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IZVOD IZ ZAPISNIKA     
 

17.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 18. prosinca  2019.godine 

u Vijećnici, Magadenovac, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 18:15 sati. Pozdravlja sve 
vijećnike, općinskog načelnika, njegovog zamjenika,  predstavnika RDM-a i djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela  
koje će pomoći u radu sjednice. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić konstatira da zapisnik vodi Branka Vešligaj, referentica za administrativne i 
personalne poslove, koju također pozdravlja. 
 
Utvrđeno je da su na sjednici nazočni vijećnici kako slijedi : 
 

1. Davorin Gašparić    7. Milivoj Popović 
2. Gojko Ćosić    8. Robert Vidaković 
3. Velibor Azenić    9. Dalibor Kalazić 
4. Tomislav Kusturić     
5. Silvio Brkanić      
6. Marin Lisec 

 
 
Sjednici su nazočni još i : 

1. Stjepan Živković, općinski načelnik 
2. Zlatko Vuković, zamjenik općinskog načelnika, 
3. Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica  
4. Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
5. Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 
6. Ivan Korov, Radio Donji Miholjac 

 
Sjednici nisu nazočne vijećnica Maja Štraub i vijećnica Božica Prša. 

 
Predsjednik vijeća zatim konstatira da je na sjednici nazočno 9  vijećnika te da će sve donesene odluke biti 
pravovaljane. 
 
Predsjednik vijeća je rekao da su vijećnici dobili dnevni red i materijale na kućnu adresu. Predlaže dodatak Dnevnom 
redu. Uz točku 2. Donošenje III.Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu 
prilažu se i II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 
2019.godinu i II. Izmjene i dopune Programa 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. Na kraju Dnevnog reda, prije točke Različito, dodaje se 16. točka Donošenje 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac. Dosadašnja točka16. Različito, postaje 
točka 17. Sjednicu nastavlja čitanjem dnevnog reda. Predsjednik vijeća pitao je da li netko od vijećnika ima primjedbu 
ili kakav prijedlog za izmjenu ili dopunu iznesenog dnevnog reda. Budući da ih nije bilo, predsjednik vijeća daje 
dnevni red na usvajanje. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (9 vijećnika prisutno) utvrđen slijedeći : 
 

D N E V N I   R E D 
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1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 03. prosinca 

2019.godine 
 

2. Donošenje III. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu 
a) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenova za 

2019.godinu 
b) II. Izmjene i dopune Programa 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 
Izvjestitelj : Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 

 
3. Donošenje Proračuna Općine Magadenovac za 2020.godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu 

a) Programa javnih potreba kulturi na području Općine Magadenovac za 2020.godinu 
b) Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 2020.godinu 
c) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Magadenovac za 2020.godinu 
d) Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privreme-

nog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Repub-
like Hrvatske u 2020.godini 

e) Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u 2020.godini  
Izvjestitelj : Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 

 
4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2020.godinu 

Izvjestitelj : Vera Katančić, referentica za financije i računovodstvo 
 

5. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.godini  
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

6. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Magadenovac za 2020.godinu 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 
7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe bi-

rača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2020.godinu 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni 
sustav 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

10. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 
2020.godinu 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

11. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Magadenovac u 2020.godini 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za 2020.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
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13. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 
2020.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

14. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2019.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

15. Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 
2020.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

17. R a z l i č i t o 
 

  

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC 
ODRŽANE 03. PROSINCA 2019.GODINE 

 
U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac  
održane 03. prosinca  2019.godine. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić otvara raspravu i poziva vijećnike da iznesu svoje primjedbe i dopune na  
Zapisnik. 
 
Primjedbi na Zapisnik nije bilo, predsjednik vijeća daje na glasovanje Zapisnik sa 16.sjednice, te nakon izjašnjavanja  
vijećnika konstatira da je Zapisnik prihvaćen jednoglasno ( 9 vijećnika prisutno).  
 
 
TOČKA 2.  DONOŠENJE III. ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE MAGADENO-

VAC ZA 2019.GODINU 
a) II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA POD-

RUČJU OPĆINE MAGADENOVA ZA 2019.GODINU 
b) II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKU-

PA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DA-
VANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. GODINI 

