina Magadenovac će, sukladno članku 20. stavak 2.  Zakona o sustavu civilne zaštite, 

zajedno sa operativnim snagama civilne zaštite, voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima 

i resursima operativnih snaga te o promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i 

spašavanje  putem Područnog ureda Osijek. 

 

 

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE     

 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja 

sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 

poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), 

članka 6., 7. i 8. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16. i 47/16.), 

općinski načelnik Općine Magadenovac 13. srpnja, 2017. godine, donio je Odluku o 

imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Magadenovac. U stožer su kao njegovi članovi 

uključeni predstavnici PUZS-a Osijek, vatrogastva, MUP-a, zdravstva, HGSS Osijek, Crvenog 

križa, postrojbe CZ, predstavnik pravnih osoba i članovi Općinskog vijeća Općine 

Magadenovac.. 

Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a  kada se proglasi velika nesreća 

rukovođenje preuzima općinski načelnik. 

U proteklom razdoblju Stožer civilne zaštite je u cijelosti potvrdio opravdanost svoga 

postojanja te iskazao sposobnost učinkovitog operativnog djelovanja u redovnim i izvanrednim 

situacijama.  

Stoga će Stožer civilne zaštite i u definiranom razdoblju u slučaju ugroze bilo koje vrste koja 

prijeti nastankom velike nesreće ili katastrofe poduzimati sve potrebne mjere kako bi se zaštitili 

životi i zdravlje stanovništva, imovina i okoliš. 

U četverogodišnjem razdoblju potrebno je nastaviti proces edukacije i stručnog 

osposobljavanja te opremanja članova Stožera civilne zaštite.  

Da bi sustav upravljanja u izvanrednim situacijama mogao odgovoriti svim potencijalnim 

prijetnjama i izazovima, potrebno je u definiranom razdoblju provesti sljedeće aktivnosti: 
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- provoditi sustavnu edukaciju članova Stožera civilne zaštite, operativnih snaga i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite. 

- opremiti Stožer civilne zaštite materijalno-tehničkim sredstvima 

- provoditi vježbe civilne zaštite kako bi se provjerila spremnost za odgovor na sve 

potencijalne ugroze i otklonili uočeni nedostaci 

- u okviru raspoloživih financijskih sredstava, osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za 

brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava 

civilne zaštite osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim 

situacijama, te provoditi edukaciju svih sudionika sustava civilne zaštite 

- unapređivati koordinaciju s županijskim stožerom civilne zaštite i stožerima civilne 

zaštite lokalnih jedinica u provedbi svih aktivnosti od interesa za izgradnju sustava 

civilne zaštite 

- na sjednicama Stožera civilne zaštite potrebno je razmotriti plan rada Stožera za svaku 

godinu i prijedlog financiranja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Magadenovac za iduća razdoblja 

- kontinuirano ažurirati podatke u planskim dokumentima (adrese, fiksni i mobilni 

telefonski brojevi i dr.) 

 

 

2.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje 

djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje 

područje vatrogastva (temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o 

vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) te pravilnici. 

 

U svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija koje su propisane 

Zakonom o zaštiti od požara  i Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija („Narodne novine“ broj 35/94.,110/05. i 28/10.) izrađeni su Procjena ugroženosti od 

požara za područje Općine Magadenovac i Plan zaštite od požara za područje Općine 

Magadenovac. 

 

Procjenom ugroženosti od požara utvrđuju  se razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke 

eksplozije i zaštitnih mjera, a kojim se između ostalog daje stručno mišljenje o postojećem 

stanju, ustroju službe za zaštitu od požara te profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih 

postrojba, radi numerička analiza požarne ugroženosti te predlažu mjere – dakle procjenom se 

određuje potreban broj vatrogasaca za pojedino ugroženo područje, a onda se prema tome po 

prije navedenom pravilniku oprema postrojba i određuje vrsta i veličina postrojbi. 

Procjena ugroženosti od požara izrađena je s ciljem da se stručnom analizom utvrde postojeće 

opasnosti i predvide odgovarajuće mjere zaštite od požara, kako bi se izbjeglo ugrožavanje 

života i zdravlja ljudi te građevina i njihovih sadržaja. 

Osim toga, Procjena ugroženosti od požara služila je i kao osnova za izradu Plana zaštite od 

požara u kojem je riješeno organiziranje preventivnog djelovanja za zaštitu imovine mještana i 

pravnih osoba kao i učinkovito gašenje požara. 
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Planom zaštite od požara za područje Općine Magadenovac prikazan je stvarni broj, 

veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te 

njihova područja djelovanja i odgovornosti  

 

 Procjenu ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac i Plan zaštite od požara za 

područje Općine Magadenovac izradila je ovlaštena tvrtka Zavod za unapređivanje sigurnosti 

d.o.o. Osijek, a usvojeni su na 4. sjednici održanoj 14. prosinca, 2017. godine („Službeni glasnik 

Općine Magadenovac“ broj 12/17.). 

- I. Izmjene Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Magadenovac 

donijelo je Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na svojoj 6. sjednici, održanoj 27. travnja 

2018. godine, a odnose se na promjene zapovjednika zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog 

vatrogasnog društva Beničanci ( „Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 4/18.). 

 

Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara potrebno je redovito ažurirati pri svakoj 

promjeni podataka. 

 

Kako bi se materijalno tehnička i stručna osposobljenost pripadnika vatrogasnih postrojbi 

podigla na višu razinu, u idućem razdoblju, od 2019. do 2022. godine, potrebno je poduzeti 

slijedeće aktivnosti: 

- provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca,  

- poticati  sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje 

liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima.  

- provoditi preventivne mjere zaštite od požara osobito tijekom ljetnih mjeseci kao i u 

drugim razdobljima u godini u kojima postoji povećana opasnost od nastanka i širenja 

požara  

- educirati lokalno stanovništvo o opasnostima i negativnim učincima požara  

- nastaviti opremanje vatrogasnih postrojbi najsuvremenijim materijalno tehničkim 

sredstvima  

- provoditi stalna stručna osposobljavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi 

organizacijom radionica i pokaznih vježbi  

- intenzivirati suradnju vatrogasnih postrojbi na području Općine Magadenovac i drugih 

gospodarskih subjekata, ustanova i udruga koji se poslovima civilne zaštite bave u 

okviru svoje redovne djelatnosti kako bi se osiguralo njihovo zajedničko djelovanje u 

slučaju nastanka nesreće ili katastrofe  

- kontinuirano razvijanje informacijskog sustava  

- u području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, 

kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja 

opće kulture i naobrazbe, 

- izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u vezi spaljivanja 

biljnog otpada zbog požara na otvorenim prostorima  

- uključiti se u sveobuhvatnu akciju propagandno-promidžbenih poruka i osvješćivanja 

javnosti te upoznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog otpada na ugrožavanje 

ljudskih života i materijalno-tehničkih resursa te ugrozu i štetnost na okoliš. 
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Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove 

smjernice a odnose se na donošenje: 

      -   Plana operativne provedbe programa aktivnosti za provedbu mjera protupožarne zaštite 

u      

          predžetvenom i žetvenom razdoblju na području Općine Magadenovac,  

      -   Programa mjera protupožarne zaštite  na području Općine Magadenovac, 

      -   Plana aktiviranja teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka 

za  

      -   Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana   

          opasnost od nastajanja i širenja požara 

 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara  ("Narodne novine", broj 92/10.) u periodu za kojeg se 

donose ove smjernice potrebno je uraditi slijedeće: 

- donijeti izmjene ili dopune procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije  

- uskladiti plan zaštite od požara 

- donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 

- izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg 

provedbenog plana unapređenja zaštite od požara.  

- donijeti plan motrilačko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti 

otvorenog prostora 

- Plan zaštite od požara usklađivati najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima. 
 

 

2.3.  OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite 

sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa 

i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja 

Hrvatskog Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Državnom planu 

djelovanja civilne zaštite. 

Općina Magadenovac  nastaviti će sa financiranjem Gradskog društva crvenog križa Donji 

Miholjac sukladno važećim propisima. 
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2.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 179/06.) 

Hrvatska gorska služba spašavanja je stručna, humanitarna, neprofitna pravna osoba čiji su 

pripadnici specijalizirani za traganje i spašavanje u posebnim okolnostima u planinama, 

nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim situacijama (pri lošim vremenskim 

uvjetima, elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama). 

Općina Magadenovac ima potpisan sporazum sa HGSS Stanica Osijek o korištenju njenih 

usluga (KLASA: 810-03/11-01/1, URBROJ: 2115/04-03-11-1, od 15.04.2011. godine). 

Zajednički interesi Općine Magadenovac i HGSS Stanica Osijek očituju se u slijedećim 

aktivnostima: 

- Potraga za nestalim osobama prema SOP-u DUZS 

- Spašavanje iz ruševina uz pomoć potražnih pasa 

- Spašavanje na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i 

drugih nesreća na nepristupačnim prostorima 

- Spašavanje iz podzemnih objekata, tunela, cijevi 

- Dežurstva i spašavanje za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih i drugih aktivnosti u 

prirodi 

- Davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih, sportskih i drugih 

aktivnosti u prirodi 

- Provođenje obuke spašavanja i kretanja na nepristupačnim terenima organiziranjem 

vježbi i tečajeva. 

  

Temeljem ovog sporazuma, Općina Magadenovac će za svaku godinu ponaosob izdvajati 

financijska sredstva za rad HGSS Stanice Osijek. 

 

2.5. UDRUGE 

 

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni su dio 

operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i 

aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planu 

Općine Magadenovac. 

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i 

navode u planu djelovanja civilne zaštite Općine Magadenovac.  

U svrhu osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno 

provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim 

operativnim snagama sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac. 

       Na području Općine Magadenovac djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju 

specifična znanja i vještine koje mogu značajno unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite 

i spašavanja u sustavu civilne zaštite.  
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       Do sada udruge građana nisu značajnije sudjelovale i bile uključene u sustav zaštite i 

spašavanja Općine Magadenovac što je u idućem razdoblju potrebno provoditi.  

       Sukladno podnesenom programu i razvojnim projektima navedenih udruga, te analizom 

rada udruga i iskazanih potreba djelovanja u slučaju većih nesreća i katastrofa kao i definiranju 

zadaća zaštite i spašavanja, potrebno je osigurati sredstva u Proračunu za bolji razvoj i 

pripravnost udruga od značaja za zaštitu i spašavanje.     

  

2.6.  POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

 

      2.6.1. Postrojba civilne zaštite   

 

Sukladno članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općina Magadenovac osniva 

postrojbu civilne zaštite opće namjene najniže razine spremnosti namijenjene obavljanju 

jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na svom području, a može osnovati i specijalističku 

postrojbu civilne zaštite za obavljanje specifičnih specijalističkih zadaća po svakoj pojedinoj 

mjeri civilne zaštite. 

 Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac, na 

prijedlog Općinskog načelnika,  donijelo je Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj 27. travnja 

2018. godine („ Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 4/18.). 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac osniva se kao potpora za 

provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja 

koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za provođenje mjera civilne 

zaštite, asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, 

zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac, prema strukturi, sastoji se 

od upravljačke skupine i dvije operativne skupine. 

Upravljačka skupina sastoji se od 2 (dva) pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 

8 (osam) pripadnika. 

Svaka operativna skupina ima svog voditelja.  

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac popunjava se postupkom 

odabira najboljih kandidata iz kategorije građana koje su Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15) utvrđene kao potencijalne baze obveznika za popunu snaga 

civilne zaštite. 

Mobilizacija postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac provodi se po 

nalogu općinskog načelnika, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite. 

Osobna opremu za pripadnike Postrojbe civilne zaštite i dio materijalno-tehničkih 

sredstava nabavljena je 2015. i 2016.  godine. 

 

U cilju spremnosti za otklanjanje mogućih posljedica, nastalih djelovanjem velikih nesreća 

i katastrofa potrebno je poduzimati odgovarajuće aktivnosti tijekom  perioda od 2019. do 2022. 

godine i to: 
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- u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje planirati i provesti jednodnevnu 

smotru postrojbe civilne zaštite radi ažuriranja potrebnih podataka obveznika i to 

neradnim danom (subota) u razdoblju od ožujka do rujna 2019. godine. Potrebna 

sredstva, odnosno sredstva za naknadu eventualnih troškova osigurati u Proračunu 

Općine Magadenovac; 

- izvršiti nabavu dijela potrebne osobne i skupne opreme za navedenu postrojbu civilne 

zaštite opće namjene prema prioritetima u skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna, 

a prema planu opremanja odobrenom od općinskog načelnika; 

- ostale mjere koje budu propisane Pravilnicima. 

            

 

2.6.2. Povjerenici civilne zaštite 

 

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje općinski načelnik za svako 

pojedino naselje Općine Magadenovac. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika 

Stožera civilne zaštite. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite,  

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,  

- sudjeluju u organizaciji i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 

civilne zaštite,  

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje. 

 

Općinski načelnik je 01. lipnja 2016. godine donio Odluku o imenovanju povjerenika 

civilne zaštite i zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje Općine Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 6/16.). 

 

U idućem razdoblju potrebno je voditi evidenciju o povjerenicima civilne zaštite i zamjenicima 

povjerenika civilne zaštite, te redovito ažurirati podatke. 

 

2.7.  KOORDINATORI NA LOKACIJI 

 

Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s 

mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite. 
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Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje 

odlukom načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po 

osnivanju operativnih snaga civilne zaštite. 

 

2.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

 U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, 

osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su 

odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava 

civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama 

izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave određene od interesa za 

sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja 

provedbe mjera i aktivnosti u sustavu  civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

 Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave  te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim 

resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji 

su raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovati u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne 

novine” broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Magadenovac (“Službeni glasnik Općine 

Magadenovac”,  broj 2/13), a u skladu s sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Magadenovac 

KLASA: 810-02/15-01/1,   URBROJ: 2115/04-01-15-34, od 25. rujna 2016. godine („Sužbeni 

glasnik Općine Magadenovac“ broj 9/15.) te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, KLASA: 810-01/16-01/02, URBROJ: 543-09-

01-16-2, od 09. lipnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 19. sjednici 

održanoj 10. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite u Općini Magadenovac. 

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima 

izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 

sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari dužne su izraditi procjenu 

rizika i operativne planove sukladno metodologiji koju donosi čelnik Državne uprave, te su 

dužni bez naknade dostavljati podatke potrebne za izradu procjene rizika, plana djelovanja 

civilne zaštite i vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreće koja uključuje opasne 

tvari. 

Svaka pravna osoba koja utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, velike nesreće 

i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112. 
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Pravne osobe sa svojim snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Magadenovac su: 

1. Distributer vode MIHOLJAČKI VODOVOD  d.o.o. Donji Miholjac 

2. Komunalno poduzeće KOMAG d.o.o. Magadenovac 

3. BLATA d.o.o. Malinovac 

4. KLAS d.o.o. Beničanci 

5. MELEM d.o.o. Šljivoševci 

6. ROSA d.o.o. Šljivoševci 

7. Minimarket – trgovina Beničanci, vl. Miro Baričević 

 

U narednom razdoblju potrebno je pojačati suradnju sa službama i pravnim osobama koje 

se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi koordiniranim 

djelovanjem doprinijeli jačanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Magadenovac 

i njegovom funkcioniranju kao jedinstvene cjeline. 

 

 

3.   PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

3.1.    Procjena rizika od velikih nesreća 

 

U okviru Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Magadenovac koju je izradila 

ovlaštena tvrtka Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, sukladno Pravilniku o 

smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16.) 

i Smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko – baranjske 

županije koje je u ožujku 2017. godine donio župan Osječko – baranjske županije, a koju je 

usvojilo Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 3. sjednici održanoj 10.10.2017. godine 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/17.) izvršeno je: 

- Rangiranje prijetnji s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica 

- Određivanje rizika 

- Kroz sustav vrednovanja utvrđeni su smjerovi vođenja politike prema prijetnjama i 

načinu njihove kontrole 

- Utvrđivanje spremnosti sustava civilne zaštite Općine Magadenovac da odgovori na 

moguće prijetnje velikom nesrećom 

- Određivanje načina preventivnog djelovanja i reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog 

stanovništva podigla na višu razinu 

 

Od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, Procjenom rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Magadenoovac su utvrđene: 

 

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela 

- Potres 
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- Ekstremne temperature 

- Epidemije i pandemije 

- Ekstremne vremenske prilike (padaline - vezano uz zaobalne vode koje su prema 

podacima izazvale velike štete veličine velike nesreće) 

- Suša (koja je u povratnom periodu izazvala štete velike nesreće) 

- Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima u stacionarnim objektima  
 

Procjenu rizika potrebno je revidirati sukladno zakonom određenim rokovima. 

 

3.2.     Plan djelovanja civilne zaštite 

 

Plan djelovanja civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Plan) izradila je ovlaštena tvrtka Zavod za 

unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, donio je Općinski načelnik 14. lipnja 2018. godine, a 

objavljen je u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“ broj 6/18.). 

 

Plan je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne 

zaštite Općine Magadenovac kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje 

mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama. 

Obzirom da u trenutku proglašenja velike nesreće rukovođenje Stožerom preuzima Općinski 

načelnik, Plan djelovanja civilne zaštite je osnovni dokument za reagiranje i postupanje 

općinskog načelnika u vidu ublažavanja štetnih posljedica događaja, spašavanja ljudi, imovine 

i okoliša te asanacija terena. 

 

Plan se sastoji od općeg i posebnog dijela. 

 

U općem dijelu Plana razrađeni su: upozoravanje, pripravnost, mobilizacija i narastanje 

operativnih snaga te područje odgovornosti nositelja izrade Plana. 

Posebnim dijelom Plana razrađene su mjere civilne zaštite iz Državnog plana zatim postupanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u otklanjanju posljedica ugroza iz procjene rizika te 

način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne 

zaštite u velikoj nesreći. 

Mjere civilne zaštite razrađuju se radi definiranja postupanja u provođenju aktivnosti 

spašavanja i otklanjanja posljedica u svim ugrozama koje su uzrokom velike nesreće. 

Navedene mjere obuhvaćaju sve potrebne mjere i aktivnosti koje provode sudionici i operativne 

snage sustava civilne zaštite, a koje je potrebno poduzeti radi spašavanja ljudi, materijalnih 

dobara i okoliša. 
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4. MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Mjere civilne zaštite su jednokratni postupci i zadaće koje provode svi sudionici u 

sustavu civilne zaštite na svim razinama radi spašavanja života i zdravlja građana, materijalnih 

i kulturnih dobara i okoliša i to: uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, 

sklanjanje, spašavanje, prva pomoć, KBRN zaštita, asanacija, zaštita životinja i namirnica 

životinjskog porijekla te zaštita bilja i namirnica biljnog porijekla. 

 

Aktivnosti u sustavu civilne zaštite su:  

- pripremne aktivnosti koje se provode kao preventivne i planske aktivnosti u okviru redovne 

djelatnosti sudionika sustava civilne zaštite,  

- operativne aktivnosti koje se provode u rasponu od ranog upozoravanja, pripravnosti do 

reagiranja. 
 

Faze u sustavu civilne zaštite su: 

- prevencija – preventivne aktivnosti u sustavu civilne zaštite obuhvaćaju: 

- posebna istraživanja od važnosti za procjenjivanje i smanjenje rizika od katastrofa, 

prognoze razvoja prirodnih procesa,  

- jačanje svijesti građana, ranjivih i posebnih ciljanih, društvenih skupina o opasnostima i 

mjerama za zaštitu te korištenje broja 112,  

- odgoj i obrazovanje djece, planiranje korištenja prostora,  

- definiranje i primjena posebnih tehničkih pravila u građenju, industriji, prometu i dr., 

- posebne strategije, procjene, akcijski planovi i programi, 

- implementacija međunarodnih dokumenata na području smanjenja rizika od katastrofa,  

- podržavanje politike održivog razvoja i mjera upravljanja identificiranim rizicima, 

- javno informiranje i suradnja u medijima. 

Preventivne aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sudionici i operativne snage sustava 

civilne zaštite i građani u okviru redovne djelatnosti radi smanjenja rizika, prijetnji i opasnosti 

za život i zdravlje građana, materijalnih dobara i okoliša od svih vrsta prirodnih i tehničko-

tehnoloških velikih nesreća i katastrofa. 

- pripravnost – na temelju informacija u sustavu ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka 

velike nesreće, pripravnost u sustavu civilne zaštite proglašava Općinski načelnik.  

- reagiranje – aktiviranje sustava civilne zaštite odlukom nalaže načelnik samostalno ili na 

prijedlog odgovorne osobe žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite ili 

Državne uprave. 

Reagiranje započinje aktiviranjem sudionika u sustavu civilne zaštite iz civilnog sektora, 

nastavlja se proglašavanjem velike nesreće i katastrofe, provođenjem mjera civilne zaštite te 

sudjelovanjem Oružanih snaga Republike Hrvatske i policije u otklanjanju posljedica velikih 

nesreća i katastrofa, a završava normalizacijom i saniranjem terena te stvaranjem uvjeta za 
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provođenje mjera iz redovne nadležnosti tijela vlasti na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i 

državnoj razini. 

Veliku nesreću na području Općine Magadenovac proglašava načelnik na prijedlog načelnika 

stožera civilne zaštite ili Državne uprave, isto kao i odluku o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti sustava civilne zaštite u otklanjanju posljedica velike nesreće. 

 

5.      OPREMANJE I OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH  SNAGA 

                    U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite sudjeluju u aktivnostima civilne 

zaštite u odorama pripadnika snaga civilne zaštite sukladno odredbama zakona i drugih 

posebnih propisa. 

Pripadnici postrojbi civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjeni na odori 

i radnoj odjeći nose znak civilne zaštite, oznaku zastave RH i oznake dužnosti i specijalnosti. 

Obveznicima civilne zaštite raspoređenima u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne 

zaštite Državna uprava i Općina na temelju službenih evidencija trebaju izdati iskaznicu civilne 

zaštite. 

Evidenciju pripadnika snaga civilne zaštite vodi Općina Magadenovac. Pripadnik 

operativnih snaga sustava civilne zaštite može biti osoba starosne dobi od 18 do 65 godina 

života koji su uvedeni u evidenciju obveznika civilne zaštite. 

 

Općina Magadenovac, sukladno članku 62. Zakona, dužna je najmanje jednom godišnje 

dostavljati evidenciju pripadnika snaga sustava civilne zaštite Državnoj upravi. 

 

Osposobljavanje u sustavu civilne zaštite provodi se formalnim i neformalnim 

obrazovanjem, informativnim i promidžbenim aktivnostima, uvježbavanjem, treninzima i 

vježbama, na savjetovanjima i tečajevima. 

Za potrebe sustava civilne zaštite provodi se osposobljavanje sudionika i pripadnika 

operativnih snaga sustava civilne zaštite i to: načelnika, članova stožera civilne zaštite, 

pripadnika postrojbi civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika te građana.  

 

Potrebno je i nadalje vršiti osposobljavanje sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. 

 

 

 

 



18. prosinac 2018. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 10  -   str.623  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

6.    SKLONIŠTA 

 

 Obzirom da Općina Magadenovac ima manje od 2.000 stanovnika nema zakonsku 

obvezu da na svom području ima izgrađeno sklonište osnovne zaštite.  

 Privremeno zbrinjavanje ljudi i materijalnih dobara  u slučaju prirodnih i civilizacijskih 

katastrofa, trenutno je moguće organizirati jedino u Mjesnim domovima u naseljima Beničanci, 

Kućanci, Lacići, Malinovac i Šljivoševci, te u športskoj dvorani Osnovne škole «Matija Gubec» 

Magadenovac. Prostori u vlasništvu Općine Magadenovac redovito se održavaju i uređuju za  

što se osiguravaju sredstva u Proračunu. 

 I u idućem razdoblju, potrebno je prostor namijenjene za sklanjanje i boravak većeg 

broja ljudi održavati i držati u stanju ispravnosti i funkcionalnosti. 

 

7.   INFORMIRANJE JAVNOSTI I SUSTAV UZBUNJIVANJA 

 

Informiranje javnosti o mogućem nastanku i razvoju katastrofe provode Državna 

uprava, Općina Magadenovac i druge službe u području svoje nadležnosti. 

Informiranje mora biti pravodobno i svima dostupno. U slučaju velike nesreće i 

katastrofe informiranje javnosti provode i stožeri civilne zaštite.  

U Općini Magadenovac se uglavnom vrši putem vatrogasnih sirena u naseljima i putem 

Radio Donjeg Miholjca.  

 

Prema članku 39 Zakona o sustavu civilne zaštite, vlasnici i korisnici objekata u kojima 

se okuplja veći broj ljudi (škola, vrtić, sportska dvorana i sl.) dužni su uspostaviti i održavati 

odgovarajući interni sustav uzbunjivanja građana te ga povezati s nadležnim Centrom 112 i 

dužni su istaknuti obavijest o telefonskom broju i znakove za uzbunjivanje na vidljivom mjestu 

na svim javnim ustanovama i stambenim zgradama. 

 

Državna uprava daje službena priopćenja o prijetnjama od katastrofa ili velikih nesreća, o 

opsegu tih prijetnji te aktivnostima i mjerama u zaštiti i spašavanju.   

 

Predviđa se: 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s 

normama u Europi, 

- redovno ispitivanje ispravnosti sustava za uzbunjivanje (postojeća sirena DVD-a) 

provoditi svake prve subote u mjesecu u 12 sati korištenjem znaka „prestanak 

opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u RH – prema Pravilniku o postupku 

uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj 47/06, 110/11, 10/15). 
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8.     EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 

Cilj edukacije stanovništva je podizanje svijesti građana kao sudionika sustava zaštite i 

spašavanja. 

 Učestalost i ozbiljnost katastrofa, u mnogome, se može smanjiti ili ublažiti njene 

posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina 

pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatan odgovor na krizu, odnosno katastrofu, ukoliko se 

ona dogodi. 

 U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno 

educirati stanovništvo za postupanje u slučaju većih nesreća i prirodnih katastrofa, te ih 

upoznati sa uvođenjem i značenjem jedinstvenog broja za hitne pozive 112.  

  

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju opće 

kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području Općine Magadenovac, potrebno je: 

 

- Upoznati stanovništvo sa sadržajem Plana civilne zaštite Općine Magadenovac, 

- Upoznati stanovništvo sa ponašanjem u izvanrednim situacijama i postupcima osobne i 

uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite 

i spašavanja, ako do istih dođe 

- Posebnu pozornost posvetiti provedbi programa zaštite od požara, te aktivnostima 

zaštite i spašavanja u ekstremnim vremenskim uvjetima (val vrućine, olujno nevrijeme, 

poplave i veliki snježni nanosi). 

- Održati tematske sastanke sa stanovništvom, kao i službama i pravnim osobama koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti,  

- Definirati međusobna prava i obveze svih subjekata zaštite i spašavanja kroz plansko 

pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje organiziranih operativnih 

snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja sa 

ciljem što kvalitetnijeg razvoja sustava zaštite i spašavanja. 

 

 

9.  FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Prema članku 70. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) sustav 

civilne zaštite financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih izvora, te donacija. 

U Proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se 

financijska sredstva za pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, 

uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 

sukladno smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 
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Stoga je u proračunu, u skladu s ostalim propisima, potrebno osigurati slijedeće stavke: 

 

- sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu) 

- sredstva za civilnu zaštitu  

- sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu zaštite i spašavanja (predvidjeti 

eventualna dodatna sredstva sukladno Planu zaštite i spašavanja) 

- sredstva za udruge koje se mogu zaštitom i spašavanjem baviti temeljem posebnih propisa 

(Crveni križ, Hrvatska gorska služba spašavanja, lovačka društva i dr.) 

- sredstva za provođenje zaštite i spašavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, 

vježbe i sl. 
 

 Sve aktivirane i mobilizirane operativne snage sustava civilne zaštite imaju pravo na 

naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne 

zaštite u velikim nesrećama i katastrofama sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 

zaštite. 

 

 

III. 

 

ZAKLJUČAK 
 

            Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći 

drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je konstantno osposobljavati i opremati Stožer 

zaštite i spašavanja i postrojbu civilne zaštite opće namjene, te educirati stanovništvo za 

mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija 

nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa. 

 Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa ogovarajućim institucijama civilne 

zaštite iste razine potrebno je postići podizanje sigurnosti civilnog stanovništva, imovine, te 

eko-sustava. 

 Na području Općine Magadenovac, a i šire, potrebno je kontinuirano razrađivati i 

usklađivati sustav civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne 

pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. 

 S ciljem jačanja i usavršavanja operativnih snaga civilne zaštite na području Općine 

Magadenovac, posebno je potrebno nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i 

spašavanje Osijek.  

 

 Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Magadenovac za razdoblje od 2019. godine do 2022. godine utvrđuju se sve potrebne 

aktivnosti, zadaće svih nositelja sustava, pravci djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što 

kvalitetnijeg razvoja istog. 
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IV. 

 

 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Magadenovac za period od 2019. do 2022. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave 

u «Službenom glasniku Općine Magadenovac». 

 

KLASA:    810-02/18-01/4 

URBROJ:  2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK  

                                                                                                          OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                            Davorin Gašparić, v.r. 

V. 

     Sastavni dio ovih Smjernica je: 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC O VISINI OSIGURANIH 

SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 

RAZDOBLJE 2019. – 2022. GODINE 

 

 

Red. 

br. 

 

OPIS POZICIJE 

 

Planirano 

u 2019. 

godini (kn) 

 

Planirano 

u 2020. 

godini (kn) 

 

Planirano 

u 2021. 

godini (kn) 

 

Planirano 

u 2022. 

godini (kn) 

1.  PLANSKI DOKUMENTI               

 Izrada procjene ugroženosti i planova 

civilne zaštite, Procjena ugroženosti 

od požara i planova zaštite od požara 

- 30.000,00 30.000,00 - 

                                                             

UKUPNO - 30.000,00 30.000,00 - 

2. CIVILNA ZAŠTITA     

 Osiguravanje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i sklanjanje i druge 

aktivnosti i mjere u zaštiti i 

spašavanju 

    

 Stožer zaštite i spašavanja     

 Zapovjedništvo civilne zaštite     

 Postrojbe civilne zaštite     
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 Voditelji skloništa     

 UKUPNO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

3. VATROGASTVO     

 Javne vatrogasne postrojbe     

 Vatrogasne zajednice     

 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe     

 Vatrogasna zapovjedništva     

 UKUPNO 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

4. SKLONIŠTA     

 Tekuće održavanje     

 Tehnička kontrola     

 Investicijsko održavanje     

 UKUPNO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

5. 

UDRUGE GRAĐANA 

-Lovačko društvo “Sokol” 

Magadenovac 

-Lovačko društvo “Srna” Beničanci 

 

   

 UKUPNO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE 

KOJIMA JE ZAŠTITA I 

SPAŠAVANJEM REDOVITA 

DJELATNOST  (Hitna pomoć, 

javno zdravstvo, socijalna služba, 

Crveni križ, veterinarska služba, 

HGSS, zaštita bilja, zaštita okoliša, 

javna poduzeća za održavanje 

komunalne infrastrukture (vodovod, 

kanalizacija, čistoća, groblja i drugo) 

kao i pravne osobe koje se bave 

građevinskom, prijevozničkom, 

turističkom i drugim djelatnostima od 

interesa za zaštitu i spašavanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 UKUPNO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

 SVEUKUPNO  SUSTAV 

ZAŠTITE I   SPAŠAVANJA: 

   

403.000,00              433.000,00 433.000,00 403.000,00 
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148. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2019. godinu 

148. 

Temeljem članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 

82/15.), i članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. prosinca 2018.  

godine, d o n o s i,  

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

ZA 2019. GODINU 

 

1.       UVOD 

 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  definirano je da predstavničko tijelo 

na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku 

donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite  s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju 

i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac, a 

sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih 

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za Općinu 

Magadenovac, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i 

zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i 

spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac 

za 2019. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).  

 

Cilj Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite je definirati i uskladiti ljudske i 

materijalno – tehničke kapacitete kojima raspolaže Općina Magadenovac u slučaju pojave 

bilo kojeg oblika ugroze te oformiti jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s 

jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima svih sudionika. 
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Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:  

 

2.      PLANSKI DOKUMENTI 

 

Temeljem odredbi članka 17.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), 

a sukladno odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih 

nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“ broj 65/16.) i Smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Osječko – baranjske županije koje je u ožujku 2017. godine donio župan Osječko – 

baranjske županije, Općina Magadenovac izradila je Procjenu rizika od velikih nesreća. 

Istu je usvojilo Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 3. sjednici održanoj 10.10.2017. 

godine („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/17.). 

 

Na temelju izrađene Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Magadenovac 

potrebno je izrađen je Plan djelovanja civilne zaštite („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

broj 6/18.). 

 

Obzirom da su Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite doneseni 

tijekom 2017. i 2018. godine, ne planira se izrada novih. 

 

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 

za RH u 2019. godini, po objavi Programa RH u Narodnim novinama, donose se: 

 

- Plan operativne provedbe programa aktivnosti za provedbu mjera protupožarne  zaštite    

    u predžetvenom i žetvenom razdoblju na području Općine Magadenovac u 2019. godini 

-  Program mjera protupožarne zaštite u sezoni 2019. godine na području Općine    

    Magadenovac 

- Plan aktiviranja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu    

   izradu prosjeka za 2019. godinu 

-  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji  povećana   

    opasnost od nastajanja i širenja požara za 2019. godinu  

 

Rok izvršenja: svibanj 2019. godine 

- Izvršitelj: Općina Magadenovac 
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Ostali planovi i programi koji se donose u 2019. g., a od značaja su za sustav civilne 

zaštite: 

 

-   Plan zimskog održavanja uličnih prometnica, nerazvrstanih cesta i pješačkih površina u  

    zimi 2019./20. godine 

-  Operativni program mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju 2019/20. godine 

-  Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac 

  

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

- Izvršitelj: Općina Magadenovac 

 

  

3.    OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Člankom 20. Zakona o sustavu civilne zaštite utvrđene su operativne snage koje provode 

civilnu zaštitu, a odnose se na: 

 

3.1.  STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MAGADENOVAC 

  

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), 

članka 6., 7. i 8. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16. i 47/16.), 

općinski načelnik Općine Magadenovac 13. srpnja, 2017. godine, donio je Odluku o 

imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Magadenovac. Stožer civilne zaštite Općine 

Magadenovac broji 11. Članova.U stožer su kao njegovi članovi uključeni predstavnici PUZS-

a Osijek, vatrogastva, MUP-a, zdravstva, HGSS Osijek, Crvenog križa, civilne zaštite i pravnih 

osoba te članovi Općinskog vijeća Općine Magadenovac. 

Stožer civilne zaštite Općine Magadenovac broji 11 članova. Osposobljavanje članova 

Stožera civilne zaštite Općine Magadenovac provodili su službenici Područnog ureda za zaštitu 

i spašavanje Osijek, 25. listopada 2017. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Donjeg 

Miholjca. Deset članova Stožera civilne zaštite Općine Magadenovac završilo je 

osposobljavanje  

 

Tijekom 2018. godine potrebno je: 

- održati redovite sjednice Stožera zaštite i spašavanja Općine Magadenovac u I.  i IV. 

kvartalu 2019. godine radi razmatranja i donošenja propisanih akata, a po potrebi i 

izvanredne sjednice, kako bi se pravovremeno izvršile pripreme za moguće ugroze, 
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odnosno izvršile sve Zakonom predviđene zadaće i naputci Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje, 

-  na sjednici stožera u I. kvartalu potrebno je članove Stožera zaštite i spašavanja 

upoznati s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, 

-  potrebno je kontinuirano ažurirati kontakt podatke (adrese,fiksni i mobilni telefonski 

brojevi) članova Stožera, 

- nastaviti s kontinuiranim osposobljavanjem članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Magadenovac, 

- u okviru raspoloživih financijskih sredstava osposobiti stožer za brzo i efikasno 

funkcioniranje u izvanrednim situacijama, 

- provoditi aktivnosti na jačanju značaja civilne zaštite kroz organiziranje zajedničke 

simulacijske i pokazne vježbe svih operativnih snaga civilne zaštite Općine 

Magadenovac 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac 

 

 

3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

  

Na području Općine Magadenovac, u okviru Vatrogasne zajednice, djeluju 4 Dobrovoljna 

vatrogasna društva (Beničanci, Kućanci, Lacići i Šljivoševci). 

 

Tijekom 2019. godine potrebno je: 

 

- nastaviti s poticanjem daljnjeg razvoja i rada vatrogasne djelatnosti kroz sufinanciranje 

nabave nove vatrogasne opreme, 

- obnoviti liječničke preglede za vatrogasce, 

- nastaviti usavršavanja članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, 

- posebnu pažnju posvetiti radu s vatrogasnom mladeži kao budućim vatrogascima, 

- sudjelovati na natjecanjima prema planu Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske 

županije, 

- provoditi preventivne mjere zaštite od požara (osobito u ljetnim mjesecima, 

predžetvenom i žetvenom razdoblju kad je povećana opasnost od nastanka požara), 

- izvršiti edukaciju stanovništva u vezi spaljivanja biljnog otpada zbog požara na 

otvorenim prostorima, 

- kontinuirano provoditi stručnu suradnju vatrogasnih društava i zajednica u cilju 

ostvarivanja zajedničkih zadaća i unaprjeđenja operativne sposobnosti postrojbi. 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac, Vatrogasna zajednica i Dobrovoljna vatrogasna društva 
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3.3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

 

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa su 

ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim 

nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama. 

Kontinuiranim usavršavanjem svojih ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta Hrvatski 

crveni križ treba se nastojati što kvalitetnije pripremiti, kako bi u suradnji s drugim subjektima 

zaduženim za djelovanje u kriznim situacijama, brzo i učinkovito odgovorio na sve izazove  s 

kojima bude suočen. 

Tijekom 2019. godine, Općina Magadenovac, će nastaviti sa financiranjem i poticanjem 

rada Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac.  

Osim toga, potrebno je poraditi na dimenzioniranju i osiguranju operativne sposobnosti 

Crvenog križa sukladno procjeni rizika od velikih nesreća. 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac 

 

 

3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

 

Općina Magadenovac ima potpisan Sporazum s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – 

Stanica Osijek od 15.04.2011. godine, temeljem kojeg Stanica Osijek preuzima obvezu 

organiziranja, unapređenja i obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u 

nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim okolnostima na području Općine 

Magadenovac. 

Temeljem Sporazuma sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanica Osijek, izdvajati 

predviđena sredstva i poticati redovnu djelatnost i razvoj Hrvatske gorske službe spašavanja. 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac, Hrvatska gorska služba 
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3.5. UDRUGE 

 

Poticati daljnji rad i razvoj udruga građana koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje 

redovne djelatnosti kroz osiguravanje sredstava u Proračunu Općine Magadenovac potrebnih 

za rad udruga, ali i za nabavu opreme i sredstava te osposobljavanje pripadnika za brzo i 

učinkovito djelovanje u akcijama civilne zaštite u slučaju nastanka prirodnih i tehničko-

tehnoloških katastrofa i velikih nesreća. 

Sukladno podnesenim programima i razvojnim projektima, a u okviru financijskih sredstava u 

Proračunu Općine Magadenovac, poticati rad udruga s područja Općine Magadenovac koje 

mogu pridonijeti razvoju sustava civilne zaštite. 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac, udruge s područja općine Magadenovac i udruge koje se  

                civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti 

 

 

3.6. POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

 

 3.6.1.   Postrojbe civilne zaštite 

 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac, prema strukturi, sastoji se 

od upravljačke skupine i dvije operativne skupine. 

Upravljačka skupina sastoji se od 2 (dva) pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 

8 (osam) pripadnika. 

Svaka operativna skupina ima svog voditelja. 

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno 

je: 

- u suradnji s DUZS, PUZS Osijek nastaviti s osposobljavanjem pripadnika postrojbe, 

- u skladu s raspoloživim sredstvima u Proračunu, nastaviti s opremanjem postrojbe 

osobnom i skupnom opremom, 

- u suradnji s DUZS, PUZS Osijek izvršiti jednodnevnu smotru postrojbe civilne zaštite 

uz organiziranu pokaznu vježbu te radi ažuriranja potrebnih podataka obveznika i to 

neradnim danom (subota) 

- voditi evidenciju o pripadnicima postrojbe civilne zaštite 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: DUZS – PUZS Osijek, Općina Magadenovac, pripadnici postrojbe civilne zaštite  

          Općine Magadenovac 
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3.6.1. Povjerenici civilne zaštite 

 

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) 

,Općinski načelnik Općine Magadenovac, Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Magadenovac, 01. lipnja 2016. godine, imenovao 

je povjerenike civilne zaštite i zamjenike povjerenika civilne zaštite za naselja Beničanci, 

Kućanci, Lacići, Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci. 

Tijekom 2019. godine potrebno je upoznati povjerenike civilne zaštite i zamjenike povjerenika 

civilne zaštite sa Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), a prije 

svega o dužnostima i obvezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća u 

sustavu civilne zaštite. 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac 

 

 

3.7. KOORDINATOR NA LOKACIJI 

 

Tijekom 2019. godine, načelnik stožera civilne zaštite treba imenovati koordinatora na lokaciji 

iz redova operativnih snaga, koji će procijeniti nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu 

te u suradnji sa stožerom usklađivati djelovanje operativnih snaga. 

 

Također, treba upoznati koordinatore na lokaciji sa obvezama i zadaćama njihovog djelovanja 

koje proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite. 

 

Rok izvršenja: prva polovina 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenova, načelnik stožera civilne zaštite 

 

 

3.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” 

broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Magadenovac (“Službeni glasnik Općine 

Magadenovac”,  broj 2/13) te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, KLASA: 810-01/16-01/02, URBROJ: 543-09-01-16-2, od 

09. lipnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 19. sjednici održanoj 10. 
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lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite u Općini Magadenovac. 

Pravne osobe koje su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

u Općini Magadenovac navedene kao pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu dužne su u 

vlastitim operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite. 

Tijekom 2019. godine potrebno je pojačati suradnju sa službama i pravnim osobama koje se 

civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi koordiniranim djelovanjem 

doprinijeli jačanju sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac. 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac, pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

 

4. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Procjenu rizika od velikih nesreća usvojilo je Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 3. 

sjednici održanoj 10.10.2017. godine („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/17.). 

 

Plan djelovanja civilne zaštite donio je Općinski načelnik 14. lipnja 2018. godine („Službeni 

glasnik Općine Magadenovac“ broj 6/18.) 

U slijedećem razdoblju, po potrebi, izvršiti ažuriranje podataka. 

 

Rok izvršenja: 2019. godina 

Izvršitelj: Općina Magadenovac 

 

 

 

5.    OPREMANJE I OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH SNAGA U SUSTAVU  

             CIVILNE ZAŠTITE 

 

Tijekom 2019. godine i nadalje, a sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu 

Općine Magadenovac, nastaviti s opremanjem operativnih snaga u sustavu civilne zaštite 

osobnom i skupnom opremom te materijalno- tehničkim sredstvima radi unaprjeđenja njihovog 

rada i djelovanja u sustavu civilne zaštite Općine Magadenovac. 
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Formalnim i neformalnim obrazovanjem, informativnim i promidžbenim aktivnostima, 

uvježbavanjem, treninzima i vježbama, prisustvom na savjetovanjima i u skladu sa Zakonom o 

sustavu civilne zaštite, konstantno provoditi osposobljavanje operativnih snaga u sustavu 

civilne zaštite (osobito općinskog načelnika, načelnika stožera civilne zaštite i pripadnika, 

pripadnika postrojbe civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, ali i 

stanovništva na području Općine Magadenovac).  

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine i nadalje 

Izvršitelj: Općina Magadenovac, DUZS, operativne snage u sustavu civilne zaštite 

 

 

6.     SKLONIŠTA 

 

Općina Magadenovac ima manje od 2.000 stanovnika i nema zakonsku obvezu da na svom 

području ima izgrađeno sklonište osnovne zaštite. 

Potrebno redovito održavati i držati u stanju funkcionalne sigurnosti sve mjesne domove na 

području Općine Magadenovac, kao i ostale prostore, koji bi se mogli koristiti kao privremena 

skloništa u slučaju velike nesreće ili katastrofe.  

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine i nadalje 

Izvršitelj: Općina Magadenovac 

 

7.     INFORMIRANJE JAVNOSTI I SUSTAV UZBUNJIVANJA 

 

U cilju pravodobnog informiranja javnosti o eventualnoj prijetnji, velikoj nesreći ili katastrofi 

potrebno je: 

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite 

- redovito ispitivati i provjeravati ispravnost sustava za uzbunjivanje (postojeće sirene 

DVD-ova). 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac i DVD 
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8.     EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

 

U cilju podizanja svijesti stanovništva kao aktivnih sudionika u sustavu civilne zaštite potrebno 

je: 

- informirati stanovništvo o mogućim prijetnjama putem sredstava javnog informiranja 

- konstantno educirati stanovništvo za postupanje u slučaju većih nesreća i prirodnih 

katastrofa 

- upoznati stanovništvo sa uvođenjem jedinstvenog broja za hitne pozive 112 

- posvetiti veću pozornost predviđanjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti 

za adekvatan odgovor na katastrofu, ukoliko se ona dogodi 

- upoznati stanovništvo sa sadržajem Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 

- upoznati stanovništvo sa ponašanjem u izvanrednim situacijama i postupcima osobne i 

uzajamne pomoći  

- posebnu pozornost posvetiti provedbi programa zaštite od požara, te adekvatne zaštite i 

spašavanja u ekstremnim vremenskim uvjetima (val vrućine, poplava, olujno nevrijeme 

i veliki snježni nanosi) 

- jasno definirati međusobna prava i obveze svih sudionika zaštite i pašavanja. 

 

        Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

        Izvršitelj: Općina Magadenovac 

 

 

9.     SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE 

 

Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajučim institucijama potrebno je 

postići podizanje razine sigurnosti civilnog društva, imovine te eko-sustava.  

 

U okviru djelokruga Općine Magadenovac potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati 

mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i 

pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima. 

 

U cilju daljeg razvoja, jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga u sustavu civilne zaštite 

i samog unaprjeđenja sustava civilne zaštite neophodno je nastaviti suradnju s Područnim 

uredom za zaštitu i spašavanje Osijek. 

 

Rok izvršenja: tijekom 2019. godine 

Izvršitelj: Općina Magadenovac, sudionici civilne zaštite 
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10.      FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I FINANCIJSKI UČINCI 

                 ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

Prema članku 70. Zakona o sustavu civilne zaštite, sustav civilne zaštite financira se iz 

Državnog proračuna, proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih 

izvora te donacija. 

 

U cilju praćenja mogućnosti razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac, 

a u skladu s ostalim posebnim propisima potrebno je u Proračunu Općine Magadenovac 

osigurati financijska sredstva za funkcioniranje sustava civilne zaštite. ostalim posebnim 

propisima, 

 

Financiranje sustava civilne zaštite i financijski učinci za trogodišnje razdoblje prikazani su 

u slijedećoj tablici: 

 

Red. 

broj 
OPIS POZICIJE 

Planirano u 

2019. godini 

Planirano u 

2020. godini 

Planirano u 

2021. godini 

1. Planski dokumenti - - 30.000,00 

2. Civilna zaštita 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

3. Vatrogastvo 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

4. Skloništa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

5. 
Udruge građana  

(HGSS, LD Sokol, LD Srna i dr.) 
15.000,00 15.000,00 15.000,00 

6. 

Službe i pravne osobe kojima je 

zaštita i spašavanje redovita 

djelatnost  

(Hitna pomoć, javno zdravstvo, 

socijalna služba, Crveni križ, 

veterinarska služba i dr.) 

 

 

18.000,00 

 

 

18.000,00 

 

 

18.000,00 

 UKUPNO: 328.000,00 328.000,00 358.000,00 
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11.     ZAVRŠNE ODREDBE 

 

U skladu s financijskim mogućnostima  općina Magadenovac treba nastaviti težiti k tome da 

sustav civilne zaštite svake godine bude što funkcionalniji u interesu povećanja sigurnosti 

stanovnika sa svog područja. 

Operativne snage civilne zaštite na području Općine Magadenovac treba osposobiti tako da 

mogu uspješno izvršavati zadatke civilne zaštite u spašavanju stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša i u najtežim uvjetima. 

 

 

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:   810-02/18-01/3 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                  Davorin Gašparić, v.r. 
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149. Godišnji Plan davanja koncesija Općine Magadenovac za 2019. godinu 

149. 

Na temelju članka 75. stavak 1., alineja 4. i 78. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17.) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni 

glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 10. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, d o n o s i 

 

 

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA  

OPĆINE MAGADENOVAC 

ZA 2019. GODINU 
 

 

Članak 1.  

 

Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Magadenovac za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži: 

a) Planirani broj koncesija, 

b) Predviđene vrste i predmet koncesija, 

c) Rokove na koje se koncesije planiraju dati,  

d) Pravnu osnovu za davanje koncesije,  

e) Procjenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju. 
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Članak 2.  

 

Općina Magadenovac u 2019. godini planira dati koncesije: 

 

 

 

VRSTA KONCESIJE ZAKONSKA OSNOVA ZA 

DAVANJE KONCESIJE 

GOSPODARSKI 

RAZVOJNI 

PLANOVI 

SEKTORA 

VRIJEME DAVANJA 

KONCESIJE I 

TRAJANJE 

OSTALE 

NAPOMENE 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1. 

Prikupljanje mješovitog i 

biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Magadenovac 

Članak 31. stavak 1. i stavak 

4. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („NN“ 

br. 94/13 i 73/17),  članka 8. 

Zakon o koncesijama („NN“ 

br. 69/17) i članka 7. Odluke 

o komunalnim djelatnostima 

na području Općine 

Magadenovac („Službeni 

glasnik“ br. 6/16) 

- 10 godina Planira se dati 1 

koncesija  

 

2. 

Dimnjačarski poslovi na području 

Općine Magadenovac 

Članak 8. Zakon o 

koncesijama („NN“ br. 69/17 

i članka 44. stavak 1. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ br. 68/18),  

članka 7. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na 

- 5 godina Planira se dati 1 

koncesija 
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području Općine 

Magadenovac („Službeni 

glasnik“ br. 6/16) 

 

Članak 3.  

 

 

 

Procijenjena godišnje naknade za pojedinu koncesiju 

 

R.br. 

 

UČINCI NA PRORAČUN DAVATELJA KONCESIJE 

 

OSTALE NAPOMENE 

 

0 

 

1 

 

2 

 Navesti očekivane (procijenjene) prihode od naknada za koncesije 

za vrijeme trajanja koncesije 

Navesti ostale napomene vezane uz predmetnu koncesiju 

 

1. 

6.228,00 kn godišnje 

62.280,00 kn u 10 godina 

Općina Magadenovac će kao davatelj koncesije prije davanja koncesije 

izraditi studiju opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja 

koncesije sukladno članku 14., 18. i 19. Zakona o koncesijama 

2. 3.750,00 kuna godišnje  

18.750,00 kn u 5 godina 

Općina Magadenovac će kao davatelj koncesije prije davanja 

koncesije izraditi studiju opravdanosti davanja koncesije ili analize 

davanja koncesije sukladno članku 14., 18. i 19. Zakona o 

koncesijama 
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Članak 4.  

 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac ovisno o okolnostima može mijenjati godišnji plan davanja koncesija. 

Ovaj Plan, kao i sve njegove izmjene i dopune, dostavit će se ministarstvu nadležnom za financije. 

Članak 5.  

 

Godišnji plan davanja koncesija stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

KLASA:363-01/18-01/11      

URBROJ:2115/04-01/18-1   

Magadenovac, 18. prosinca  2018. godine 

 

 

                                                                                                                                                              PREDSJEDNIK 

                                                                                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                                                             Davorin  Gašparić, v.r. 
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150. Operativni program mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju 2018./19. godine 

150. 

Temeljem članka 17. i članka 46. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 

82/15. članka 2. i 4. Zakona o elementarnim nepogodama («Narodne novine» broj 73/97. i 

174/04.), članka 19. Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine» broj 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09., 

150/11., 144/12. i 19/13.), te članka 30. Statuta  Općine Magadenovac («Službeni glasnik 

Općine Magadenovac» br. 1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 10. sjednici 

održanoj 18. prosinca 2018. godine, d o n o s i 

 

OPERATIVNI PROGRAM MJERA CIVILNE ZAŠTITE 

 U ZIMSKOM RAZDOBLJU 

2018./19. godine 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 

1. . Cilj i svrha 

 

 Operativni program mjera civilne zaštite u zimskom razdoblju (u daljnjem tekstu 

Program), odnosi se na moguću pojavu veće ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih 

dobara od pojave ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s mogućim visokim snježnim 

nanosima, te drugih vremenskih okolnosti  koje mogu dovesti do prekida cestovnog prometa, 

odnosno dugotrajnih zastoja na prometnicama (visoki snijeg, led), izolacije naselja, pojedinih 

dijelova naselja ili pojedinih objekata u naseljima zbog visokih snježnih nanosa, te značajnijeg 

poremećaja opskrbe stanovništva. 

 Programom se utvrđuje: 

-  moguća opasnost od ekstremno niskih temperatura, snježnih nanosa i drugih 

vremenskih okolnosti,  

- postupak i mjere za ublažavanje i uklanjanje neposrednih posljedica,  

- subjekti za provedbu pojedinih mjera, odgovornost i ovlaštenja u svezi s provedbom, te 

način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju drugih zakona. 

 

1.2. Područja primjene 

 

 Programom se utvrđuju  mjere za: 

 

- sprječavanje prekida prometa na glavnim prometnicama unutar naselja, a što bi moglo 

dovesti do prometne izolacije naselja, pojedinih dijelova naselja ili pojedinih objekata od 

posebnog značaja (zdravstvene ustanove, domovi za stare i nemoćne, škole, trgovine i sl.), a s 

tim u vezi poremećaja opskrbe hranom, vodom, energentima, lijekovima i drugim neophodnim 
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sredstvima za život stanovništva na pogođenom području (osiguranje dodatnih količina soli za 

posipanje prometnica, osiguranje materijalno-tehničkih sredstava i pravovremeno čišćenje 

lokalnih prometnica, putova i lokacija objekata od posebnog značaja); 

-  uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju prekida prometa i opskrbe stanovništva; 

- privremeno zbrinjavanje osoba koje se pod okolnostima ekstremno niskih temperatura, 

snježnih oborina s mogućim visokim snježnim nanosima i drugih vremenskih okolnosti zateknu 

izvan mjesta stanovanja s privremenom nemogućnošću povratka u mjesto stanovanja; 

- privremeno zbrinjavanje osoba koje se pod ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina 

s mogućim visokim snježnim nanosima i drugih vremenskih okolnosti zateknu u cestovnim 

motornim vozilima na prometnicama na kojima se predviđa dugotrajni prekid ili zastoj prometa; 

 

- osiguranje pričuva hrane, dječje hrane, pića i osnovnih lijekova na područjima (naseljima) 

najveće ugroženosti od snježnih nanosa i olujnih nevremena i drugih ekstremnih uvjeta koji 

mogu dovesti do prekida ili značajnijeg poremećaja opskrbe. 

 

1.3. Pojam elementarne nepogode 

 

 Elementarnom nepogodom smatra se iznenadna velika nesreća koja prekida normalno 

odvijanje života, uzrokuje žrtve, štetu većeg opsega na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na 

infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost zajednice da ih sama 

otkloni bez pomoći. 

 Elementarnu nepogodu uzrokuju prirodni, tehnički, tehnološki ili biološki događaji. 

 Elementarnom nepogodom smatraju se osobito potresi od 7 i više stupnjeva po Mercalli-

Cancani-Siebergovoj skali, te olujni i orkanski vjetrovi od 8 i više bofora. 

 Elementarnom nepogodom smatraju se i požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazovi, 

izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, 

odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne 

poremećaje u životu ljudi na određenom području. 

 

 

2.  POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE OPĆINE MAGADENOVAC 

 

Područje Općine Magadenovac se nalazi u zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije na 

geoprometnom položaju koji karakterizira važan cestovni pravac (državna cesta D 53) koji od 

GP Donji Miholjac vodi na jug prema Našicama. 
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2.1. Područje odgovornosti Općine Magadenovac 

 

Općina Magadenovac prostire se na površini od 112,06 km2.  

Područje Općine Magadenovac obuhvaća šest (6) naselja i to: Beničanci, Kućanci, Lacići, 

Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci. 

Sjedište lokalne samouprave nalazi se u naselju Magadenovac 

Teritorijem Općine Magadenovac teče rijeka Vučica u dužini od 17 km, dok drugih vodotokova 

nema. 

 

2.2. Stanovništvo na području Općine Magadenovac 

  

Prema popisu stanovništva 2011. godine na području Općine Magadenovac živi 1.936 

stanovnika. Stanovništvo je naseljeno u 6 naselja. Gustoća naseljenosti na području Općine 

Magadenovac iznosi 17,21 stan/km². 

Broj stanovnika po naseljima: 

  - Beničanci – 520 stanovnika 

- Kućanci – 513 stanovnika 

- Lacići – 351 stanovnika 

- Magadenovac – 109 stanovnika 

- Malinovac – 92 stanovnika 

- Šljivoševci – 351 stanovnik 

 

2.3. Meteorološki pokazatelji 

 

Klima je umjereno kontinentalna, gdje su promjene vremena česte i intenzivne. Osnovne 

karakteristike ovog tipa klime su srednje mjesečne temperature više od 10o C, tijekom više od 

četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22o C, te srednja 

temperatura najhladnijeg mjeseca između –3o C i +18o C.  Obilježje ove klime je nepostojanje 

izrazito suhih mjeseci, a oborina je više u toplom dijelu godine, prosječne godišnje količine se 

kreću od 700-800 mm. Od vjetrova najčešće su slabi vjetrovi i tišine, a smjerovi vjetrova su 

promjenjivi. 

 

Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima na meteopostaji, iznosi 10,8o C. 

Srednje mjesečne temperature su u porastu do srpnja kada dostižu maximum (rjeđe u kolovozu 

i lipnju) sa prosječnom mjesečnom temperaturom 20,9oC - 21,6oC. Najhladniji mjesec je 

siječanj sa srednjom temperaturom od –1,4o C. 
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Prosječna godišnja količina oborina je 748,5 mm. Glavni maximum oborina javlja se 

početkom ljeta (VI mjesec), a sporedni krajem jeseni (XI mjesec). Glavni minimum oborina je 

sredinom jeseni (X mjesec), a sporedni krajem zime (II i III mjesec). 

 

Na temelju analize godišnje ruže vjetrova najdominantniji su vjetrovi iz sjeverozapadnog 

smjera u toplom dijelu godine, a zimi vjetrovi iz jugoistočnog pravca. U 80-90 % slučajeva to 

su vjetrovi jačine 1-2 bofora. Vjetar olujne i orkanske jačine nije karakterističan za područje 

Općine Magadenovac, a moguće pojavljivanje u našim krajevima, samo u kratkim i prilično 

nepravilnim vremenskim intervalima (što mu je glavna karakteristika) nanijelo bi velike štete 

svojim rušilačkim djelovanjem  u građevinarstvu, elektroprivredi i HPT prometu, poljoprivredi 

i šumarstvu, te u cestovnom prometu. 

 

 

2.4. Prometna  infrastruktura na području Općine Magadenovac 

 

Izgrađene cestovne prometnice na području Općine Magadenovac su sljedeće: 

a) Državne ceste ukupne dužine  9,5 km 

b) Županijske ceste ukupne dužine 29,3 km 

c) Lokalne ceste ukupne dužine  10,6 km 

 

 

Tabelarni prikaz državnih, županijskih i lokalnih cestovnih prometnica  

na području Općine Magadenovac 

 

Red. 

br. 

Broj 

ceste 

Vrsta i trasa ceste Duljina 

(km) 

1. 

1.1 

 

D53 

Državne ceste 

GP Donji Miholjac - Našice - GP Slavonski Brod 

 

9,5 

Ukupno 9,5 

2. 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

Ž4031 

 

 

Ž4049 

 

Ž4058 

Županijske ceste 

D34 - Viljevo - Kapelna - Kućanci - Magadenovac - Šljivoševci - 

Lacići - Koška (D2) 

 

Črnkovci (Ž 4047) - Marijanci - Šljivoševci (Ž4031) 

 

D53 (Beničanci) - Bokšić Lug - Bokšić - Beljevina - Feričanci (D2) 

 

20,0 

 

 

1,6 

 

7,7 

Ukupno 29,3 
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3. 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

 

L44014 

 

L44015 

 

L44018 

 

L44019 

Lokalne ceste 

L44013 - Krunoslavlje - Ž4031 (Kućanci)                         

 

Golinci (Ž 4046) - Kućanci (Ž4031)  

 

Čamagajevci (Ž 4048) - Ž4049 (Šljivoševci)                     

 

Beničanci (D53) - Lacići (Ž4031)               

 

1,5 

 

2,6 

 

2,3 

 

4,2 

Ukupno 10,6 

 

Na području Općine Magadenovaci za prijevoz putnika koriste se međumjesne autobusne linije.  

2.5. Proizvodnja i distribucija električne energije 

 

Na području Općine Magadenovac nema postrojenja za proizvodnju električne energije. 

Postojeća distribucijska mreža na području Općine sadrži građevine na svim distribucijskim 

naponskim razinama (35 kV, 10(20) kV i 0,4 kV) te javnu rasvjetu. 

Na 35 kV naponskoj razini elektroenergetska mreža sadrži jednu trafostanicu (TS) 35/10(20) 

kV lociranu sjeverozapadno od naselja Beničanci, te jedan nadzemni dalekovod. 

Na 10(20) kV naponskoj razini izgrađeni su nadzemni dalekovodi i manji dio podzemnih 

kabelskih dalekovoda do svih TS 10/0,4 kV (15 komada). 

 

 

Tabelarni prikaz dalekovoda, transformatorskih stanica i niskonaponske mreže 

 

Dalekovodi 110 kV i 35 kV  

 

 

Redni 

broj 
NAZIV ELEKTROENERGETSKE GRAĐEVINE 

DUŽINA 

(m) 

1. Dalekovodi reda napona 110 kV  

1.1 ZDV Donji Miholjac-Našice 5.950 

 Zračni dalekovodi 110 kV UKUPNO: 5.950 

2. Dalekovodi reda napona 35 kV  

2.1 ZDV Donji Miholjac - INA Beničanci-Našice 7.338 

 Zračni dalekovodi 35 kV UKUPNO: 7.338 
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Transformatorske stanice 35/10 kV 
 

Redni broj 
Jedinica lokalne samouprave i uprave, naziv i lokacija 

trafostanice i uređaja 

Količina 

transformatorskog 

ulja (kg) 

1. 
Transformatorska stanica 35/10 kV Beničanci u vlasništvu INA 

Industrija nafte d.d. Zagreb 
 

 - transformator snage 4 MVA - 2 komada 3.200 

 - transformator snage 4 MVA - 2 komada 4.000 

 

 

Niskonaponske mreža po naseljima 

 

Redni broj Naziv Dužina (m) 

1.  Beničanci 6.800 

2.  Kučanci 8.660 

3.  Kučanci Novi 2.470 

4.  Lacići 4.900 

5.  Magadenovac 1.685 

6.  Malinovac Selo 1.785 

7.  Šljivoševci 5.096 

UKUPNO 31.396 

 

 

 Prikaz transformatorskih stanica 10/0,4 kV po lokacijama 

 

 

R. 

br. 
Naselje Lokacija 

Oznaka 

TS 

Snaga 

(kVA) 
Vrsta trafostanice 

1. Beničanci I.L. Ribara 1 160 TTS-Tipska TS 

2. Beničanci B. Radića  2 160 ŽSTS – Željezna stupna TS 

3.  Beničanci K. Tomislava 3 160 ŽSTS – Željezna stupna TS 

4. Beničanci B. Radića 47 (Klas) 4 630 KTS – Kabelska TS 

5. Kućanci K. Zvonimira 1 250 TTS – Tipska TS 



18. prosinac 2018. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 10  -   str.650  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

6. Kućanci K. Zvonimira 49 (Jarak) 2 160 ŽSTS – Željezna tipska TS 

7. Kućanci K. Zvonimira 3 50 ŽSTS – Željezna stupna TS 

8. Kućanci Salaš „Hozmec Pero“ 4 160 SBTS – Stupna betonska TS 

9. Kućanci 
Salaš „Kurucić 

Dragomir“ 
5 160 SBTS – Stupna betonska TS 

10. Kućanci S. Radića (N. Kućanci) 6 160 ŽSTS – Željezna stupna TS 

11. Kućanci PLINACRO 7 50 SBTS – Stupna betonska TS 

12.  Kućanci K. Zvonimira 195 8 160 SBTS – Stupna betonska TS 

13. Kućanci 
K. Zvonimira bb 

(farma) 
9 250 SBTS – Stupna betonska TS 

14. Kućanci 
K. Zvonimira bb 

(farma) 
10 100 SBTS – Stupna betonska TS 

15. Kućanci 
K. Zvonimira 190 

Bioplinsko postrojenje 
11 630 

MBTS – Montažna betonska 

TS 

16. Lacići A. Kačića 1 100 TTS – Tipska TS 

17. Lacići A. Kačića 2 100 ŽSTS – Željezna stupna TS 

18. 
Magadenova

c 
Školska - OŠ 1 160 ŽSTS – Željezna stupna TS 

19. 
Magadenova

c 
Golinska 2 100 ŽSTS – Željezna stupna TS 

20. 
Magadenova

c 
Magadenovac - Koka 3 160 ŽSTS – Željezna stupna TS 

21. 
Magadenova

c 

Magadenovac - 

staklenici 
4 400 KTS – Kabelska TS 

22. 
Magadenova

c 
Magadenovac - farma 5 400 KTS – Kabelska TS 

23. Malinovac B. Radića 1 50 ŽSTS – Željezna stupna TS 

24. Malinovac IPK Blata 2 50 ŽSTS – Željezna stupna TS 

25. Šljivoševci V. Nazora 1 160 Tipska TS - TTS 

26. Šljivoševci V. Nazora 2 160 ŽSTS – Željezna stupna TS 

27. Šljivoševci IPK Mag 3 100 ŽSTS – Željezna stupna TS 
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2.6. Plinovodi 

 

Preko područja Općine Magadenovac izgrađeni su visokotlačni magistralni plinovodi i kaptažni 

plinovod.  Radni tlak u plinovodima je 20-50 bar-a, odnosno u većini slučajeva do 40 bar-a, s 

izuzetkom kaptažnog plinovoda Beničanci-Belišće DN 500 (20”) u kojem je radni tlak 2,2 bar-

a, a maksimalni tlak 20 bar-a. 

Ukupna dužina magistralnih plinovoda i kaptažnog plinovoda iznosi 85.115 m. Plinovodi su 

izvedeni čeličnim cijevima prema “API” standardu, promjer cijevi je od 6” do 20”, debljina 

stjenki cijevi je 7,14 do 9,00 mm. Cijevima protječe prirodni plin u kojem ima 95% metana. 

Svi čelični plinovodi, osim plinovoda Beničanci-Belišće DN 500 i DN 300 imaju katodnu 

zaštitu. U sustavu plinovoda nalazi se 4 mjerno-regulacijska čvora, 3 mjerno-regulacijske 

stanice i 1 blokadno-ispuhivačka stanica.  

U naseljima na području svih jedinica lokalne uprave i samouprave izgrađeni su srednjetlačni 

distributivni plinovodi s čeličnim i PE-HD cijevima različitog presjeka, a maksimalni radni tlak 

u plinovodima je 3,0 bar-a.  

  

 

Pregled magistralnih i kaptažnih plinovoda 

 

Red. 

broj 
Plinovod 

Presjek 

cijevi 

Dužina na području (m) 

Ukupna  

dužina 

(m) 

G
ra

d
 D

o
n
ji

 

M
ih

o
lj

ac
 

O
p

ći
n

a 

M
ag

ad
en

o
v
ac

 

O
p

ći
n

a 

M
ar

ij
an

ci
 

O
p

ći
n

a 
V

il
je

v
o
 

1. Budrovac-Donji Miholjac DN 450 18” 5.300 - - 10.350 15.650 

2. Donji Miholjac-Osijek DN 300 12” 7.825 - 5.250 - 13.075 

3. Donji Miholjac-Beničanci DN 300 12” 8.870 3.630 - - 12.500 

4. Beničanci-Našice DN 300 12” - 1.800 - - 1.800 

5. Beničanci-Našice DN 150 6” - 1.800 - - 1.800 

6. Donji Miholjac-Bokšić DN 350 14” 8.870 5.870 - - 14.740 

7. Beničanci-Belišće DN 300 12” - 7.950 4.825 - 12.775 

8. Beničanci-Belišće DN 500 20” - 7.950 4.825 - 12.775 

9. 
Slobodnica –Donji Miholjac DN 

800 
30" 8.889 7.155   16.044 

UKUPNO 39.754 36.155 14.900 10.350 101.159 
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Pregled mjerno-regulacijskih čvorova (MRČ), mjerno-regulacijskih 

stanica (MRS) i blokadno-ispuhivačkih stanica (BIS) 

 

 

REDNI 

BROJ 
Naziv i lokacija plinskog sustava 

1. Mjerno-regulacijski čvor Beničanci kod Otpremne stanice Beničanci 

2. Mjerno-regulacijski čvor - Otpremna stanica Beničanci 

3. 
Mjerno-regulacijska stanica Magadenovac u blizini naselja Beničanci 

(instalirani kapacitet 5.200 m3/sat plina) 

 

Plinovodima se transportira plin čija je temperatura plamišta oko 650oC. 

Zatvaranje protoka plinovoda moguće je na mjerno-regulacijskim čvorovima i na blokadno-

ispuhivačkoj stanici u Viljevu, kao i na području Grada Belišće na plinskom čvoru u naselju 

Tiborjanci, te na ostalim objektima na području susjednih gradova i općina. 

 

 

Pregled izgrađene plinske mreže po naseljima 

 

 

R. 

br. 
Naselje 

Količina 

zapornih 

slavina 

(kom) 

Promjer cijevi plinovoda i dužina (m) 

Ukupna dužina (m) 
 63  90  110  160 MRS 

1. Beničanci 9 4.302 1.386 1.170 990 1 7.848 

2. Kućanci 6 5.455 5.915 240 - - 11.610 

3. Lacići 3 3.560 2.420 - - - 5.980 

4. Magadenovac 3 690 810 - - - 1.500 

5. Malinovac 2 3.774 - - - - 3.774 

6. Šljivoševci 5 2.500 3.290 1.456 - - 7.246 

UKUPNO 28 20.281 13.821 2.866 990 1 37.958 
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2.7.     Naftovodi 

 

Na području Općine Magadenovac izgrađeni su magistralni, kolektorski i priključni naftovodi. 

Na tom području INA - Industrija nafte d.d. Zagreb vrši crpljenje sirove nafte i prirodnog plina. 

 

Radilište “Beničanci” je podijeljeno na nekoliko naftnih polja, a na području Općine 

Magadenovac nalaze se: 

- naftno polje Kućanci-Kapelna s ukupno 37 naftnih bušotina (Ku 1 do Ku 13; Kru 1; La 3 do 

La 18; La 20; 21; Cr 2; 7;8;9 i 11) i 2 češlja (Č1;2) 

- naftno polje Beničanci s ukupno 95 naftnih bušotina (Be 1 do Be 14; Be 16;17;19 do Be 38; 

Be 40 do Be 50; Be 52 do B65; Be 67 do Be 77; Be 79 do Be 90; BN 4 do BN 14); na ovom 

polju se nalazi otpremna stanica Beničanci, mjerna stanica Beničanci MS-Be-1, MS-Be-2 i 

mjerna stanica MS-Be-3 

- naftno polje Obod-Lacići s ukupno 15 naftnih bušotina (Ob 10; 14; 30 ; 31; 32; 34; 36; 37; 

42; 43; 45; 46; 47; Lac 1; 1s) 

- naftno polje Števkovica s ukupno 17 naftnih bušotina (Štv 1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 14; 16; 

24; 26; 28; 33; 47 i Ob 28) i 4 češlja (Č2; 3; 4; 6) 

- naftno i plinsko polje Obod s ukupno 18 naftnih bušotina (Ob 1; 3; 8; 12; 12s; 13; 16s; 17; 

18s; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 i Štv 11) 

- naftno polje Crnac s ukupno 7 naftnih bušotina (Cr 2; 4; 5; 7; 8; 9; 11) 

- izvan navedenih polja 1 naftna bušotina se nalazi zapadno od naselja Magadenovac (Mag 1). 

 

Na području Općine Magadenovac izgrađen je magistralni naftovod OS Beničanci - US Ruščica 

 304,8 mm (N0 300) u dužini 2.750 m. Izgrađeni su priključni naftovodi od naftnih bušotina 

do češljeva i kolektorski naftovodi od češljeva do stanice, kojima se doprema sirova nafta od 

naftnih bušotina do nadzemnih stojećih spremnika na lokaciji otpremne stanice Beničanci. 

Maksimalni tlak u magistralnom naftovodu OS Beničanci - US Ruščica je 30 bar-a, a radni tlak 

je 15 do 20 bar-a. 

 

Ručni zasuni za zatvaranje protoka nafte nalaze se na bušotini Biz 7 na području Općine 

Bizovac, na češlju broj 5 na naftnom polju Števkovica, koje se nalazi na području grada 

Valpovo, na češlju broj 2; 3; 4; 6 na polju Števkovica, na češlju broj 1 i 2 na naftnom polju 

Kučanci - Kapelna, na mjernim stanicama MS-Be-1, MS-Be-2 i MS-Be-3 u Beničancima, te na 

Otpremnoj stanici Beničanci.  
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3.  MOGUĆE VRSTE I INTENZITET DJELOVANJA PRIRODNIH        

           NESREĆA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

 

Moguće vrste prirodnih nesreća u zimskom razdoblju na području Općine Magadenovac su: 

poplave, potresi, oluja, olujno nevrijeme, pijavice, snježne oborine, poledica, magla i mraz i 

tuča. Bez obzira na učestalost ovih pojava ili njihov intenzitet, kad nastupe, sobom donose niz 

opasnosti za stanovništvo te prirodna i materijalna dobra. 

 

3.1. Poplava 

 

Općina Magadenovac nalazi se na području malog do srednjeg rizika od poplava. 

Prosječna godišnja količina oborina je 748,5 mm. Glavni maximum oborina javlja se početkom 

ljeta (VI mjesec), a sporedni krajem jeseni (XI mjesec). Glavni minimum oborina je sredinom 

jeseni (X mjesec), a sporedni krajem zime (II i III mjesec) – Izvor podataka: Prostorni plan 

uređenja Općine Magadenovac. 

Prema statističkim pokazateljima i iskustvima najkritičniji mjeseci u godini za poplavu su 

proljetni mjeseci, zbog jakih kiša i topljenja snijega. 

 

3.2. Potres 

 

Općina Magadenovac nalazi se u zoni gdje se očekuju potresi maksimalnog intenziteta od VIIO 

MCS ljestvice te se procjenjuje da bi kod ove jačine potresa bilo ugroženo oko 60% građevina 

na području Općine i oko 40% stanovništva koji žive u tim objektima. 

 

3.3. Oluja i olujno nevrijeme 

 

Na temelju analize godišnje ruže vjetrova najdominantniji su vjetrovi iz sjeverozapadnog 

smjera u toplom dijelu godine, a zimi vjetrovi iz jugoistočnog pravca. U 80-90 % slučajeva to 

su vjetrovi jačine 1-2 bofora. 

Vjetar olujne i orkanske jačine nije karakterističan za područje Općine Magadenovac, a moguće 

pojavljivanje u našim krajevima, samo u kratkim i prilično nepravilnim vremenskim 

intervalima (što mu je glavna karakteristika) nanijelo bi velike štete svojim rušilačkim 

djelovanjem  u građevinarstvu, elektroprivredi i HPT prometu, poljoprivredi i šumarstvu, te u 

cestovnom prometu. 
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3.4. Tuča 

 

Glavna karakteristika tuče je nepravilnost u pojavljivanju tako da može proći i nekoliko godina 

da je na jednom mjestu nema, a zatim je jedne godine bude na pretek. 

Na području Općine Magadenovac postoje dvije stanice za obranu od tuče (u naseljima Lacići 

i Malinovac). 

 

3.5.  Snježne oborine  

 

Iznimno visok snježni pokrivač u normalnim okolnostima izravna je posljedica intenzivnih i 

dugotrajnih snježnih oborina. 

Oborine u obliku snijega javljaju se prosječno 26 dana u godini, ali se ne zadržavaju dugo i 

česta su odstupanja od tog prosjeka. 

Iako su snježne oborine u našim krajevima (županija i općina) redovita pojava u hladnijem 

dijelu godine, one u najvećem broju slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog male visine 

snježnog pokrivača i njegovog kratkog zadržavanja na tlu. 

Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti u 

cestovnom prometu. S obzirom na utjecaj na cestovni promet, u meteorologiji je usvojeno da 

se padanje snijega od 10 cm ili više u tijeku 24 sata, smatra elementarnom nepogodom za koju 

su vezane mnoge nevolje kao što su opskrba naselja različitim potrepštinama, pružanje 

zdravstvene pomoći, gubici trgovinskih radnih organizacija i dr. 

Osim toga, obilne snježne oborine mogu prouzročiti velike štete na krovnim konstrukcijama 

različitih građevina, u elektroprivredi i poštansko-telegrafskom prometu, te šumskom 

gospodarstvu.  

Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva da su snježne oborine izazvale posebne 

poremećaje u svakodnevnom životu i radu stanovništva. Najkritičniji su mjeseci siječanj i 

veljača. 

U cilju sprječavanja štetnih posljedica, koje mogu prouzročiti obilne snježne oborine, iako iste 

(prema iskustvenim podacima za proteklo desetljeće) nisu karakteristične za područje Općine 

Magadenovac, provode se preventivne mjere zaštite na građevinskim objektima pravilnim 

projektiranjem njihovih krovnih konstrukcija (krovne konstrukcije trebaju biti projektirane 

prema normama za opterećenje snijegom karakteristično za područje Općine Magadenovac, a 

određeno na temelju meteoroloških podataka iz višegodišnjeg razdoblja motrenja). 

Za sprječavanje štetnih posljedica u prometu značajno je da službe koje u svojoj redovnoj 

djelatnosti vode računa o spremnosti i prohodnosti prometne infrastrukture, na temelju 

odgovarajuće prognoze vremena, provedu i osiguraju najveći mogući stupanj pripravnosti 

operativnih snaga i materijalnih resursa. 

Isto tako, kontinuiranim praćenjem vremenskih prognoza kojima se najavljuju velike snježne 

oborine, te izradom sinoptičkih karata na osnovu istih, moguće su pravovremene pripreme za 

prevladavanje eventualnih snježnih nepogoda. 
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3.6.  Poledica  

 

Poledica, kao glatka i prozirna ledena prevlaka na predmetima ili na tlu, a koja nastaje 

smrzavanjem kapljica rosulje ili kišnih kapi, također nije očekivana pojava (dužeg vremenskog 

trajanja) na području Općine Magadenovac. 

Za razliku od atmosferske poledice, koja nastaje dodirom «hladnih» i «toplih» kapljica, 

sekundarna poledica nastaje potpunim ili djelomičnim smrzavanjem postojeće vode, 

bljuzgavice ili glatkog snijega na tlu, a ovisi dijelom o meteorološkim prilikama, a dijelom o 

stanju na cestama (vlažnost, pokrivenost snijegom). 

Sekundarna poledica je prije moguća na području Općine Magadenovac (ali ista nema 

karakteristike elementarne nepogode) i ona najveće kratkotrajne probleme može pričiniti 

prometu, te poljoprivredi, voćarstvu, šumarstvu i elektroprivredi. 

Najugroženiji putni i prometni pravci su državne i županijske ceste, ali i lokalne i nerazvrstane 

ceste te ulične prometnice. 

Sukladno statističkim pokazateljima i iskustvu najkritičniji mjeseci su prosinac, siječanj i 

veljača. 

Štetni utjecaji poledice najviše bi se odrazili u cestovnom prometu (otežan, a iznimno i kraće 

prekinut promet na pojedinim dionicama, povećan broj incidenata i nesreća, usporena i otežana 

pomoć). 

Preventivne mjere uključuju prognoze za pojavu poledice, te izvješćivanje o tome 

odgovarajućih službi, koje u svojoj redovnoj djelatnosti vode računa o sigurnosti prometne 

infrastrukture, zbog poduzimanja potrebnih aktivnosti i zadaća pripravnosti operativnih snaga 

i materijalnih resursa. 

Mjere zaštite u slučaju neposredne opasnosti sastoje se od akcija posipanja prometnica 

odgovarajućim kemijskim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom) i dr., čemu se pridaje 

pozornost kod nadležnih komunalnih i zimskih službi u Općini Magadenovac. 

 

3.7. Magla i mraz 

 

Najčešća pojava magle je tijekom zimskih mjeseci (u prosjeku 30-50 dana godišnje) i kao takva, 

uz poledicu i snježne padaline stvara teškoće u prometu. 

Pojava mraza na području Općine Magadenovac javlja se u prosjeku 30-50 dana u godini. 
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4.   PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA 

 

U okviru Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Magadenovac koju je izradila 

ovlaštena tvrtka Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, sukladno Pravilniku o 

smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16.) 

i Smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko – baranjske 

županije koje je u ožujku 2017. godine donio župan Osječko – baranjske županije, a koju je 

usvojilo Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 3. sjednici održanoj 10.10.2017. godine 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/17.) izvršeno je: 

- Rangiranje prijetnji s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica 

- Određivanje rizika 

- Kroz sustav vrednovanja utvrđeni su smjerovi vođenja politike prema prijetnjama i 

načinu njihove kontrole 

- Utvrđivanje spremnosti sustava civilne zaštite Općine Magadenovac da odgovori na 

moguće prijetnje velikom nesrećom 

- Određivanje načina preventivnog djelovanja i reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog 

stanovništva podigla na višu razinu 

 

Od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, Procjenom rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Magadenoovac su utvrđene: 

 

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela 

- Potres 

- Ekstremne temperature 

- Epidemije i pandemije 

- Ekstremne vremenske prilike (padaline - vezano uz zaobalne vode koje su prema 

podacima izazvale velike štete veličine velike nesreće) 

- Suša (koja je u povratnom periodu izazvala štete velike nesreće) 

- Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima u stacionarnim objektima  

 

Sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. 

mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage: 

- Stožer civilne zaštite (Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Općine 

Magadenovac KLASA: 810-06/17-01/02, URBROJ: 2115/04-03-17-9, od  13.07.2017. 

godine) 

- Operativne snage vatrogastva 

- Operativne snage Hrvatskog crvenog križa (općina sufinancira rad Društva Crvenog 

križa Grada Donjeg Miholjca) 

- Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (Sporazum s Hrvatskom gorskom 

službom spašavanja – Stanica Osijek) 

- Udruge (Lovačke udruge sukladno odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Općine Magadenovac) 

- Postrojbe i povjerenici civilne zaštite (Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene Općine Magadenovac KLASA: 810-05/18-01/01, URBROJ: 2115/04-03-18-

2, od 27.04.2018. godine, Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika 
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civilne zaštite Općine Magadenovac, KLASA: 810-05/16-01/1, URBROJ: 2115/04-03-

16-1, od 01.06.2016. godine) 

- Koordinatori na lokaciji 

- Pravne osobe u sustavu civilne zaštite (Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa 

za sustav civilne zaštite Općine Magadenovac, KLASA: 810-01/16-01/3, URBROJ: 

2115/04-01-16-4, od 10.06.2016. godine)  

 

 

4.1.  Poplava 

 

U slučaju poplava na vrijeme obavijestiti stanovništvo koje se nalazi u poplavnom području i 

po potrebi provesti evakuaciju. 

Kada je u pitanju poplava, Općina Magadenovac ne raspolaže dovoljnim ljudskim i 

materijalnim potencijalima za obranu od iste.  

Budući da vlastite snage nisu dostatne treba tražiti pomoć Županije sa angažmanom postrojbe 

– tim CZ za spašavanje iz vode kao i timove opće namjene onih jedinica lokalne samouprave, 

koje su zemljopisno vezane za Općinu, a na svom području nemaju potrebe za intervencijom te 

pomoć Hrvatskih voda. 

4.2.  Potres 

 

U slučaju potresa većeg intenziteta za očekivati je da će doći do znatnijih oštećenja na starijim 

objektima (osobito starijim objektima) i infrastrukturi.  

Općina ne raspolaže potrebnim organiziranim ljudskim potencijalima za eliminiranje posljedica 

potresa očekivanog stupnja intenziteta, niti onih sa većim stupnjem. 

Općina ne posjeduje dovoljne vlastite materijale niti stručno osposobljene ljudske potencijale. 

Uz angažiranje vlastitog tima civilne zaštite opće namjene, očekuje se pomoć specijalističkog 

tima za spašavanje iz ruševina sa razine Županije. 

 

Ostale prirodne nesreće u zimskom razdoblju na području Općine Magadenovac 

 

4.3.  Oluja i olujno nevrijeme 

 

U posljednjih 10 godina na području Općine Magadenovac nije bilo proglašenih elementarnih 

nepogoda uzrokovanih olujnim nevremenom. 

U slučaju pojave olujnog nevremena i potrebe za otklanjanje posljedica ove nepogode snage 

zaštite i spašavanja bile bi dostatne za ublažavanje posljedica nastalih ovom nepogodom. 
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Operativne snage za zaštitu i spašavanje (DVD-ovi sa područja Općine i postrojba CZ opće 

namjene) angažirale bi se na raščišćavanju, pomoć pri sanaciji oštećenih krovišta te uklanjanju 

i prevoženju srušenog i uništenog biljnog raslinja u naseljima i na prometnicama. 

 

4.4.  Snježne oborine 

 

Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva da su snježne oborine uzrokovale posebne 

poremećaje u svakodnevnom životu i radu stanovništva Općine Magadenovac. 

U slučaju potrebe za otklanjanje posljedica snježnih oborina mogu se koristiti operativne snage 

zaštite i spašavanja i DVD-ovi sa  područja Općine te postrojba CZ opće namjene. 

Snage koje se bave saniranjem prometnica od snježnih oborina dostatne su za saniranje nastalo 

navedenom ugrozom.  

Održavanje prometnica (čišćenje snijega) vrši Cesting d.o.o. Osijek (državne i županijske 

ceste), a nerazvrstanih cesta Općina Magadenovac, odnosno komunalno poduzeće KOMAG 

d.o.o. Magadenovac, kojem je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta.  

 

4.5.   Poledica 

 

Najugroženiji putni i prometni pravci su državne i županijske ceste. 

Sukladno pokazateljima u proteklih 10 godina nije zabilježena značajna elementarna nepogoda 

uzrokovana poledicom, iz čega proizlazi da u navedenom periodu nije bilo pojave veće 

katastrofe ili nesreće uslijed poledice. 

Mjere zaštite u slučaju neposredne opasnosti sastoje se od akcija posipanja prometnica 

odgovarajućim kemijskim sredstvima, solju, pijeskom (sipinom).  

Postojeće snage su dostatne za ublažavanje posljedica ove nepogode. 

 

4.6.  Magla i mraz 

 

Zaštita od magle kao nepogode provedena je postavljanjem prometnih znakova na prometnice. 

Operativne snage zaštite i spašavanja nisu opremljene za ovu vrstu ugroze. 

 

Prema dosadašnjim iskustvima područje Općine Magadenovac nije imalo ugroza tijekom 

zimskog razdoblja, niti velikim količinama snježnih oborina, leda, mraza, olujnih vjetrova, pa 

niti poplava u naselju. 
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5.  UGROŽENOST KRITIČNE INFRASTRUKTURE TE MOGUĆE POSLJEDICE  

      ZA STANOVNIŠTVO 

 

Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Magadenovac utvrđene su i opisane 

vrste i opasnosti koje mogu zahvatiti područje Općine Magadenovac, a neke od njih mogu imati 

i nivo katastrofe.  

Osim opasnosti utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća (poplava izazvana izljevanjem 

kopnenih vodnih tijela i poplava izazvana zaobalnim vodama - iznimne oborine te potresa), 

područje Općine Magadenovac mogu  zahvatiti i ostale prirodne nesreće u zimskom razdoblju 

(oluja i olujno nevrijeme, snježne oborine, poledica, magla i mraz) 

Takve opasnosti mogu izazvati poremećaje u infrastrukturi. Ovisno o vrsti i dimenziji katastrofe 

mogu se predvidjeti direktne i indirektne posljedice različitog stupnja na infrastrukturne 

objekte. 

 

Utjecaj na kritičnu infrastrukturu: 

 

 

5.1.  Poplava izazvana izljevanjem kopnenih vodnih tijela i poplava izazvana zaobalnim  

        vodama (iznimne oborine) 

 

U slučaju poplava izazvanih izljevanjem kopnenih vodnih tijela i poplava izazvanih zaobalnim  

vodama, posljedice bi se očitovale u  razaravajućem djelovanju vode plavljenjem naselja, 

gospodarskih objekata, poljoprivrednog zemljišta, prometnica te sustava za opskrbu 

električnom energijom i pitkom vodom. 

 

- distribucija električne energije: pad dalekovoda što donosi do prekida isporuke električne 

energije na cijelom području Općine Magadenovac 

- proizvodni objekti: oštećenje proizvodnih skladišnih i distribucijskih kapaciteta što za 

posljedicu ima gubitak dijela proizvoda za prehranu i tržište, osobito stoku, kod individualnih 

proizvođača i otežanu prehranu stanovništva te nedostatak radne snage 

- zdravstvo: plavljenje objekata što kao posljedicu ima nemogućnost pružanja zdravstvene 

zaštite, pojavu epidemija manjih razmjera 

- naftovodi i plinovodi: plavljenje eksploatacijskih polja što onemogućava proizvodnju nafte i 

plina 

- prometna infrastruktura: plavljenje cestovnih pravaca i opasnost od rušenja mostova na 

rijeci Vučici što dovodi  do prekida prometa 
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- stambeni i drugi objekti: zadržavanje vode u građevinama što za posljedicu ima devastaciju 

interijera, narušavanje vanjskog i unutarnjeg izgleda građevina i nemogućnost stanovanja. 

  

 

5.2.   Potres  

 

U slučaju potresa posljedice bi se očitovale u materijalnoj šteti osobito na manje otpornim i 

starijim objektima, urušavanju objekata za uzgoj životinja, oštećenju škladišta poljoprivrednih 

proizvoda, oštećenju vodovodne mreže, prekidu elektroenergetske, plinske i 

teelekomunikacijske  mreže, smanjenoj prohodnosti prometnica, nekontroliranom ispuštanju 

opasnih tvari u zrak, vodu i zemlju i dr. 

 

- distribucija električne energije: pad dalekovoda što donosi do prekida isporuke električne 

energije na cijelom području Općine Magadenovac  

- opskrba vodom: prekid vodoopskrbnih cjevovoda i nestanak i zagađenje vode u bunarima 

što za posljedicu ima prestanak snabdjevanja vodom stanovništva 

- proizvodni objekti: oštećenje proizvodnih, skladišnih i distribucijskih kapaciteta što za 

posljedicu ima gubitak dijela proizvoda za prehranu i tržište 

- zdravstvo: oštećenje i rušenje objekata što za posljedicu ima veće zahtjeve za zdravstvenim i 

veterinarskim intervencijama 

- naftna polja, naftovodi i plinovodi: oštećenja ili rušenja crpki za vađenje nafte i plina te 

oštećenje cjevovoda što za posljedicu ima gubitak dijela postrojenja, nemogućnost daljnje 

eksploatacije i prekid opskrbe plinom stanovništva 

- prometna infrastruktura: oštećenje cestovnih pravaca i objekata na njima što za posljedicu 

ima privremeni prekid prometa na pojedinim pravcima 

- telekomunikacije: ošteećenje pojedinih kablova fiksne mreže, oštećenje prostora telefonskih 

centrala, oštećenje ili rušenje baznih stanica što za posljedicu ima prekid fiksnik 

telekomunikacijskih usluga i prestanak rada mobilne mreže zbog oštećenja bazne stanice 

- stambeni i drugi objekti: oštećenje i urušavanje objekata (osobito starijih građevina) što za 

posljedicu ima narušavanje vanjskog i unutarnjeg izgleda građevina i nemogućnost stanovanja. 

 

 

5.3.  Oluja i olujno nevrijeme 

 

Pojavljivanje oluje i orkanskog nevremena na području Općine Magadenovac nanijelo bi velike 

štete svojim rušilačkim djelovanjem u građevinarstvu, elektroprivredi i HPT prometu, 

poljoprivredi i šumarstvu, te u cestovnom prometu. 
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5.4.   Snježne oborine 

 

Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti 

(cestovni promet) ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, 

zgrade). 

 

- promet: smanjena vidljivost i sigurnost, otežan promet, neprohodnost cesta (u slučaju velike 

količine snježnih oborina i snježnih nanosa i zaustavljanje prometa) i povećani rizik u prometu 

što za posljedicu ima otežan, a iznimno, i kraće prekinut cestovni promet na pojedinim 

dionicama, povećan broj incidenata i nesreća, usporena i otežana pomoć, te odsječenost 

stanovništva 

- distribucija električne energije: moguće oštećenje niskonaponske mreže što bi dovelo do 

prekida opskrbe el. energijom pojedinačnih ili manjih grupa korisnika, kao i produženo vrijeme 

otklanjanja kvarova. 

- stambeni, proizvodni i drugi objekti: oštećenja krovišta i porast broja ozlijeđenih osoba. 

Sama sanacija krovišta bila bi otežana zbog vremenskih uvjeta, te bi bilo potrebno zbrinjavanje 

ljudi. 

- telekomunikacije: oštećenja korisničkih TK priključaka (zračnih kablova) kao i otežani 

popravci i intervencije. 

 

 

5.5.  Poledica 

 

Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice 

i površinskog leda. To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba godine 

ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje. 

 

 

5.6.  Magla i mraz 

 

Najčešća pojava magle je u zimskim mjesecima i kao takva, uz poledicu i snježne oborine, 

najviše stvara poteškoće u prometu. 

6.  SPRJEČAVANJE PREKIDA PROMETA 

 

Na području Općine Magadenovac postoje državne ceste, ceste županijskog značaja, lokalne i 

nerazvrstane ceste. 



18. prosinac 2018. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 10  -   str.663  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

Sprječavanje prekida prometa moguće je izvršiti blagovremenim posipavanjem prometnica 

odgovarajućim sredstvima (solju, pijeskom, sipinom) u slučaju poledica, te čišćenjem snijega. 

Za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta odgovorne su Hrvatske ceste, odnosno 

«Cesting» d.o.o. Osijek, Nadcestarija Donji Miholjac, Industrijska zona  bb, (tel. 031/631-773, 

mob. 091/1613-502, odgovorna osoba: Anka Strelec ing.građ.), a za nerazvrstane ceste 

KOMAG d.o.o. Magadenovac, Glavna 1 (tel. 031/647-165).  

Vrijeme trajanja, mjere i redoslijed održavanja nerazvrstanih cesta, te prioriteti u održavanju i 

stupnjevi pripravnosti sadržani su i opisani u Planu zimskog održavanja uličnih prometnica, 

nerazvrstanih cesta i pješačkih površina u zimi 2018/19. godine koji je donio  Općinsko 

načelnik Općine Magadenovac,  14. studenog, 2018. godine. 

 

 

6.1. Uklanjanje posljedica i sanacija u slučaju nastanka prekida prometa 

 

Dosadašnja iskustva govore da većih zastoja u prometu u posljednjih 50 godina nije bilo. 

 

Planom zimskog održavanja uličnih prometnica, nerazvrstanih cesta i pješačkih površina u zimi 

2018/19. godine utvrđuje se:         

- vrijeme trajanja zimske službe 

- pripremni radovi zimske službe 

- mjesto pripravnosti zimske službe 

- prioriteti održavanja, redosljed i prvenstvo  intervencija u zimskim uvjetima 

- stupnjevi pripravnosti 

 

Zimsko održavanje uličnih prometnica, nerazvrstanih cesta i pješačkih površina u sezoni 

2018/19. godine započinje 15. studenog 2018. godine i traje do 15. ožujka 2019. godine.   

Prema Pravilniku o održavanju cesta (“Narodne novine“ broj 90/14.), nerazvrstana cesta se 

smatra prohodnom kada visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm i ukoliko je radovima na 

uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, u skladu s 

posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.  

Čišćenje snijega sa kolnika nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica te pješačkih površina vrši 

se kada se stvori snježni talog  visine 15 cm, a čišćenje se vrši traktorom s ralicom uz potrebno 

posipanje agregatom i solju. 

 

Tijekom vremenskog razdoblja od usvajanja Plana zimskog održavanja do početka rada zimske 

službe potrebno je obaviti dogovore o provođenju zimske službe s MUP, Policijska uprava 

Osječko-baranjska - Policijska postaja Donji Miholjac i izvršiti pripremu (remont) potrebnih 

strojeva (traktor s posipačem i utovarivač s ralicom) kako bi se omogućilo normalno provođenje 

radnji i aktivnosti u zimskom održavanju uličnih prometnica, nerazvrstanih cesta i pješačkih 

površina. 
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Radi učinkovitijeg djelovanja zimske službe na području Općine Magadenovac, organizira se 

stalno mjesto pripravnosti za ljudstvo, sredstva veze i strojni park te se imenuje odgovorna 

osoba. 

 

 Stalno mjesto pripravnosti:  

„KOMAG“ d.o.o. Magadenovac, Glavna 1 

 Sredstvo komunikacije i koordinacije izvršitelja: 

Telefonske veze – stacionarne i mobilne 

 Strojni park: 

  Traktor Zetor 6340, registarskih oznaka NA654AS 

Ralica 

Traktorska prikolica  

Teretno vozilo za prijevoz putnika i manjeg tereta, registarskih oznaka OS 153 -MB 

 Osobe na mjestu pripravnosti ili na mjestu intervencije 

2. Zvonimir Francuz, mob. 099/2518-176 

3. Tomislav Kusturić, mob. 099/2517-446 

 

 Zimsko održavanje cesta koje se odnosi na „KOMAG“ d.o.o. Magadenovac obuhvaća 

čišćenje snijega s uličnih prometnica, nerazvrstanih cesta i pješačkih površina i odvoz viška 

snijega te posipanje agregatom i solju. 

 Čišćenje snijega sa kolnika vrši se kada se stvori sloj snježnog taloga visine 15 cm. 

Čišćenje se vrši grederom, traktorom s ralicom. Sprečavanje klizavosti kolnika treba riješiti 

posipanjem agregatom i solju. 

 Komunalno poduzeće „KOMAG“ d.o.o. Magadenovac  će organizirati i vršiti čišćenje 

snijega na cijelom području Općine Magadenovac. Zimsko održavanje uličnih prometnica, 

nerazvrstanih cesta i pješačkih površina, obavljat će se traktorom opremljenim ralicom za 

čišćenje snijega.   

            Posipanje kolnika agregatom i solju vršit će se traktorom s rasipačem, a posipati će se 

samo traka širine 2 m i to po osi kolnika, a u količini cca 150 kg soli po kilometru. 

 U slučaju velikih naslaga snijega na bankinama, vršit će se utovar i odvoz snijega na 

utvrđene lokacije izvan naselja. 

 Pješačke staze i druge površine namijenjene za kretanje pješaka, treba čistiti ručno ili 

strojem (traktor s ralicom) i posipati solju ispred zgrada u vlasništvu Općine Magadenovac 

(mjesni domovi, vatrogasni domovi, zgrada općine), a ostale pješačke površine ispred 

poslovnih objekata i privatnih stambenih objekata, obvezni su očistiti korisnici poslovnih 

objekata, odnosno vlasnici stambenih objekata. 
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           Redoslijed zimskog održavanja nerazvrstanih cesta, uličnih prometnica i pješačkih 

površina  utvrđuje se kako slijedi: 

 

     I. PRIORITET:  ulice u svim naseljima na području Općine Magadenovac koje se ne 

održavaju kao državne, županijske ili lokalne ceste 

 

     II. PRIORITET: cesta Kućanci - Upravna zgrada INA. 

 

     III. PRIORITET: ostale javno-prometne površine - pješačke površine ispred zgrada u 

vlasništvu Općine Magadenovac u svim naseljima, parkirališta i prostori ispred mrtvačnica, te 

mjesna groblja. 

 

     IV. PRIORITET: ostale nerazvrstane ceste na području Općine Magadenovac prema 

Odluci o nerazvrstanim cestama, po nalogu. 

 

          Standard održavanja I. i II.  prioriteta je da se kolnik čisti i po potrebi posipa solju (ili 

mješavinom soli i agregata), nakon stvaranja snježnog pokrivača minimalne debljine 15 cm, 

tako da se omogući odvijanje prometa uz smanjenu sigurnu brzinu (max. 40 km/h) u otežanim 

uvjetima (snijeg na kolniku, poledica, niske temperature, slaba vidljivost i sl.). 

           Odvijanje prometa podrazumijeva obvezatnu uporabu zimske opreme od strane 

korisnika kolnika. 

Ostale javno prometne površine površine - pješačke površine ispred zgrada u vlasništvu 

Općine Magadenovac u svim naseljima, parkirališta i prostori ispred mrtvačnica, te mjesna 

groblja se samo čiste i time omogućuje prohodnost, ali tek nakon završenih radova na cestovnim 

smjerovima I. i II. prioriteta. 

           Ostali putevi i prilazi koji su eventualno propušteni čiste se po potrebi.   

Prohodnost površina za prometovanje bicikla se ne osigurava ovim standardom 

održavanja. 

Redoslijed obavljanja radova na uličnim prometnicama, nerazvrstanim cestama i 

pješačkim površinama ovisi o utvrđenim razinama prednosti. 

          Prioritete i redosljed intervencije moguće je promijeniti što ovisi o vremenskim 

nepogodama, intenzitetu i vrsti padalina. 

          Kritični momenti zatečeni na terenu cijele Općine Magadenovac ili dojavljene hitne 

intervencije (Prva pomoć, vatrogasne intervencije i sl.) imaju prioritet za intervenciju čišćenja 

i posipavanja u kritičnom dijelu.    
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Napomena za sve prioritete održavanja: 

- U razdoblju izvanredno jakih snježnih padavina, kod snježnih mećava i zapuha, 

prohodnost nije neophodno nužno osigurati. Posebno to važi za poledicu, ako je radi 

kiše cesta zaleđena i poledicu nije moguće riješiti raspoloživim tehničkim sredstvima. 

- Odgovorna osoba Općine Magadenovac u izuzetnim slučajevima iz  opravdanih 

razloga može, ako isto ocijeni nužnim, izvršiti manje intervencije po pojedinim 

standardima i prioritetima održavanja. 

 

Nakon prestanka vremenskih neprilika odmah se pristupa radovima na postizanju normalizacije 

prometa i to: 

 - proširenje očišćenog kolnika 

 - čišćenje raskrižja  

-  čišćenje autobusnih stajališta  

 - ostalo po nalogu odgovorne osobe Općine Magadenovac. 

 

U slučaju većeg obima poslova i veće količine snježnih oborina, osim «Cestinga» d.o.o. i 

„Komag“ d.o.o. Magadenova, koji su uključeni u održavanje prometnica, moguće je uključiti i 

pravne i fizičke osobe na području Općine Magadenovac.. 

 

 

6.2. Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja 

 

Privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu izvan mjesta stanovanja ili u cestovnim 

motornim vozilima moguće je trenutno zbrinuti jedino u Mjesnim domovima u naseljima 

Beničanci, Kućanci, Lacići, Malinovac i Šljivoševci, te u sportskoj dvorani Osnovne škole 

“Matija Gubec” Magadenovac, budući da je jedino na tim mjestima moguće i spravljanje toplih 

obroka.  

U svim mjesnim domovima postoje opremljene kuhinje i sanitarni čvorovi, te postoji 

mogućnost grijanja sala za slučaj potrebe privremenog zbrinjavanja ljudi koji se zateknu izvan 

mjesta stanovanja. Osim toga, ovi prostori redovito se održavaju i uređuju za  čega se 

osiguravaju sredstva u Proračunu. 

Opskrbu za potrebe građana (hrana, piće) potrebno je osigurati putem Crvenog križa i 

prodavaonica na području Općine Magadenovac, a opskrbu lijekovima kao i zdravstvenu zaštitu 

putem zdravstvene ustanove Dom zdravlja Donji Miholjac, ambulante Magadenovac, te 

ljekarne «Kovačević». 
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6.3.  Procjena vlastitih mogućnosti 

 

Iako su snježne oborine u našim krajevima (županija i općina) redovita pojava u hladnijem 

dijelu godine, one u najvećem broju slučajeva ne pričinjavaju veće teškoće zbog visine snježnog 

pokrivača i njegovog relativno kratkog zadržavanja na tlu. 

Prema dosadašnjim iskustvima nije bilo slučajeva da su snježne oborine izazvale posebne 

poremećaje u prometu, svakodnevnom životu i radu stanovništva općine Magadenovac.  

Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od svih vrsta ugrožavanja, pa tako i nepovoljnih 

vremenskih uvjeta u zimskom razdoblju, provodit će se prvenstveno raspoloživim redovnim 

snagama, pravnim osobama, službama koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i 

spašavanjem, civilnom zaštitom i drugim snagama.  

Glavna interventna snaga u svim akcijama zaštite i spašavanja biti će u prvom trenutku 

pripadnici gotovih snaga te dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Magadenovac 

(DVD Beničanci, DVD Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci), a nakon toga postrojba 

civilne zaštite opće namjene. 

Iako Općina Magadenovac može relativno brzo reagirati i po potrebi otkloniti i sanirati 

posljedice u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta na svom području ipak na području Općine 

Magadenovac ne postoji dovoljno ljudskih i materijalno- tehničkih resursa za otklanjanje svih 

predviđenih opasnosti.  

Postoje institucije koje mogu samo do određene veličine katastrofe uspješno spriječiti, ali i 

sanirati moguće zastoje u prometu i opskrbi, a vezano za elementarne nepogode u zimskom 

razdoblju. 

U slučaju da su nepovoljni vremenski uvjeti krajnje ekstremni te Općina Magadenovac, uz 

angažiranje raspoloživih snaga i kapaciteta na svom području, ne bude mogla samostalno 

spriječiti ili sanirati opasnosti planira se, po potrebi, angažirati ljudske i materijalno-tehničke 

resurse susjednih općina, gradova i Osječko-baranjske županije. 

 

 

Snage kojima Općina Magadenovac raspolaže su: 

 

- Stožer zaštite i spašavanja–Načelnik Stožera: Zlatko Vuković,  mob. 098/339-030; 

 Pozivanje i aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja nalaže općinski načelnik: Stjepan Živković, 

Kućanci, K. Zvonimira 7, tel. 031/649-046, mob. 098/339-032 

 

- Postrojba civilne zaštite opće namjene – Zapovjednik: Kristijan Maćešić, Šljivoševci,  

V. Nazora 53, tel. 647-027, mob. 098/959-8687 
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- KOMAG d.o.o. Magadenovac, Glavna 1 - obavlja poslove na održavanju čistoće, održavanje 

javnih površina i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica –(tel. 031/647-

165), odgovorna osoba: Jasna Živković, Kućanci, K. Zvonimira 7, tel.031/649-046, 

mob.099/2517-445 

 

- «Cesting» d.o.o. Osijek, Nadcestarija Donji Miholjac, Industrijska zona  bb, tel. 031/631-

773, mob. 091/163-17-73, odgovorna osoba: Anka Strelec, mob. 091/1613-502 

 

Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac: 

- Predsjednik: Vitomir Živković, Kućanci, K. Zvonimira 16, mob. 091/2647-166,  

 - Zapovjednik vatrogasnih postrojbi: Ratko Šegović, Šljivoševci, V. Nazora 172,  

                                                                        mob. 091/2647-171,  

                                                                                                                

- DVD Beničanci : Beničanci, I.L. Ribara 41, tel. 031/648-208 

- dežurni vatrogasac- tel. 098/334-945,  

  - Predsjednik DVD-a – Saša Balent, Beničanci, I.L. Ribara 143, 

                                                              mob. 095/9184-320 

                        - Zapovjednik – Tomislav Bićan, Beničanci, B. Radića 1b,  

                                                   mob. 091/2647-174 

  - Zamjenik zapovjednika – Dinko Tušek, Brezovica, K. Tomislava 11,  

                                                                   mob. 091/577-1500 

- DVD Kućanci : Kućanci, K. Zvonimira 88 

- Predsjednik DVD-a – Vitomir Živković, Kućanci, K. Zvonimira 16,  

                                       mob. 091/2647-166 

 - Zapovjednik: Mario Vidaković, Kućanci, M. Gupca 14, mob. 091/2647-169 

   - Zamjenik zapovjednika: Marin Živković, Kućanci, K. Zvonimira 2a, 

                                                                   mob. 091/1684-998 

 

- DVD Lacići : Lacići, A. Kačića 64 

                       - Predsjednik DVD-a – Nedeljko Kovačević, Lacići, A. Kačića 62,  

                                                              mob. 091/7894-072 

                       - Zapovjednik: Mladen Vrbešić, Lacići, A. Kačića 33, mob. 099/685-8703 

            - Zamjenik zapovjednika: Slaven Mrganić, Lacići, I. Krajačića 22,  
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                                                                 Mob. 099/3226-548 

 

- DVD Šljivoševci: Šljivoševci, V. Nazora 89 

                       - Predsjednik DVD-a: Davor Kovačić, Šljivoševci, V. Nazora,  

                                                           mob. 092/2545-540 

                       - Zapovjednik DVD-a: Ratko Šegović, Šljivoševci, V. Nazora 172, 

                                                             mob. 091/532-2917, 091/2647-171 

                       - Zamjenik zapovjednika: Josip Marić, Šljivoševci, V. Nazora,  

                                                                 mob. 091/9539-265 

 

 

Po potrebi se mogu aktivirati: 

 

- Hitna medicinska pomoć – 112 - 194 

- Dom zdravlja Donji Miholjac, Ambulanta Magadenovac: Magadenovac, Glavna 5  

(tel. 031/647-155) – liječnik opće prakse 

- Veterinarska služba, Veterinarska ambulanta Mihael Šljivoševci, tel. 647-145  

- Hrvatski crveni križ  Donji Miholjac, tel. 631-410 

- Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac tel. 631-525   

- Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Osijek – Zvonimir Soldo, mob. 091/529-2327 

- Hrvatske vode, VGI Donji Miholjac tel. 632-052 

- Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac, tel. 631-222 

- Miholjački vodovod  d.o.o. Donji Miholjac, tel. 631-507 

- Hrvatske šume, Šumarija Koška (tel.681-080), Šumarija Đurđenovac (tel. 631-535) i    

  Šumarija Donji Miholjac (tel. 631-977). 

  

 

U slučaju ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s mogućim visokim snježnim 

nanosima i drugih ekstremnih okolnosti, Općina Magadenovac zatražit će dodatnu pomoć od 

pravnih osoba i trgovačkih društava na području Općine Magadenovac, te od fizičkih osoba 

koje su u mogućnosti materijalno-tehničkim sredstvima (strojevima, vozilima, oruđima, 

zalihom hrane, odjeće, građevnog, medicinskog i drugog materijala nužnog za provedbu zaštite) 

pomoći u pravovremenom čišćenju lokalnih prometnica, putova i lokacija od posebnog značaja, 
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te u opskrbi stanovništva i privremenom zbrinjavanju osoba koje se zateknu izvan mjesta 

stanovanja ili u cestovnim motornim vozilima. 

 

 

7.  ZEMLJOVID PODRUČJA OPĆINE MAGADENOVAC 

 

 Zemljovid područja Općine Magadenovac kao sastavni dio Procjene ugroženosti 

civilnog stanovništva i materijalnih dobara, je prikaz općih karakteristika (položaj, reljef, rijeke, 

stanovništvo, prometna infrastruktura) rasprostranjenosti poljoprivrednih i šumskih površina, 

te lociranosti naseljenih mjesta i materijalnih dobara, svega na što bi mogle djelovati 

elementarne nepogode (prirodne i civilizacijske katastrofe). 

 

 

 

 

KLASA:   810-03/18-01/2 

URBROJ: 2115/04-01-18-4 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

                                                                                    

 

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                               Davorin Gašparić 
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151. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Magadenovac u 2019. god. 

151. 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 

68/18.) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac («Službeni glasnik Općine Magadenovac» 

broj 1/18.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 10. sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. 

godine, donosi 

 

PROGRAM 
 gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Magadenovac 

u  2019. god. 
 

I.     OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 

Magadenovac (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 

financiranja, određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Magadenovac za 2019. godinu za: 

 

      -     javne površine, 

      -     nerazvrstane ceste, 

4. javnu rasvjetu, 

5. groblje, 

 

          Ovim Programom određuje se: 

-  opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata, uređaja i opreme iz stavka 1. ovog  

   članka,  

-  iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora 

financiranja  

   po djelatnostima i godinama. 

 

Ovim Programom određuje se: 

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova  

  građevinskog područja 

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog  

  područja 

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 
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- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati 

 

Članak 2. 

                    Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Magadenovac, 

razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima. 

 

 

Članak 3. 

Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće radnje i radove: 

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture 

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne  

   infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta 

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akta za  

  građenje i uporabu komunalne infrastrukture 

 

Ovim Programom određuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Magadenovac u 2019. godini, kako slijedi: 

 

 

II.     JAVNE POVRŠINE 

 

Članak 4. 

Investicijsko održavanje dječjih igrališta. Vrijednost investicije je 50.000,00 kn. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:  2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i   50.000,00  

 komunalni doprinos 

 

 Članak 5.  

Popravak nogostupa. Vrijednost investicije je 200.000,00 kn.  

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:  2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i   200.000,00  

 komunalni doprinos  
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Članak 6. 

Izrada projektne dokumentacije za zonu u Magadenovcu. Vrijednost investicije je 250.000,00 

kuna. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:  2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i    250.000,00 

komunalni doprinos  

 

Članak 7. 

Rješavanje imovinskopravnih poslova - Otkup zemljišta za Tematski park „Slavonsko selo – 

Šljivoševci“. Vrijednost investicije je 250.000,00 kuna. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:  2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i    250.000,00 

komunalni doprinos  

 

Članak 8. 

Nabavka i ugradnja parkovnih klupa i opreme. Vrijednost investicije je 60.000,00 kuna. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:  2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i    60.000,00 

komunalni doprinos  

 

Članak 9. 

Nabavka spremnika za plastiku. Vrijednost investicije je 115.000,00 kuna. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:  2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac,   115.000,00 

komunalni doprinos i naknada za koncesiju 

 

Članak 10. 

Hortikulturno uređenje zelenih površina. Vrijednost investicije je 60.000,00 kuna. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:  2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i    60.000,00 

komunalni doprinos  
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III.     NERAZVRSTANE CESTE 

 

Članak 11. 

Popravak nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica. Vrijednost investicije je 200.000,00 kuna. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:             2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i                             200.000,00 

 komunalni doprinos, naknada od legalizacije    

 

Članak 12. 

Izrada projektne dokumentacije nerazvrstane ceste  Kućanci - Ina. Vrijednost  investicije je 

100.000,00 kn.  

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:             2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i                             100.000,00 

 komunalni doprinos 

 

Članak 13. 

Strojno krčenje bankina nerazvrstanih cesta. Vrijednost investicije je 200.000,00 kn. 

 Izvori financiranja i rokovi izvršenja:             2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i                             200.000,00 

 komunalni doprinos 

 

 

IV.     JAVNA RASVJETA   

 

Članak 14. 

Rekonstrukcija javne rasvjete. Vrijednost investicije je 120.000,00 kn. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:                   2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac i                              120.000,00 

 komunalni doprinos 
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V.     GROBLJA 

 

Članak 15. 

 Izgradnja parkirališta ispred groblja u Beničancima. Vrijednost investicije je  480.000,00 kn. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:     2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac,               480.000,00  

 kom. doprinos  

 

 

Članak 16. 

Investicijsko održavanje groblja. Vrijednost investicije je 20.000,00 kn. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:     2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac,       20.000,00  

 kom. doprinos 

Članak 17. 

Investicijsko održavanje mrtvačnica. Vrijednost investicije je 20.000,00 kn. 

Izvori financiranja i rokovi izvršenja:     2019. god. 

-proračun Općine Magadenovac,       20.000,00  

 kom. doprinos 

 

 

 

VI.      ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

 

Rekapitulacija rashoda po komunalnim djelatnostima iz ovog Programa je slijedeća: 

 

 JAVNE POVRŠINE .............................................   985.000,00 kn    

 NERAZVRSTANE CESTE .................................   500.000,00 kn           

 JAVNA RASVJETA.............................................    120.000,00 kn  

 GROBLJE .............................................................   520.000,00 kn    

  

               UKUPNO:      2.125.000,00 kn  
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Članak 19. 

Izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu: 

 

-SREDSTVA IZ PRORAČUNA ...........   1.998.772,00 kn 

-KOMUNALNI DOPRINOS .................       90.000,00 kn 

-NAKNADA OD KONCESIJE .............         6.228,00 kn 

-NAKNADA OD LEGALIZACIJE…...        30.000,00 kn 

 

 

Članak 20 

          Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u 

skladu s dinamikom ostvarenja predviđenih prihoda i sredstava kapitalnih pomoći. 

 

Članak 21. 

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih 

sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja 

Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima. 

 

Članak 22. 

Općinski načelnik podnosi, Općinskom vijeću Općine Magadenovac, izvješće o 

izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu 

istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Magadenovac. 

 

Članak 23. 

          Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Magadenovac». 

 

 

KLASA:    361-02/18-01/4  

URBROJ:   2115/04-01-18-1 

Magadenovac,  18. prosinca 2018. godine    

 

PREDSJEDNIKOPĆINSKOG VIJEĆA:   

     Davorin Gašparić, v.r. 
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152. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Magadenovac za 2019. godinu 

152. 

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi „Narodne novine“ 

br.47/90 i 27/93 i 38/09.) i članka 30.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeća Općine Magadenovac na svojoj 10. sjednici održanoj  

18. prosinca 2018. godine donosi  

 

 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u kulturi na području 

Općine Magadenovac za 2019. godinu 

 

 
I 

 

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Magadenovac (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine 

Magadenovac u 2019. godini. 

 

 

II 

 

U javne potrebe u kulturi koji su od interesa za Općinu Magadenovac uvrštava se: 

-djelovanje udruga u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaranja, 

-održavanje objekata kulture, sakralnih objekata, 

-manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, 

-program udruga građana i drugih udruga od interesa za Općinu Magadenovac, kao i prijedlozi 

usmjereni poticanju razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma u Općini Magadenovac. 

 

III 

 

Za potrebe u kulturi iz točke II. ovog Programa u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. 

godinu osigurana se sredstva u iznosu od 412.000,00 kuna. 

Programi i projekti udruga građana i drugih udruga u kulturi od interesa za Općinu 

Magadenovac do iznosa 200.000,00 kuna, financirat će se putem javnog natječaja ili javnog 

poziva. 

                                                          I V 

 

Financiranje aktivnosti iz točke II. ovog Programa za koje su sredstva osigurana u Proračunu 

Općine Magadenovac za 2019. godinu, provest će se putem javnog natječaja ili javnog poziva. 
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                                                           V 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“.  

 

 

 

KLASA:612-01/18-01/10 

URBROJ:2115/04-01-18-4 

U Magadenovcu, 18. prosinca 2018. godine 

 

 

 

 

            PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                  Davorin Gašparić, v.r. 
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153. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 2019. godinu 

153. 

Na temelju članka 6., članka 115. i članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 

broj broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 30.  Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeća Općine 

Magadenovac na svojoj 10. sjednici, 18. prosinca 2018. godine donosi  

 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

Općine Magadenovac za 2019. godinu 

 

 

 

I 

Ovim programom utvrđuje se aktivnosti, poslovi i djelatnosti za ostvarivanje javnih potreba u 

socijalnoj skrbi i financijska sredstva potrebna za njegovo provođenje. 

 

 

II 

Javne potrebe u socijalnoj skrbi ostvarivat će se: 

- pomaganjem osobama i obiteljima u novcu ili naturi, kada se zbog nesposobnosti za rad, 

bolesti, elementarnih nepogoda, starosti ili drugih događaja nađu u stanju socijalne potrebe, 

-pomaganjem socijalno ugroženih obitelji (korisnici zajamčene minimalne nakande) u 

podmirenju troškova stanovanja, 

-osiguranjem besplatne prehrane i udžbenika osnovnoškolcima, 

-sufinanciranje troškova stanovanja i putne karte srednjoškolcima,  

-putem humanitarno-socijalnih udruga, 

- financiranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi putem javnog natječaja 

ili javnog poziva. 

 

 

III 

Javne potrebe iz  točke II.ovog Programa ostvarivat će se kroz rad: 

-Općinskog vijeća Općine Magadenovac  

-Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac 

-Osnovne škole „Matija Gubec“ Magadenovac 

-Humanitarno-socijalnih udruga 

 

 

IV 

Za potrebe u socijalnoj skrbi iz  točke II. ovog  Programa u Proračunu Općine Magadenovac za 

2019. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 703.000,00 kuna. 
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V 

Sredstva iz točke IV. ovog Programa raspoređuju se: 

1. Potpora za novorođeno dijete    60.000,00 

2. Poklon paket za novorođeno dijete               3.000,00 

3. Sufinanciranje troškova školske kuhinje             50.000,00 

4. Pomoć socijalno ugroženim obiteljima             150.000,00 

5. Podmirenje troškova ogrjeva   60.000,00 

6. Dnevni boravak i pomoć u kući starijim  

osobama       10.000,00 

7. Sufinanciranje troškova priključaka na 

vodovodni sustav                10.000,00  

8. Prigodna nagrada umirovljenicima- 

Božičnica                          100.000,00 

9. Pomoć udrugama proizašlim iz dom.rata 10.000,00 

10. Humanitarna skrb kroz udruge građana             50.000,00 

11. Prigodna nagrada nezaposlenima- 

Božičnica      50.000,00 

12. Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja            150.000,00 

mladih obitelji 

 

                                                     VI 

Sredstva iz točke V. ovog Programa u iznosu od 678.000,00 kuna korisnicima će se odobravati 

pojedinačno po zamolbama, sukladno odlukama koje je donijelo Općinsko vijeće Općine 

Magadenovac ili Opićinski načelnik Općine Magadenovac. 

Programi i projekti udruga u području socijalne skrbi do iznosa 25.000,00 kuna, realizirati će 

se nakon provedenog javnog natječaja ili javnog poziva. 

 

VII 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

KLASA:550-02/18-01/4 

URBROJ:2115/04-01-18-4 

U Magadenovcu, 18. prosinca 2018. godine 

 

   

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

    Davorin Gašparić, v.r. 
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154. Program javnih potreba u sportu na području Općine Magadenovac za 2019. godinu 

154. 

Na temelju članka 74., stavak 2., a u svezi s člankom 76., stavak 4. Zakona o sportu („Narodne 

novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 30.  Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeća Općine 

Magadenovac na svojoj 10. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donosi  

 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u sportu na području 

Općine Magadenovac za 2019. godinu 

 

 

 

I 

 

Programom javnih potreba u sportu na području Općine Magadenovac za 2019. godinu (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koji su od 

značaja za Općinu Magadenovac kao i za njenu promociju na svim razinama, a koje će se 

financirati iz Proračuna Općine Magadenovac u 2019. godini. 

 

 

II 

 

Javne potrebe u sportu od javnog interesa za Općinu Magadenovac su: 

- aktivnosti, poslovi i djelatnosti u svezi poticanja i promicanja sporta, 

- promicanje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 

-djelovanje sporstkih udruga, 

-sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

-sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom 

-planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu 

Magadenovac. 

 

   

III 

Za zadovoljavanje javnih potreba u sportu od javnog interesa za Općinu Magadenovac iz točke 

II. ovog  Programa, u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. godinu osigurana su sredstva 

u iznosu od 450.000,00 kuna.  

Programi i projekti sporstkih udruga do iznosa 420.000,00 kuna, financirat će se putem javnog 

natječaja ili javnog poziva. 
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IV 

 

Ovaj Program  stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

 

 

KLASA:620-01/18-01/10 

URBROJ:2115/04-01-18-4 

U Magadenovcu, 18. prosinca 2018. godine  

 

 

 

 

 

                            PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Davorin Gašparić, v.r. 
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155. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske u 2019. godini 

155. 

Na temelju članka 25., stavak 7. i 8. Zakona poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, 

broj 20/18.) i 30.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

1/18.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. 

godine, donosi  

 

PROGRAM 

korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

 u 2019. godini 
 

 

Članak 1. 

U 2019. godini planira se ostvarenje sljedećih prihoda od sredstava ostvarenih od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, 

kako slijedi:  

 VRSTE PRIHODA U 2019. 

GODINI 

PLANIRANI PRIHODI  

U 2019. GOD./KN 

1. Uplata od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta  

 

500,00 kuna 

 UKUPNO 500,00 kuna 

 

Članak 2. 

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prihod su 

državnog proračuna 70% i 30% proračuna jedinice lokalne samouprave, odnosno Općine 

Magadenovac, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. 

Ostvarena sredstva su namijenjena isključivo za okrupnjavanje, privođenje funkciji, 

povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. 

 

 VRSTA 

RASHOD 

U 2019. 

GODINI 

 

PLAN 

RASHODA 

2019 

1. Povećanje vrijednosti 

poljoprivrednog zemljišta 

 

250,00 kn 

2. Okrupnjavanje 

poljoprivrednog zemljišta 
250,00 kn 

UKUPNO 500,00 kn 
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Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u slučaju potreba tijekom godine može donijeti odluku o 

preraspodjeli sredstava u okviru planiranih prihoda. 

 

Članak 4. 

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, Općinski načelnik Općine 

Magadenovac dostavit će Općinskom vijeću Općine Magadenovac na razmatranje i usvajanje 

zajedno s Godišnjim izvješćem o izvršenju Proračuna za 2019. godinu. 

 

Članak 5. 

Za izvršenje ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 

Članak 6. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

KLASA:320-02/18-01/24 

URBROJ:2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

 

 

             PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

               Davorin Gašparić, v.r. 
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156. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini 

156. 

Na temelju članka 49. Zakona poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.) i i 

30.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 1/18.) Općinsko 

vijeće Općine Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. godine, donosi  

 

PROGRAM 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini 

 

 

 

Članak 1. 

U 2019. godini planira se ostvarenje sljedećih prihoda od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, kako slijedi:  

 

REDNI 

BROJ 

VRSTE PRIHODA U 2019. 

GODINI 

PLANIRANI PRIHODI  

U 2019. GOD./KN 

1. Uplata od prodaje državnog 

poljoprivrednog zemljišta  

 

1.200.000,00 kuna 

2. Uplate od zakupa i privremenog 

korištenja poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države 

 

 

 

   800.000,00 kuna 

3. Uplate od dugogodišnjeg zakup i 

koncesije državnog poljoprivrednog 

zemljišta 

 

 

 

                     550.000,00 kuna 

 UKUPNO                   2.550.000,00 kuna 

 

Ostvareni, a neutrošeni prihodi iz prijašnjih godina te ove godine bit će planirani u idućim 

proračunskim razdobljima. 

 

Članak 2. 

Ostvarena prihodi iz članka 1. ovog Programa Općina Magadenovac će u 2019. godini koristiti 

za ostvarenje sljedećih rashoda: 

REDNI 

BROJ 

VRSTA RASHODA U 2019. GODINI PLAN RASHODA 2019. 

1. Rashodi provedbe Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu 

10.000,00 kuna 

2. Uređenje kanalske mreže 50.000,00 kuna 
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3. Sređivanje imovinskopravnih odnosa i 

zemljišnih knjiga 

5.000,00 kuna 

4. Sufinanciranje nespomenutih izvanrednih 

potreba za razvoj poljoprivrede po odluci 

Općinskog načelnika 

20.000,00 kuna 

5. Djelovanje Poduzetničkog centra 

 

                   50.000,00 kuna 

 

6. Sufinanciranje rada LAG-a Karašica 

 

                  4.000,00 kuna 

 

7. Uklanjanje nezbrinutog odbačenog otpada 50.000,00 kuna 

8. Hortikulturno uređenje zelenih površina 60.000,00 kuna 

9. Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije 

 

270.000,00 kuna 

10. Popravak nerazvrstanih cesta i uličnih 

prometnica 

200.000,00 kuna 

11. Strojno krčenje bankina nerazvrstanih 

cesta 

                    200.000,00 kuna 

 

12. Programa bespovratnih potpora u 

poljoprivredi  

300.000,00 kuna 

13. Zbrinjavanje napuštenih životinja 10.000,00 kuna 

 

 

UKUPNO 1.229.000,00 kuna 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac da u suradnji s Povjerenstvom za 

poljopivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda i Povjerenstvom za provedbu Javnog 

poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Magadenovac u 2019. godini 

prati i koordinira provedbu ovog Programa. 

 

Članak 4. 

Ukoliko se tijekom godine ukaže potreba za izmjenom iznosa subvencioniranja po mjerama, 

ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje odluke o preraspodjeli sredstava za 

subvencioniranje.   

Izvješće o izvršenju ove Odluke Općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje 

i usvajanje s Godišnjim izvješćem Proračuna Općine Magadenovac za 2019. godinu. 
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Nakon što Općinsko vijeće Općine Magadenovac usvoji Izvješće o izvršenju ove Odluke 

Općinski načenik isto će dostaviti Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu. 

 

Članak 5. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

KLASA:320-02/18-01/23 

URBROJ:2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

 

 

             PREDSJEDNIK  

              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

             Davorin Gašparić 
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157. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za 2019. godinu 

157. 

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 

68/18.) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac («Službeni glasnik Općine Magadenovac» 

br. 1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na  10.  sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. 

godine, d o n o s i 
 

 

P R O G R A M 
održavanja komunalne infrastrukture  

u Općini Magadenovac za 2019. godinu 

 

 

Članak 1. 
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac (u daljnjem 

tekstu: Program) određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2019. godini, za 

komunalne djelatnosti: 

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja 

- održavanje čistoće javnih površina 

- održavanje javne rasvjete. 
 

U skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, ovim 

Programom se određuje: 

-   opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, 

-   iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora  

    financiranja. 

 

 

Članak 2. 

U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini 

Magadenovac obuhvaća: 

 

 

I. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

 

Članak 3. 

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju 

tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, 

sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima 

(redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti 

i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a 

u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 
 

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta obuhvaćaju: 

- Košenje mehaničkom kosilicom i održavanje bankina uz nerazvrstanu cestu Kućanci-Upravna  

  zgrada «INA» u dužini od 4,0 km, 5-6  puta godišnje 

- Košenje mehaničkom kosilicom i održavanje bankine uz ostale nerazvrstane ceste, 3-4 puta  

  godišnje  

- Ravnanje, košenje, krčenje i održavanje prohodnosti i funkcionalnosti poljskih putova kao i  



18. prosinac 2018. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 10  -   str.689  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

  produbljivanje i čišćenje putnih graba. Po potrebi i navoz kamena na poljske putove. 

- Strojno čišćenje naslaga blata sa nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica cesta koje prolaze  

  kroz naselja,  po potrebi, u sezoni poljoprivrednih radova u rujnu, listopadu i studenom, te u  

  ožujku i travnju  
- sanacija manjih oštećenja na kolniku nerazvrstane ceste 
- dobava i postava potrebnih prometnih znakova 

- hitne intervencije na nerazvrstanim cestama i poljskim putovima 
 

-Sredstva za izvršenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom 

iznosu od 75.000,00  kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i 

primitaka. 

 
 
 

    II.       ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN  

                 PROMET MOTORNIM VOZILIMA 
 

Članak 4. 

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna 

ispravnost. 
 

Pod održavanjem javnih površina iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se: 

-održavanje pločnika 

-održavanje i djelomičan popravak pješačkih staza koje nisu sastavni dio nerazvrstane ili 

druge   

 ceste 

- sanacija oštećenja 
 

-Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 10.000,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka.  

 

 

 

III.       ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA 

 

Članak 5. 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i 

održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i 

površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe 

zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina 

u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, 

služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.  
 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje podrazumijevaju se: 

- poslovi redovnog godišnjeg čišćenja odvodnje oborinskih voda u smislu održavanja otvorenih  

  uličnih kanala  

- Redovito čišćenje i popravak oluka za odvod oborinske vode na domovima  

- Održavanje postojećih cijevnih propusta 

- Postavljanje betonskih cijevi za izradu novih cijevnih propusta  

- Tekući popravci i hitne intervencije.  
 

Radovi će se izvoditi prema potrebama i tijekom cijele godine 
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-Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 8.500,00 kuna, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka.  

 
 

 

 

IV.          ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

 

Članak 6. 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje 

biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja 

i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, 

fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za 

održavanje tih površina.   
 

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se:  

- redovito košenje javnih zelenih površina, parkova, dječjih igrališta   

- košenje ostalih površina obraslih ambrozijom po nalogu 

- Popravak i bojanje ljuljački, klackalica, vrtuljaka i ograde na dječjim igralištima na području  

  Općine Magadenovac. 

- Popravak i bojanje klupa na dječjim igralištima i u parkovima 

- Tretiranje samonikle trave izrasle uz ograde i pješačke staze totalnim herbicidima (ekološki  

  prihvatljivim)  

- Ručno obrezivanje krošnji stabala u parkovima u naseljima Beničanci, Kućanci, Lacići,  

  Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci, obrezivanje grmova sa odvozom na deponiju  

- sječa starog, osušenog drveća i vađenje panjeva sa odvozom na deponiju 

- sakupljanje suhog lišća i granja u parkovima i ostalim javnim površinama 

- okopavanje i zalijevanje mladog drveća i raslinja, po potrebi  

- rezidba ukrasnog grmlja 

- uređenje staza u parkovima i uništavanje korova herbicidom  
 

Radovi se izvode tijekom cijele godine. 
 

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu 273.00,00 kuna, a 

financirat će se iz sredstava komunalne naknade, sredstava šumskog doprinosa i općih prihoda 

i primitaka. 

 
 

V.       ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 

 

Članak 7. 

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i 

čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.  
 

-  Saniranje oštećenja na autobusnim čekaonicama u svim naseljima. 

- Održavanje turističke signalizacije - radovi na popravku oštećene, zamjeni dotrajale, popravku  

  oštećenog naličja, te parcijalnom postavljanju nove turističke signalizacije 

- održavanje komunalne opreme 
 

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu 3.000,00 kuna, a 

financirat će se iz sredstava komunalne naknade. 
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VI.       ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA UNUTAR GROBLJA 

 

Članak 8. 

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora iz 

grada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina 

unutar groblja.  
 
 

 

Radovi na održavanju groblja obuhvaćaju slijedeće: 

- Redovito košenje trave, traktorskom kosilicom i ručnom mehaničkom kosilicom, u svim  

  grobljima na području Općine Magadenovac 1-2 puta mjesečno u vremenskom razdoblju od 

1.  

  travnja do 1. studenog. Ukupna površina za košenje je 50.000,00 m2  

- Sađenje i okopavanje oko čempresa 

- Obrezivanje živice u groblju u Beničancima 

- Piljenje i odvoz sasušenih stabala 

- Skupljanje starih lampiona  

- Održavanje i čišćenje mrtvačnica te zamjena rasvjetnih tijela  

- popravak i bojanje klupa 

- postavljanje novih klupa 

- nabava i postavljanje koševa za otpad 

- čišćenje staza u grobljima 
 

Sredstva za izvršenje radova na održavanju groblja predviđaju se u ukupnom iznosu od 

230.000,00  kuna, a financirati će se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i 

primitaka. 
 

 

VII.         ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 

 

Članak 9. 

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, 

osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, 

snijega i leda, kao i postavljenje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je 

nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave.  
 

Pod čišćenjem javnih površina podrazumijeva se: 

- Čišćenje, skupljanje otpadnog materijala i odvoz s javnih površina, parkova, zelenih površina 

i  

  ulica, 

- postavljanje i čišćenje košarica za otpad 

- uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu  

  Općine Magadenovac 
 

-Pod čišćenjem nerazvrstanih cesta, uličnih prometnica i javno-prometnih površina u 

zimskim uvjetima („zimska služba“ podrazumijeva se: 

- ručno i strojno čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa kolničkih površina, parkirališta, 

nogostupa  

  i platoa  ispred zgrada u vlasništvu općine i drugih javnih površina, a obavlja se u periodu  

  15.11. tekuće godine do 15.3. naredne godine. 
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-Sredstva za izvršenje radova na čišćenju javnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta u 

zimskim uvjetima predviđaju se u ukupnom iznosu od 160.000,00  kn, a financirat će se iz 

sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka. 

 
 

VIII. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

 

Članak 10. 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina 

javne namjene.  
 

Održavanje javne rasvjete odnosi se na: 

-  plaćanje utrošene električne energije za korištenje javne rasvjete u svim naseljima na području  

   Općine Magadenovac tijekom cijele godine  

- Održavanje javne rasvjete što podrazumijeva sve potrebne radove na javnoj rasvjeti u 

naseljima  

  na području Općine Magadenovac, kao što je zamjena žarulja, odnosno rasvjetnih tijela,    

  prigušnica, rasvjetnih stupova  i dr. (radovi će se izvoditi tijekom cijele godine)  

- božićno ukrašavanje naselja 
 

-Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 

200.000,00 kuna, a financiraju se iz sredstava komunalne naknade i općih prihoda i primitaka 

 
 

IX.     SREDSTVA POTREBNA ZA OSTVARENJE PROGRAMA 

 

Članak 11. 

Sredstva potrebna za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini 

Magadenovac za 2019. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 954.500,00 kn, a osiguravaju 

se iz:  
 

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 500.000,00 kuna 

- sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kuna 

- sredstava ostalih prihoda Proračuna Općine Magadenovac (opći prihodi i primitci) u  

  iznosu od  309.500,00 kuna .  

  
 

X.     REKAPITULACIJA 

 

Red. 

br. 
O P I S   P O S L O V A Planirano 

              I.    ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

1. 
Košenje mehaničkom kosilicom i održavanje bankine uz nerazvrstanu 

cestu Kućanci-Upravna zgrada INA, u dužini od 4 km 
18.000,00 

2. 
Košenje mehaničkom kosilicom i održavanje bankina uz ostale 

nerazvrstane ceste  
30.000,00 

3. 
Ravnanje, košenje, krčenje i održavanje prohodnosti i funkcionalnosti 

poljskih putova 
7.000,00 

4. 
Strojno čišćenje naslaga blata sa nerazvrstanih cesta i uličnih 

prometnica cesta koje prolaze kroz naselja 

500,00 

5. Sanacija manjih oštećenja na kolniku nerazvrstane ceste 10.000,00 

6. Nabava i postavljanje potrebnih prometnih znakova 4.500,00 
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7. Hitne intervencije na nerazvrstanim cestama i poljskim putovima 5.000,00 

 
                                                                                        

UKUPNO: 

75.000,00 

   

              II.    ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN  

                      PROMET MOTORNIM VOZILIMA 

1. Održavanje pločnika i djelomičan popravak pješačkih staza 8.000,00 

2. Sanacija oštećenja 2.000,00 

 
                                                                                       

UKUPNO: 

10.000,00 

   

              III.    ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH 

VODA 

1. Redovno čišćenje i održavanja otvorenih uličnih kanala 3.000,00 

2. Redovno čišćenje oluka za odvod oborinske vode na domovima 500,00 

3.  Održavanje postojećih cijevnih propusta 1.000,00 

4. Postavljanje betonskih cijevi za izradu novih cijevnih propusta 3.000,00 

5. Tekući popravci i hitne intervencije 1.000,00 

 
                                                                                       

UKUPNO: 

8.500,00 

   

              IV.    ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

1. 
Redovito košenje javnih zelenih površina, parkova, dječjih igrališta 

traktorskom i ručno-mehaničkom kosilicom u svim naseljima 
230.000,00 

2. Košenje ostalih površina obraslih ambrozijom po nalogu 10.000,00 

3. Popravak i bojanje ljuljački, klackalica i ograde na dječjim igralištima 4.500,00 

4. Popravak i bojanje klupa na dječjim igralištima i u parkovima 500,00 

5. Tretiranje samonikle trave izrasle uz ograde i pješačke staze  500,00 

6. 
Ručno obrezivanje krošnji stabala i grmova u parkovima u svim 

naseljima 
9.500,00 

7. 
Sječa starog osušenog drveća i vađenje panjeva sa odvozom otpadnog 

materijala 
15.500,00 

8. 
Sakupljanje suhog lišća i granja u parkovima i ostalim javnim 

površinama  
500,00 

9. Okopavanje i zalijevanje  mladog drveća i raslinja 500,00 

10. Rezidba ukrasnog grmlja 500,00 

11. Uređenje staza u parkovima  1.000,00 

                                                                                         

UKUPNO: 

273.000,00 

   

              V.     ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE  

                       NAMJENE 

1. Saniranje oštećenja na autobusnim čekaonicama u svim naseljima 500,00 

2. 
Održavanje turističke signalizacije i parcijalno postavljanje nove 

signalizacije 
1.500,00 

3. Održavanje komunalne opreme 1.000,00 

                                                                                         

UKUPNO: 

3.000,00 

   

              VI.  ODRŽAVANJE GROBLJA 

1. 
Redovito košenje trave, traktorskom i ručno-mehaničkom kosilicom u 

svim grobljima 
200.000,00 
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2. Sađenje i okopavanje oko čempresa 1.000,00 

3. Obrezivanje živice u groblju u Beničancima 1.500,00 

4. Piljenje i odvoz sasušenih stabala 3.000,00 

5. Skupljanje lampiona  1.000,00 

6. Održavanje i čišćenje mrtvačnica te zamjena rasvjetnih tijela 8.000,00 

7. Popravak i bojanje klupa 2.000,00 

8. Postavljanje novih klupa 10.000,00 

9. Postavljanje koševa za otpad 3.000,00 

10. Čišćenje staza u grobljima 500,00 

                                                                                         

UKUPNO: 

230.000,00 

   

               VII.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 

1. 
Čišćenje, skupljanje i odvoz otpadnog materijala s javnih površina, 

parkova i ulica 
10.000,00 

2. Postavljanje i čišćenje koševa za otpad  20.000,00 

3. 
Uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu 

ili zemljište u vlasništvu Općine Magadenovac 
50.000,00 

4. 

Ručno i strojno čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa kolničkih 

površina, parkirališta, nogostupa i platoa ispred zgrada u vlasništvu 

Općine  
80.000,00 

                                                                                           

UKUPNO: 

160.000,00 

   

              VIII.    ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 

1. 
Plaćanje utrošene električne energije za javnu rasvjetu u svim 

naseljima 
130.000,00 

2. 
Održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja, zamjena rasvjetnih tijela, 

prigušnica, rasvjetnih stupova i dr.) i božićno ukrašavanje naselja  
70.000,00 

                                                                                           

UKUPNO: 

200.000,00 

                                                                                   

SVEUKUPNO: 

959.500,00 

 

Planirana sredstva od naplate komunalne naknade nisu dostatna za održavanje komunalne 

infrastrukture planirane u ovom programu te se razlika osigurava iz općih prihoda i primitaka. 

 

Ukoliko dođe do povećanja obima i vrste radova te neplaniranih radova na održavanju 

komunalne infrastrukture, dodatna sredstava osigurat će se u Proračunu Općine Magadenovac 

za 2019. godinu. 

 

 

 

XI.   ZAKLJUČAK 

 

Općina Magadenovac izvršavat će svoje obveze održavanja komunalnih objekata i uređaja u 

stanju funkcionalne sposobnosti temeljem ostvarenih prihoda za financiranje i održavanje 

komunalne infrastrukture. 

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava 

između pojedinih rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i 

poboljšanja stanja u pojedinim komunalnim djelatnostima, a uz odobrenje Općinskog 

načelnika. 
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Općinski načelnik dužan je, Općinskom vijeću Općine Magadenovac, dostavljati godišnje 

izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku 

godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna Općine Magadenovac. 

 

 

Članak 3. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Magadenovac». 

 

 

 

KLASA:    361-02/18-01/5  

URBROJ:  2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

                                                                                                                                  

PREDSJEDNIK  

                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                        Davorin Gašparić, v.r. 
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158. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini 

158. 

Temeljem članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18) i 30.  Statuta 

Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 1/18.) Općinsko vijeće Općine 

Magadenovac, na 10. sjednici, održanoj 18. prosinca 2018. godine, donosi  

 

 

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa  

u 2019. godini 
 

 

Članak 1. 

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini utvrđuje se namjena korištenja 

i kontrole utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne i fiziče osobe, osim malih 

šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u 

visini od 5 % od prodajne cijene proizvoda na panju. 

 

 

Članak 2. 

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuje se na žiro-račun Proračuna Općine Magadenovac 

broj:HR8623400091857800008, a koriste se isključivo za financiranje izgradnje komunalne 

infrastrukture. 

 

 

Članak 3. 

U Proračunu Općine Magadenovac za 2019. godinu planiraju se prihodi od šumskog doprinosa 

u iznosu od 150.000,00 kuna.  

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristit će se za održavanje komunalne infrastrukture kroz 

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za 2019. godinu, za 

sljedeću namjenu:  

- održavanje javih zelenih površina 
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Članak 4. 

Za ostvarivanje i realizaciju ovog Programa ovlašćuje se Općinski načelnik i Jedinstveni 

upravni odjel Općine Magadenovac.  

Provedba Programa vršit će se prema stvarnim potrebama i mogućnostima, a sve u skladu sa 

dinamikom ostvarivanja prihoda iz članka 3. ovog Programa. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objeve u Službenom glasniku Općine 

Magadenovac, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

 

KLASA:411-01/18-01/1 

UBROJ:2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018.  godine 

 

        

      PREDSJEDNIK  

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                   Davorin Gašparić, v.r. 
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159. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

159. 

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12., 143/13. i 65/17.) te članka 30. Statuta Općine Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18..), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 

svojoj 10. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine  d o n o s i  

 
 
 

P R O G R A M  
 

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE  

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2019. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru (u daljnjem tekstu: naknada) za 2019. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola 

utroška sredstava naknade koja se koriste namjenski za izradu prostornih planova kojima se 

propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom 

gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja 

na području Općine Magadenovac. 

 

Članak 2. 

 

Prihod u visini od 30 % prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine 

Magadenovac za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošit će se za: 

 

- Popravak nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica – 30.000,00 kuna. 

 
Članak 3. 

 

Ovaj program stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:   361-01/18-01/6 

URBROJ: 2115/04-01-18-1 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                       Davorin Gašparić 
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160. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2018. godinu 

160. 

Temeljem članka 17. stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 

82/15.), i članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

broj 2/13. i 2/16.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 10.  sjednici održanoj 18. prosinca 

2018. godine, d o n o s i,  

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

ZA 2018. GODINU 
 

 

 

1. UVOD 

 

 Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, 

a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu 

radi smanjenja rizika od katastrofa , pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i 

opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

 Općina Magadenovac dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga 

koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne 

zaštite. 

 Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15.) 

definirano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u postupku donošenju proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu 

stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju  i usvajaju svake četiri 

godine. 

  

I.       PLANSKI DOKUMENTI 

  

 Općina Magadenovac ima izrađene slijedeće planske dokumente: 

  

3. Procjena rizika od velikih nesreća – izrađena 2017. godine, 

4. Plan djelovanja civilne zaštite – izrađen 2018. godine 
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- Procjena rizika od velikih nesreća 
 

U okviru Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Magadenovac koju je izradila 

ovlaštena tvrtka Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, sukladno Pravilniku o 

smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 65/16.) 

i Smjernicama za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Osječko – baranjske 

županije koje je u ožujku 2017. godine donio župan Osječko – baranjske županije, a koju je 

usvojilo Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 3. sjednici održanoj 10.10.2017. godine 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/17.) izvršeno je: 

- Rangiranje prijetnji s obzirom na vjerojatnost pojave štete i posljedica 

- Određivanje rizika 

- Kroz sustav vrednovanja utvrđeni su smjerovi vođenja politike prema prijetnjama i 

načinu njihove kontrole 

- Utvrđivanje spremnosti sustava civilne zaštite Općine Magadenovac da odgovori na 

moguće prijetnje velikom nesrećom 

- Određivanje načina preventivnog djelovanja i reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog 

stanovništva podigla na višu razinu 

 

Od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa, Procjenom rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Magadenoovac su utvrđene: 

 

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela 

- Potres 

- Ekstremne temperature 

- Epidemije i pandemije 

- Ekstremne vremenske prilike (padaline - vezano uz zaobalne vode koje su prema 

podacima izazvale velike štete veličine velike nesreće) 

- Suša (koja je u povratnom periodu izazvala štete velike nesreće) 

- Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima u stacionarnim objektima  

 

 

- Plan djelovanja civilne zaštite 

 

Plan djelovanja civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Plan) izradila je ovlaštena tvrtka Zavod 

za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, donio je Općinski načelnik 14. lipnja 2018. godine, a 

objavljen je u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“ broj 6/18.). 

 

Plan je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne 

zaštite Općine Magadenovac kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje 

mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama. 

Obzirom da u trenutku proglašenja velike nesreće rukovođenje Stožerom preuzima Općinski 

načelnik, Plan djelovanja civilne zaštite je osnovni dokument za reagiranje i postupanje 
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općinskog načelnika u vidu ublažavanja štetnih posljedica događaja, spašavanja ljudi, imovine 

i okoliša te asanacija terena. 

 

Plan se sastoji od općeg i posebnog dijela. 

U općem dijelu Plana razrađeni su: upozoravanje, pripravnost, mobilizacija i narastanje 

operativnih snaga te područje odgovornosti nositelja izrade Plana. 

Posebnim dijelom Plana razrađene su mjere civilne zaštite iz Državnog plana zatim postupanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u otklanjanju posljedica ugroza iz procjene rizika te 

način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih hijerarhijskih razina sustava civilne 

zaštite u velikoj nesreći. 

 

Mjere civilne zaštite razrađuju se radi definiranja postupanja u provođenju aktivnosti 

spašavanja i otklanjanja posljedica u svim ugrozama koje su uzrokom velike nesreće. 

Navedene mjere obuhvaćaju sve potrebne mjere i aktivnosti koje provode sudionici i operativne 

snage sustava civilne zaštite, a koje je potrebno poduzeti radi spašavanja ljudi, materijalnih 

dobara i okoliša. 

 

 

- Drugi akti od značaja za sustav civilne zaštite: 
 

-  Operativni program mjera zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju 2017./18. 

-  Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine   Magadenovac 

-  Plan operativne provedbe programa aktivnosti za provedbu mjera protupožarne  zaštite  

    u predžetvenom i žetvenom razdoblju na području Općine Magadenovac u 2018. godini 

-   Program mjera protupožarne zaštite u sezoni 2018. godine na području Općine  

    Magadenovac 

-   Plan aktiviranja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu    

    prosjeka za 2018. godinu 

-   Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji  povećana   

    opasnost od nastajanja i širenja požara za 2018. godinu  

-  Plan zimskog održavanja uličnih prometnica, nerazvrstanih cesta i pješačkih površina u  

    zimi 2017./18. godine 
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2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

Sukladno odredbi članka 20. Zakona o sustavu civilne zaštite, mjere i aktivnosti u sustavu 

civilne zaštite provode slijedeće  perativne snage sustava civilne zaštite: 

– stožera zaštite i spašavanja, 

– operativne snage vatrogastva, 

– operativne snage Hrvatskog crvenog križa, 

– operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 

– udruge, 

– postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

– koordinatori na lokaciji, 

– pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona 

o sustavu civilne zaštite odgovorno je, pored ostalog, za osnivanje operativnih snaga. 

 

2.1.   Stožer civilne zaštite Općine Magadenovac 

 

 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 

aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja 

sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja 

poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Zakonom o sustavu civilne zaštite, člankom 20. stavak 1., predviđeno je da stožer civilne 

zaštite više ne osniva predstavničko tijelo već izvršno tijelo te imenuje načelnika, zamjenika 

načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih 

tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne 

zaštite jedinice lokalne samouprave. 

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), 

članka 6., 7. i 8. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 

zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16. i 47/16.), 

općinski načelnik Općine Magadenovac 13. srpnja, 2017. godine, donio je Odluku o 

imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Magadenovac. U stožer su kao njegovi članovi 

uključeni predstavnici PUZS-a Osijek, vatrogastva, MUP-a, zdravstva, HGSS Osijek, Crvenog 

križa, postrojbe CZ, predstavnik pravnih osoba i članovi Općinskog vijeća Općine 

Magadenovac.. 

Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a  kada se proglasi velika 

nesreća rukovođenje preuzima općinski načelnik. 

Člankom 25. Zakona o sustavu civilne zaštite određeno je da su članovi stožera dužni 

završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava prema Programu osposobljavanja stožera 
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civilne zaštite koji donosi čelnik Državne uprave, u roku od godinu dana od dana imenovanja 

u stožer civilne zaštite.  

Osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Općine Magadenovac provodili su 

službenici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, 25. listopada 2017. godine u 

prostorijama Gradske uprave Grada Donjeg Miholjca. Deset članova Stožera civilne zaštite 

Općine Magadenovac završilo je osposobljavanje  

 Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano se ažuriraju u 

planskim dokumentima. 

 

 2.2.   Postrojba civilne zaštite opće namjene 

 

 Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac, na 

prijedlog Općinskog načelnika,  donijelo je Općinsko vijeće na 6. sjednici održanoj 27. travnja 

2018. godine („ Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 4/18.) 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac osniva se za provođenje 

mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve 

pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac, prema strukturi, sastoji se 

od upravljačke skupine i dvije operativne skupine. 

Upravljačka skupina sastoji se od 2 (dva) pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od 

8 (osam) pripadnika. 

Svaka operativna skupina ima svog voditelja.  

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac popunjava se postupkom 

odabira najboljih kandidata iz kategorije građana koje su Zakonom o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15) utvrđene kao potencijalne baze obveznika za popunu snaga 

civilne zaštite. 

Mobilizacija postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Magadenovac provodi se po 

nalogu općinskog načelnika, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite. 

Do kraja 2018. godine planirana je popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Magadenovac 

Osobna opremu za pripadnike Postrojbe civilne zaštite i dio materijalno-tehničkih 

sredstava nabavljena je 2015. i 2016.  godine. 

 

 2.3.  Pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

 U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe, 

osobito pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe koje su 

odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava 

civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini te pravne osobe koje su odlukama 

izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave određene od interesa za 

sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja 

provedbe mjera i aktivnosti u sustavu  civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu 

civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata. 
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 Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave  te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim 

resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji 

su raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovati u provedbi mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne 

novine” broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Magadenovac (“Službeni glasnik Općine 

Magadenovac”,  broj 2/13), a u skladu s sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Magadenovac 

KLASA: 810-02/15-01/1,   URBROJ: 2115/04-01-15-34, od 25. rujna 2016. godine („Sužbeni 

glasnik Općine Magadenovac“ broj 9/15.) te suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Osijek, KLASA: 810-01/16-01/02, URBROJ: 543-09-

01-16-2, od 09. lipnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 19. sjednici 

održanoj 10. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite u Općini Magadenovac. 

Pravne osobe sa svojim snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Magadenovac su: 

8. Distributer vode MIHOLJAČKI VODOVOD  d.o.o. Donji Miholjac 

9. Komunalno poduzeće KOMAG d.o.o. Magadenovac 

10. BLATA d.o.o. Malinovac 

11. KLAS d.o.o. Beničanci 

12. MELEM d.o.o. Šljivoševci 

13. ROSA d.o.o. Šljivoševci 

14. Minimarket – trgovina Beničanci, vl. Miro Baričević 

 

2.4.   Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) 

 

 Operativne snage HGSS su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim 

propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS, Zakona o sustavu civilne zaštite, 

planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom 

planu djelovanja civilne zaštite. 

Općina Magadenovac ima potpisan Sporazum s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – 

Stanica Osijek od 15.04.2011. godine, temeljem kojeg Stanica Osijek preuzima obvezu 

organiziranja, unapređenja i obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u 

nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim okolnostima na području Općine 

Magadenovac. 

 Tijekom 2018. godine HGSS -  Stanica Osijek isplaćena su sredstva prema Sporazumu. 
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 2.5.   Operativne snage vatrogastva 
 

 Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage 

vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva. 

 Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s 

odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o sustavu civilne 

zaštite, planovima djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite. 

  

 Na području Općine Magadenovac, u sastavu Vatrogasne zajednice Općine 

Magadenovac, djeluju 4 Dobrovoljna vatrogasna društva i to: 

– DVD Beničanci (Predsjednik: Saša Balent, zapovjednik: Tomislav Bićan 

– DVD Kućanci (Predsjednik: Vitomir Živković, zapovjednik: Mario Vidaković) 

– DVD Lacići (Predsjednik: Nedeljko Kovačević, zapovjednik: Mladen Vrbešić) 

– DVD Šljivoševci (Predsjednik: Davor Kovačić, zapovjednik: Ratko Šegović) 

 

Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac: predsjednik: Vitomir Živković, zapovjednik: 

Ratko Šegović 

Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac provodi: obuku za vatrogasce, vatrogasce I. klase, 

dočasnike, dočasnike I. klase, časnike, časnike I. klase i profesionalne vatrogasce 

Dobrovoljna vatrogasna društva su sve zadaće koje su pred njih postavljene efikasno i 

profesionalno obavile što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području 

Općine Magadenovac. 

 

 

            2.5. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje 

 

 Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite pričuvni 

su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti 

temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se 

uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o 

sustavu civilne zaštite i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Udruge od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Magadenovac: 

1. Lovačko društvo SOKOL Magadenovac 

2. Lovačko društvo SRNA Beničanci 

           Sukladno podnesenom programu i razvojnom projektu navedene udruge, te analizom 

rada udruge i iskazanih potreba djelovanja u slučaju većih nesreća i katastrofa kao i definiranju 

zadaća zaštite i spašavanja, u proračunu Općine Magadenovac planiraju se sredstva za rad 

udruga. 
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 Tijekom 2018. godine Udrugama su isplaćena sredstva planirana proračunom. 

 

2.6.  Povjerenici civilne zaštite 

 

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) 

,Općinski načelnik Općine Magadenovac, Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite i 

zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Magadenovac, 01. lipnja 2016. godine, imenovao 

je povjerenike civilne zaštite i zamjenike povjerenika civilne zaštite za naselja Beničanci, 

Kućanci, Lacići, Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci. 

 

Za povjerenike civilne zaštite za područje Općine Magadenovac imenovani su: 
 

Red. 

broj 
Naselje Ime i prezime Adresa 

Telefon/ 

mobitel 

1. Beničanci Robert Vidaković Beničanci, B. Radića 37 091/2647-175 

2. Kućanci Željko Kalazić Kućanci, M. Gupca 37 031/649-069 

3. Lacići Milan Francuz Lacići, A. Kačića 11 095/908-3600 

4. Magadenovac Rudolf Kišur Magadenovac, Golinska 11 098/9646-003 

5. Malinovac Miroslav Vešligaj Malinovac, B. Radića 3 099/4028-690 

6. Šljivoševci Imro Lacović Šljivoševci, V. Nazora 134 091/3605-725 

  

Za zamjenike povjerenika civilne zaštite za područje Općine Magadenovac imenovani su: 
 

Red. 

broj 
Naselje Ime i prezime Adresa 

Telefon/ 

mobitel 

1. Beničanci Denis Habus Beničanci, I.L. Ribara 97 031/648-186 

2. Kućanci Predrag Tadić Kućanci, S Radića 176 031/649-062 

3. Lacići Siniša Štraub Lacići, A. Kačića 11 031/647-244 

4. Magadenovac Dragan Pleša Magadenovac, Školska 1 031/647-085 

5. Malinovac Igor Kandić Malinovac, B. radića 46 031/648-107 

6. Šljivoševci Stjepan Pačarić Šljivoševci, V. Nazora 50 031/647-226 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

- Sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje 

mjera osobne i uzajamne zaštite, 

- Daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 

mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

- Sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih 

mjera civilne zaštite, 
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- Organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 

- Provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 

zaštite. 

 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika 

stožera civilne zaštite. 

Ažuriranje podataka povjerenika civilne zaštite za područje Općine Magadenovac vršit 

će se nakon nastajanja promjena navedenih podataka. 

 

2.7. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac 

 

Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa su 

ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim 

nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama. 

Kontinuiranim usavršavanjem svojih ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta Hrvatski 

crveni križ treba se nastojati što kvalitetnije pripremiti, kako bi u suradnji s drugim subjektima 

zaduženim za djelovanje u kriznim situacijama, brzo i učinkovito odgovorio na sve izazove  s 

kojima bude suočen. 

Tijekom 2018. godine, Općina Magadenovac, financirala je  rad Gradskog društva 

Crvenog križa Donji Miholjac. 

 

 

 3.  MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM  PLANIRANJU 

 

 Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je obvezna na svom području 

osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih,  kulturnih i drugih dobara. S ciljem stvaranja 

uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilizacijskih katastrofa 

poduzete su aktivnosti i izdvojena financijska sredstva iz Proračuna za tekuće održavanje 

skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa. 

 U tekstualnom i grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac, 

definirane su sve mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš u skladu s važećim 

hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku i pravilima tehničke prakse, 

te je određeno čega se potrebno pridržavati prilikom projektiranja i građenja građevina. 

Navedene mjere definirane su s ciljem preventivnog djelovanja u prostoru poradi smanjenja 

rizika za ljude i sprečavanja većih materijalnih šteta kao posljedica prirodnih ili tehničko-

tehnoloških nesreća. 

 Kriteriji za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa 

i druge građevine za zaštitu stanovništva, stupnjevi ugroženosti gradova i naseljenih mjesta, 

otpornost skloništa ovisno o zonama gdje se grade i način određivanja zona ugroženosti 

utvrđeni su Zakonom o unutarnjim poslovima (“Narodne novine” broj 29/91, 73/91, 19/92, 

33/92,76/94 i 161/98), Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih 

opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (“Narodne novine” broj 29/83,36/85 i 

42/86) i Pravilnikom o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se 
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moraju graditi skloništa i druge građevine za zaštitu (“Narodne novine” 2/91). Skloništa i druge 

građevine za zaštitu stanovništva grade se, u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za 

skloništa (SL 55/83) koji se primjenjuje temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji 

(“Narodne novine” 55/96), obvezno u gradovima i naseljenim mjestima u kojima živi preko 

2.000 stanovnika. 

 Prema tome, Prostornim planom uređenja Općine Magadenovac, određeno je da prema 

stupnju ugroženosti od ratnih opasnosti i opasnosti u miru od kontaminacije zraka usljed 

havarija na postrojenjima tvornica za proizvodnju opasnih tvari naseljena mjesta svrstavaju se 

u I. Do IV. Stupnja ugroženosti, koja se potom razvrstavaju u jednu ili više zona u kojima se 

grade skloništa određene otpornosti ili osigurava zaštita stanovništva na drugi način. Gradovi i 

naseljena mjesta IV. Stupnja ugroženosti su gradovi i naseljena mjesta u kojima živi preko 

2.000 do 5.000 stanovnika, te niti jedno naselje na području Općine Magadenovac ne ulazi u 

kategoriju naselja IV. Stupnja ugroženosti.  

 Slijedom naprijed navedenog, na području Općine Magadenovac ne postoji ni jedno 

izgrađeno sklonište osnovne zaštite. 

 Privremeno zbrinjavanje ljudi i materijalnih dobara  u slučaju prirodnih i civilizacijskih 

katastrofa, trenutno je moguće organizirati jedino u Mjesnim domovima u naseljima Beničanci, 

Kućanci, Lacići, Malinovac i Šljivoševci, te u športskoj dvorani Osnovne škole «Matija Gubec» 

Magadenovac kao i u područnim školama u Beničancima, Kućancima, Lacićima i 

Šljivoševcima.  

U okviru tekućeg održavanja, prostori koji su u vlasništvu Općine Magadenovac redovito se 

održavaju i uređuju za  čega se osiguravaju sredstva u Proračunu. 

 

              4.      ELEMENTARNE NEPOGODE 

 

Za područje Općine Magadenovac u 2018. godini  bila je proglašena elementarna nepogoda. 

 

   5.      EPIDEMIOLOŠKE I SANITARNE NESREĆE 

 

 Na području Općine Magadenovac nije bilo ugroza od epidemioloških i sanitarnih 

nesreća. Na cijelom području Općine Magadenovac provedena je preventivna deratizacija 

(trovanje štakora)  i dezinsekcija (tretiranje komaraca) te higijeničarska služba (sakupljanje 

pasa lutalica). 

 

              6.      FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Iz Proračuna Općine Magadenovac za 2018. godinu po pozicijama koje su od interesa za sustav 

zaštite i spašavanja i u provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja pravnih osoba, službi i udruga 

koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja izdvojena su 

određena financijska sredstva koja će biti prikazana u Godišnjem izvještaju o izvršenju 

Proračuna Općine Magadenovac u 2019. godini. 
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Sredstva planirana za sustav zaštite i spašavanja  odnose se na: 

 

-     Planski dokumenti: 

      - izrada Plana djelovanja civilne zaštite 

 - planirano: 30.000,00 kuna 

 - utrošeno:  15.625,00,00 kuna 

– civilna zaštita: 

- za potrebe civilne zaštite u 2018. godini  

                        - planirano: 25.000,00 kuna 

                        - utrošeno: - 

– vatrogastvo: 

- za potrebe vatrogastva u 2018. godini planirano je ukupno 220.000,00 kuna. Sredstva su 

utrošena za rad VZO i DVD-a na području Općine kao i za održavanje vozila i opreme.  

 

– Skloništa: 

      - planirana sredstva u proračunu za 2018. godinu osigurana su u iznosu od 50.000,00 kn, a 

koristila su se za održavanje prostora u vlasništvu Općine Magadenovac, koji, po potrebi, mogu 

služiti kao skloništa za zbrinjavanje ljudi i  materijalnih sredstava. 

– udruge građana 

      - za potrebe Lovačkog društva “Sokol” Magadenovac i Lovačkog društva “Srna” Beničanci, 

planirana sredstva su prebačena na račune lovačkih društava. 

 

– službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnosti 

(Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita 

bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture-vodovod, 

kanalizacija, čistoća, groblja i sl. kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, 

prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje) 

-sredstva planirana u proračunu, utrošena su za: zdravstvo, Crveni križ, socijalnu skrb, 

veterinarsku službu, Hrvatska gorska služba spašavanja i dr. 
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 7.     ZAKLJUČAK 

 

 Općina Magadenovac poduzela je niz aktivnosti na poboljšanju sustava zaštite i 

spašavanja na svom području. Isto tako, uložena su  i znatna materijalna sredstva za razvoj 

sustava zaštite i spašavanja kako bi isti dostigao zadovoljavajuću razinu. 

 Trenutno stanje  civilne zaštite na području Općine Magadenovac je zadovoljavajuće jer 

osigurava uspješno funkcioniranje sustava civilne zaštite kako u redovitim aktivnostima tako i 

u izvanrednim situacijama gdje bi došle do izražaja obavljene pripreme, te poduzete 

preventivne i operativne mjere. 

Posebno se to ogleda u sustavu vatrogastva, osobito u dijelu protupožarne zaštite, kao i 

u mjerama i akcijama u nepovoljnim vremenskim uvjetima. 

Iako je stanje sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac ocijenjeno 

zadovoljavajućim, za otklanjanje nekih velikih nesreća i katastrofa ipak ne postoji dovoljno 

ljudskih i materijalno-tehničkih resursa (postoje institucije koje mogu samo do određenje 

veličine katastrofe uspješno sanirati i otkloniti moguće posljedice). 

           Ukoliko dođe do nepogoda većih razmjera, kad navedene snage na području Općine 

Magadenovac ne bi bile dostatne, Općina Magadenovac računa na pomoć snaga i sredstava 

drugih općina i gradova, te županijskih postrojbi CZ i organiziranih snaga zaštite i spašavanja 

županije kao i iz drugih županija, te snaga i sredstava Hrvatske vojske. 

 Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Magadenovac važno je napomenuti da u 2018. godini nije bilo ugroza i izvanrednih situacija za 

koje bi bilo potrebno aktivirati sve navedene snage zaštite i spašavanja. Svako djelovanje bilo 

je u uobičajenim prilikama, a preventivne mjere poduzete su samo u vrijeme ugroze od poplave.  

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je 

neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz 

osiguravanje sredstava za njihovo opremanje sukladno procjeni ugroženosti i Planovima zaštite 

i spašavanja, te razvojnim programima. 

Unaprjeđenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima zaštite 

i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i zaštite okoliša detaljnije je naznačeno u godišnjem 

Planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2019. godinu.  

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2018. godinu 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“ 

 

KLASA:    810-03/18-01/1 

URBROJ:  2115/04-01-18-2 
 

Magadenovac, 18. prosinca 2018. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                                Davorin Gašparić, v.r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
161. Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti 

161. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08 i 36/09, 150/11 

144/12, 19/13. – pročišćen tekst i 137/15 i 123/17) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac dana 29. listopada 2018. godine, d o n o s i  

 

 

Z A K L J U Č A K   

o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti 
 

 

I 

 

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti za mjesec rujan 2018. godine, koje je izradilo 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Policijska postaja Donji 

Miholjac, Broj: 511-07-26/1-59/8-18, od 16.10.2018. godine. 

 

 

II 

 

Ovaj zaključak objaviti će se u  „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:200-01/18-01/10 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 29. listopada 2018. godine 

 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                           Stjepan Živković, v.r. 
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162. Rješenje o određivanju radnog vremena ugostiteljskog objekta KOD EME j.d.o.o. 

162. 

Temeljem članka 7. stavak 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 10/17.)  i članka 46. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 1/18.) Općinski načelnik Općine Magadenovac dana 07. studenog 2018. 

godine, d o n o s i  

 

 

RJEŠENJE  

o određivanju radnog vremena ugostiteljskog objekta 

 

 

I 

 

Trgovačkom društvu KOD EME j.d.o.o., Lacići, A. Kačića 26, vl. Emice Tivanovac, 

odobrava se za dan 09. studenog (petak), 2018. godine do 10. studenog (subota), 2018. 

godine, rad ugostiteljskog objekta CAFFE BAR „Pingvin“, Beničanci, I. L. Ribara 71, do 3:00 

sata, razlog produženja je živa glazba. 

 

II 

 

Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Magadenovac. 

 

 

KLASA: 335-02/18-01/14 

URBROJ: 2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 07. studenog 2018. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                             Stjepan Živković, v.r. 
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163. Zaključak povodom zamolbe Mate Azenića, Kućanci 

163. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17),  članka 26., stavak 2. Odluke o socijalnoj 

skrbi („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 10/11) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 05. studenog 2018. godine, d o n o s i  

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

Mate Azenića, Kućanci 
 

 

I. 

Odobrava se Mati Azeniću, OIB: 69873555257, iz Kućanaca, M. Gupca 29., financijska 

pomoć u podmirenju dijela troškova liječenja. 

 

II. 

Pomoć iz članka I. ovog zaključka odobrava se u iznosu od 1.000,00 kuna na teret proračunskih 

sredstava Općine Magadenovac, na račun: HR3223400093111661586. 

 

III. 

 Ovaj zaključak objaviti će  se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:551-01/18-01/25 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 05. studenog 2018.  

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                              Stjepan Živković, v.r. 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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164. Zaključak povodom zamolbe Marijane Kovačević, Lacići 

164. 
Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 26., stavak 2. Odluke o socijalnoj 

skrbi („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 10/11) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 05. studenog 2018. godine, d o n o s i  

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

Marijane Kovačević, Lacići 

 

 

I. 

Odobrava se Marijani Kovačević, OIB: 19483812717, iz Lacića, A. Kačića 41., financijska 

pomoć za podmirenje pogrebnih troškova. 

 

II. 

Pomoć iz članka I. ovog zaključka odobrava se u iznosu od 1.000,00 kuna na teret proračunskih 

sredstava Općine Magadenovac, na račun: HR3825000093222174476. 

 

III. 

 Ovaj zaključak objaviti će  se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:551-01/18-01/26 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 05. studenog 2018.  

 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                               Stjepan Živković, v.r. 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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165. Zaključak povodom zamolbe Udruge miholjačkih kuhara u kotliću „Kupusari“ 

165. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 05. studenog 2018. godine, d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

Udruge miholjačkih kuhara u kotliću „Kupusari“ 

 

 

I. 

Odbija se zamolba Udruge miholjačkih kuhara u kotliću „Kupusari“, Donji Miholjac, Prilaz 

stadionu 1., za financijsku pomoć u organizaciji 4. Državnog prvenstva u kuhanju sarme, budući 

za takve namjene u proračunu Općine Magadenovac nisu osigurana sredstva. 

 

 

II. 

Ovaj zaključak objaviti će  se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:402-08/18-01/21 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 05. studenog 2018.  

 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                Stjepan Živković, v.r. 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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166. Zaključak povodom zamolbe Udruge slijepih Šestočka, Pleternica 

166. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 05. studenog 2018. godine, d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

Udruge slijepih Šestočka, Pleternica 

 

 

I. 

Odbija se zamolba Udruge slijepih Šestočka, Pleternica, Vinogradska 22., za financijsku 

pomoć za potrebe kupnje osobnog automobila za članove udruge, budući za takve namjene u 

proračunu Općine Magadenovac nisu osigurana sredstva. 

 

 

II. 

Ovaj zaključak objaviti će  se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:402-08/18-01/22 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 05. studenog 2018.  

 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                 Stjepan Živković, v.r. 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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167. Zaključak povodom zamolbe Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Korak dalje“ Daruvar 

167. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 08. studenog 2018. godine, d o n o s i 

 

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom  

„Korak dalje“ Daruvar  

 

 

I. 

Odbija se zamolba Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom  „Korak dalje“ 

Daruvar & Lava centar, za financijsku pomoć osobama s mentalnom retardacijom budući za 

takve namjene u proračunu Općine Magadenovac nisu osigurana sredstva. 

 

 

II. 

Ovaj zaključak objaviti će  se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:402-07/18-01/16 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 08. studenog 2018.  

 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                 Stjepan Živković, v.r. 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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168. Zaključak povodom zamolbe DVD-a Beničanci 

168. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 16. studenog 2018. godine, d o n o s i 

 

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

DVD-a Beničanci 

 

 

I. 

Odobrava se DVD-u Beničanci financijska pomoć za troškove odlaska u Vukovar na 

obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. 

 

 

II. 

Pomoć iz članka I. ovog zaključka odobrava se u iznosu od 300,00 kuna na teret proračunskih 

sredstava Općine Magadenovac, na račun: HR3225000091102058097. 

 

 

III. 

Ovaj zaključak objaviti će  se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:402-08/18-01/24 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 16. studenog 2018.  

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                    Stjepan Živković, v.r. 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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169. Zaključak o prihvaćanju izvješča o stanju sigurnosti 

169. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08 i 36/09, 150/11 

144/12, 19/13. – pročišćen tekst i 137/15 i 123/17) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac dana 20. studenog 2018. godine, d o n o s i  

 

 

Z A K L J U Č A K   

o prihvaćanju izvješća o stanju sigurnosti 

 

 

I 

 

Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti za mjesec listopad 2018. godine, koje je izradilo 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Policijska postaja Donji 

Miholjac, Broj: 511-07-26/1-59/10-18, od 12.11.2018. godine. 

 

 

II 

 

Ovaj zaključak objaviti će se u  „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:200-01/18-01/11 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 20. studenog 2018. godine 

 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                        Stjepan Živković, v.r. 
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170. Zaključak povodom akcije besplatnog upisa mještana Općine Magadenovac u Narodnu knjižnicu D.Miholjac 

170. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 27. studenog 2018. godine, d o n o s i 

 

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom akcije besplatnog upisa mještana Općine Magadenovac  

u Narodnu knjižnicu D. Miholjac 

 

 

I. 

Odobrava se Narodnoj knjižnici grada Donjeg Miholjca, Trg A. Starčevića 22, Donji Miholjac, 

novčani iznos za podmirenje troška upisa mještana Općine Magadenovac u Narodnu knjižnicu 

Donji Miholjac. 

 

II. 

Pomoć iz članka I. ovog zaključka odobrava se u iznosu od 555,00 kuna na teret proračunskih 

sredstava Općine Magadenovac, na račun: HR3423400091110909674. 

 

 

 

KLASA:612-04/18-01/1 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 27. studenog 2018.  

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                 Stjepan Živković, v.r. 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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171. Odluka o isplati božićnice nezaposlenim osobama s područja Općine Magadenovac u 2018. godini 

171. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12. i 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 05. prosinca 2018. godine, d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o isplati božićnice nezaposlenim osobama 

s područja Općine Magadenovac 

u 2018. godini 
 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na isplatu božićnice nezaposlenim osobama s područja 

Općine Magadenovac za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na isplatu božićnice za 2018. godinu ostvaruje nezaposlena osoba koja ima prebivalište 

odnosno stalno boravište na području Općine Magadenovac i koja je evidentirana kao 

nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje. 

Općina Magadenovac pribavit će popis nezaposlenih osoba evidentiranih pri nadležnoj službi 

za zapošljavanje te će iste osobe prilikom isplate božićnice za 2018. godinu predočiti važeću 

osobnu iskaznicu odnosno boravišnu iskaznicu kao dokaz prebivališta odnosno stalnog 

boravišta na području Općine Magadenovac. 

 

Članak 3. 

Nezaposlena osoba koja ne bude na popisu osoba dostavljenom od nadležne službe za 

zapošljavanje, treba Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac najkasnije do 31. 

prosinca 2018. godine dostaviti: 

- važeću osobnu iskaznicu odnosno boravišnu iskaznicu kao dokaz prebivališta odnosno stalnog 

boravišta na području Općine Magadenovac,  

- potvrdu nadležene službe za zapošljavanje da se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba  ili 

vlastoručno potpisanu izjavu koju potpisuje pod kaznenom i materijanom odgovornošću, a 

kojom potvrđuje status nezaposlene osobe, 

- drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje status nezaposlene osobe. 

 

Članak 4. 

Pravo na isplatu božićnice za 2018. godinu osim nezaposlenih osoba koje su prijavljene pri 

nadležnom uredu za zapošljavanje, ostvaruju i nezaposlene osobe koje imaju prebivalište 

odnosno stalno boraviše na području Općine Magadenovac, a koje ispunjavaju jedan od uvjeta: 

- ako osobi nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu 

mirovinu (žena starija od 55 godina,  muškarac stariji od 60 godina), 
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- hrvatski branitelji, 

- osobe potpuno nesposobne za rad, 

- korisnici zajamčene minimalne naknade, 

- nezaposlene osobe starije od 65 godina koje nisu u mirovini. 

 

 

Članak 5. 

 

Božićnica će se isplaćivati u iznosu od 200,00 kuna po osobi. 

Isplata božićnica trajat će u razdoblju od 20. prosinca 2018. godine do 31. prosinca 2018. 

godine. 

 

Članak  6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:402-08/18-01/31 

URBROJ: 2115/04-03-18-1 

Magadenovac, 05. prosinca, 2018. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

Stjepan Živković, v.r. 
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172. Odluka o isplati božićnice umirovljenicima u 2018. godini 

172. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12. i 19/13 – pročišćen tekst i 137/15 i 123/17) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 05. prosinca 2018. godine, d o n o s i  

 

O D L U K U  

o isplati božićnice umirovljenicima u 2018. godini 
 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na isplatu božićnice umirovljenicima s područja Općine 

Magadenovac za 2018. godinu. 

 

Članak 2. 

Pravo na isplatu božićnice za 2018. godinu ostvaruju umirovljenici koji imaju prebivalište 

odnosno stalno boravište na području Općine Magadenovac, neovisno o mjestu gdje je 

mirovina ostvarena. 

Umirovljenik koji je pravo na mirovinu ostvario tijekom 2018. godine, Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Magadenovac dostavlja: 

- Presliku osobne iskaznice, 

- Presliku rješenja od mirovine ili zadnjeg odreska od mirovine. 

 

  

Članak 3. 

Božićnica se umirovljenicima iz članka 2. ove odluke isplaćuje u iznosu od 200,00 kn. 

 

Članak 4. 

Božićnica za 2018. godinu umirovljenicima iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se najkasnije 

do 31.12.2018. godine. 
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Članak  5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Magadenovac. 

 

KLASA: 402-08/18-01/30 

URBROJ: 2115/04-03-18-1 

Magadenovac, 05. prosinca 2018. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

Stjepan Živković 
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173. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga 

173. 

Na temelju članka 207. stavak 1. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 

153/09.,63/11.,130/11.,56/13.,14/14 i 46/18) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, donosi 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga 

 

 

 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost trgovačkom društvu KG Park d.o.o. sa sjedištem u Donjem 

Miholjcu, na Odluku o cijeni vodnih usluga, Ur.Br.01-49/2018 od 19.09.2018. godine. 

 

 

Članak 2. 

Odluka o cijeni vodnih usluga nalazi se u prilogu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:325-01/18-01/5 

UBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 07. prosinca 2018.  godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                        Stjepan Živković, v.r.  



18. prosinac 2018. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 10  -   str.726  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

174. Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja 

174. 

Temeljem članka 46. stavak 4. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik“ Općine 

Magadenovac br. 1/18) i članka 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 

planu  (“Narodne novine” br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac dana 14. prosinca 2018.  godine, d o n o s i  

 

 

O D L U K U    

o popisu imovine, obveza i potraživanja 

 

I 

Poradi usklađenja stanja sredstava Općine Magadenovac, na dan 31. prosinca, treba obaviti 

popis:  

1. Nefinancijske imovine 

- neproizvedene dugotrajne imovine 

- proizvedene dugotrajne imovine 

- plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti 

- sitnog inventara 

- dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi 

- proizvedene kratkotrajne imovine 

2. Financijske imovine 

- novca u banci i blagajni 

- depozita, jamčevnih priloga i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene 

poreze i ostalo, 

- potraživanja za dane zajmove, 

- vrijednosne papire, 

- dionica i udjele u glavnici, 

- potraživanja za prihode poslovanja, 

- potraživanja od prodaje nefinancijske imovine, 

- rashoda budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda (aktivna vremenska 

razgraničenja). 

3. Obveza 

  

II 

 Za obavljanje popisa osniva se povjerenstvo u sastavu:  

 

 1.    Davorin Gašparić, predsjednika 

 2.    Anamarija Brkanić, članica 

            3.   Sanja Kusturić, članica 
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III 

Organizaciju popisa vodi predsjednik povjerenstva. 

 

IV 

Imenovano povjerenstvo će do 20. siječnja, 2019. godine izraditi izvještaj o obavljenom popisu 

na razini Općine Magadenovac, utvrditi viškove i manjkove i dati prijedlog općinskom 

načelniku za otpis odnosno rashodovanje.  

 

V 

Općinski  načelnik na temelju izvještaja i priloženih popisnih lista odlučuje o :  

1.  načinu likvidacije utvrđenih manjkova,  

2.  načinu knjiženja utvrđenih viškova,  

3.  otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,  

4.  rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara, 

5.  mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost    

knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.    

 

VI 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

KLASA:    406-08/18-01/1 

URBROJ:  2115/04-03-18-1 

Magadenovac, 14. prosinca, 2018. 

 

                                                                                                                        

OPĆINSKI NAČELNIK:        

  Stjepan Živković, v.r. 
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175. Odluka o dodjeli poklona paketa za novorođenčad u 2019. godini 

175. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/43.-pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka  46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac ("Službeni glasnik Općine Magadenovac", broj 1/18.), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, donosi 

 

 

ODLUKU 

 o dodjeli poklon paketa za novorođenčad 

u 2019. godini 

  

Članak  1 . 

Ovom Odlukom uređuje se dodjela poklon paketa kao prigodnog dara Općine Magadenovac 

svakom novorođenom djetetu čiji bar jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području 

Općine Magadenovac. 

Članak 2. 

Sredstva za financiranje poklon paketa osiguravaju se u Proračunu Općine Magadenovac za 

2019. godinu. 

Članak 3. 

Pravo  na dodjelu poklon paketa ostvaruju roditelji djece rođene u 2019. godini koji su Općini 

Magadenovac podnijeli zahtjev za pomoć za novorođeno dijete. 

Poklon paket je u naravi i daje se neposredno roditelju novorođenčeta. 

Članak 4.   

Vrijednost poklon paketa iz ove Odluke utvrđuje se u protuvrijednosti 500,00 kn (slovima: 

petstokuna), od čega je doprinos Općine Magadenovac 200,00 kn (slovima: dvjestokuna), a 

doprinos isporučitelja poklon paketa 300,00 kn (slovima: tristokuna). 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac određuje sadržaj poklon paketa za 

novorođenče. 

Sadržaj poklon paketa za novorođenče čine proizvodi za potrebe novorođenog djeteta. 

Članak 6.  

U svrhu dodjele poklon paketa za novorođenče, Općina Magadenovac s isporučiteljem poklon  

paketa za novorođenče zaključuje ugovor kojima se regulira međusobna prava i obveze.  
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Članak 7. 

Isporučitelj  poklon  paketa za novorođenče obvezan je svakih 30 dana dostaviti Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Magadenovac izvješće o broju podijeljenih poklon paketa za 

novorođenče te za isto ispostaviti račun. 

Izvješće iz stavka 1. ovog člana sadrži podatke o broju novorođene djece, ime i prezime djeteta, 

ime, prezime i adresu roditelja koji je preuzeo poklon paket za novorođenče. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 

 

OPĆINSKI NAČLNIK: 

                                                                                                                Stjepan Živković, v.r. 
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176. Plan vježbi civilne zaštite za 2019. godine 

176. 

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne 

novine” broj 82/15), članka 2. Alineja 3. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi 

operativnih snaga civilne zaštite („Narodne novine“ broj 49/16.) i članka 46. Statuta Općine 

Magadenovac (“Službeni glasnik Općine Magadenovac”,  broj 2/13. i2/16), Općinski načelnik 

Općine Magadenovac dana 10. prosinca 2018. godine,  d o n o s i  

 

 

 

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU 
 
 
 

I. 

Ovim Planom vježbi civilne zaštite za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se 

organiziranje i provođenje združene vježbe svih operativnih snaga civilne zaštite Općine 

Magadenovac (u daljnjem tekstu: vježba). 

 

II. 

Vrijeme održavanja vježbe: 

- U dogovoru sa DUZS, PUZS Osijek, druga polovina 2019. godine) 

 

Organizator vježbe: 

- Općina Magadenovac 

- Stožer civilne zaštite Općine Magadenovac 

- Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac 

 

Ciljevi vježbe: 

- Uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno gotovih 

snaga civilne zaštite te drugih sudionika u sustavu civilne zaštite s područja Općine 

Magadenovac; 

- Postizanje spremnosti, obučenosti, opremljenosti i koordinacije sustava civilne zaštite 

u slučaju većih intervencija 

 

Sudionici: 

- DUZS- Područni ured zaštite i spašavanja Osijek 

- Stožer civilne zaštite Općine Magadenovac 

- Postrojba civilne zaštite Općine Magadenovac 

- Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac 

- Policijska uprava Osječko-baranjska – PP Donji Miholjac 

- Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac 

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Magadenovac 

 

Vrsta vježbe: 

- Simulacijsko – komunikacijska 

 

Financiranje vježbe: 

- Općina Magadenovac financira organizaciju vježbe u iznosu od 3.000,00 kuna što je 

planirano u proračunu Općine Magadenovac za 2019. godinu, a sudionici u izvođenju 

vježbe podmiruju stvarne troškove svog sudjelovanja uz korištenje vlastitih materijalnih 

sredstava. 
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III. 

 

Naziv vježbe Poplava 2019. 

Vrijeme održavanja vježbe Po dogovoru s DUZS - PUZS Osijek 

Nositelj vježbe Općina Magadenovac 

Financijska sredstva 

(procijenjeni iznos) za 

provedbu vježbe 

3.000,00 kuna 

Lokacija održavanja 

vježbe 
Zgrada općinske uprave u Magadenovcu 

Vrsta/tip vježbe Simulacijsko – komunikacijska vježba 

Tema Evakuacija ljudi, stoke i materijalnih dobara 

Sudionici vježbe 

Operativne snage sustava civilne zaštite Općine 

Magadenovac i druge službe prema 

dogovoru/potrebi 

 

 

IV. 

Obvezuju se operativne snage civilne zaštite Općine Magadenovac i pravne osobe od interesa 

za sustav civilne zaštite Općine Magadenovac za sudjelovanje u simulacijsko – 

komunikacijskoj vježbi. 

 

V. 

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

KLASA:    810-01/18-01/3 

URBROJ:  2115/04-03-18-1 

Magadenovac, 10. prosinca 2018. godine  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Stjepan Živković, v.r. 
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177. Zaključak povodom zamolbe Dječjeg vrtića „Snjeguljica“ Osijek 

177. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 11. prosinca 2018. godine, d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

Dječjeg vrtića „Snjeguljica“ Osijek  

 

 

I. 

 

Odobrava se Dječjem vrtiću „Snjeguljica“, OIB:97750121523, Osijek, Krstova 44., 

financijska pomoć u podmirenju troškova prijevoza autobusom predškolske djece iz Dječjeg 

vrtić „Snjeguljica“ u Magadenovcu do Trga Ante Starčevića u Osijeku na Božićni tramvaj.  

 

II. 

Pomoć iz članka I. ovog zaključka odobrava se u iznosu od 2.200,00 kuna na teret proračunskih 

sredstava Općine Magadenovac, na račun: HR5024070001100396156. 

 

III. 

 Ovaj zaključak objaviti će  se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:    402-08/18-01/32 

URBROJ:  2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 11. prosinca 2018. godine 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                                    Stjepan Živković 

  

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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178. Zaključak povodom zamolbe Mirka Vidakovića, Beničanci 

178. 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka 26., stavak 2. Odluke o socijalnoj 

skrbi („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 10/11) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 13. prosinca 2018. godine, d o n o s i  

 

 

Z A K L J U Č A K   

povodom zamolbe   

Mirka Vidakovića, Beničanci 

 

 

I. 

Odobrava se Mirku Vidakoviću, OIB: 92964098883, iz Beničanaca, I. L. Ribara 95, 

financijska pomoć za troškove liječenja. 

 

 

II. 

Pomoć iz članka I. ovog zaključka odobrava se u iznosu od 1.000,00 kuna na teret proračunskih 

sredstava Općine Magadenovac, na račun: HR3525000093504637657. 

 

 

III. 

 Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:551-01/18-01/28 

URBROJ:2115/04-03-18-2 

Magadenovac, 13. prosinca 2018.  

    OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                              Stjepan Živković, v.r. 
 
 
 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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