 
Prijedlog III. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2019.godinu vijećnici su primili u 
prilogu poziva na sjednicu, dok su II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Magadenova za 2019.godinu i II. Izmjene i dopune Programa 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 vijećnici primili na sjednici.  
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić daje riječ Veri Katančić, referentici za financije i računovodstvo koja pojašnjava 
rebalans po stavkama. Iznos rebalansa i dalje ostaje isti 15.000.000,00 kuna, nismo ga mijenjali. Imamo određene 
korekcije u prihodima, došli smo do kraja godine i sada znamo kako smo ostvarili prihode. Prihode od zakupa smo sa 
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600.000,00 kn povećali na 800.000,00 kuna. Komunalne naknade i doprinose povećali smo za 50.000,00 kuna. U 
navedenim programima mogu se vidjeti promjene ( posebno je odvojeno). Što se tiče rashoda u Energetskoj obnovi 
fasada sportskih objekata dodali smo 60.000,00 kn. Dogradnja svlačionice u Beničancima smanjenje za 10.000,00 
kuna. Nabavka parkovnih klupa i opreme smanjenje za 60.000,00 kuna. Izgradnju autobusnih perona povećavamo 
za 10.000,00 kuna, taj posao je odrađen ali je potrebno još riješiti nadzor nad radovima. Potpore za novorođeno 
dijete povećali smo za 20.000,00 kuna. Sufinanciranje troškova priključaka na vodovodni i plinovodni sustav povećali 
smo za 10.000,00 kuna. Sufinanciranje stambenog zbrinjavanja mladih obitelji povećali smo za 10.000,00 kuna. Su-
financiranje javnog prijevoza srednjoškolaca povećali smo za 3.000,00 kuna. Subvencioniranje kupnje udžbenika za 
učenike osnovne škole smanjili smo za 33.000,00 kuna. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić zahvaljuje se gospođi Katančić i daje riječ načelniku. 
 
Općinski načelnik, Stjepan Živković  pozdravlja sve nazočne. Upoznaje vijećnike da je ovo ustvari tehnički rebalans 
kojeg obično imamo pred kraj godine da bismo sve stavili na svoje mjesto. Jer ako krajem godine dobijemo neka 
sredstva koja nismo planirali, na ovaj način ih popravljamo. Komarci ne mogu ići iz potpore u poljoprivredi, sada smo 
to prepravili i ispravili. Ove godine imali smo rođenje  4. djeteta u obitelji, 5. djeteta  u obitelji i 8. djeteta u obitelji, 
Bogu hvala pa smo ove godine imali priliku više utrošiti za potrebe sufinanciranja rođenja djece . Zato smo morali 
malo povećati ovu stavku u rebalansu. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić pita vijećnike ima li tko što za dodati, kako se nitko nije javio za riječ,predsjednik  

vijeća daje na glasanje prijedlog  III. Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2019. 

godinu s pripadajućim programima. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da općinsko vijeće III. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna  

Općine Magadenovac za 2019.godinu i pripadajuće programe donijelo jednoglasno ( 9 vijećnika prisutno) te je   

općinsko vijeće donijelo : 

 

III. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 
 

KLASA : 400-06/18-01/3 

URBROJ :  2115/04-01-19-6       i  

a) II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU 
OPĆINE MAGADENOVA ZA 2019.GODINU 

KLASA:   550-02/18-01/4 
URBROJ: 2115/04-01-19-6 
 

b) II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, 
PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA 
KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RE-
PUBLIKE HRVATSKE U 2019. GODINI 

KLASA:  320-02/18-01/23 
URBROJ:2115/04-19-1-3 
(Odluka  i programi  se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio) 

 

TOČKA 3.  DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU I PROJEKCIJE PRO-
RAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU 
a) PROGRAMA JAVNIH POTREBA KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2020.GODINU 
b) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MAGA-

DENOVAC ZA 2020.GODINU 
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c) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 
2020.GODINU 

d) PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODA-
JE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE 
IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 
HRVATSKE U 2020.GODINI 

e) PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU 
NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 
2020.GODINI  

 
Prijedlog  Proračuna Općine Magadenovac za 2020.godinu i Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu , te pripa-
dajuće programe vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

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

 

Vera Katančić, vijećnike izvješćuje da je Proračun za 2020.godinu u iznosu 15.000.000,00 kuna. Značajni prihodi su  

prihodi od poreza na dohodak 3.200.000,00 kn, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  

4.496.300,00 kuna, prihodi od koncesije zemlje 550.000,00 kn. Znatno su manji prihodi od zakupa poljoprivrednog  

zemljišta upravo zbog revalorizacije, koja se sad  radi u vezi zemlje. Naftna renta 3.000.000,00 kuna . Doprinosi za  

šume 200.000,00 kuna. Komunalne naknade i doprinosi 430.000,00 kuna. Prihodi od prodaje zemlje 500.000,00 kn.  

Što se tiče rashoda u posebnom dijelu proračuna : Općinsko vijeće 659.850,00 kuna, Jedinstveni upravni odjel  

14.340.150,00 kuna. Opći rashodi Jedinstvenog upravnog odjela odnose se na otplatu kredita 293.500,00 kuna,  

nabavku namještaja i opreme 120.000,00 kn, poticajne mjere za zapošljavanje 200.000,00 kuna. Održavanje  

objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštite okoliša 1.575.000,00 kn. Izgradnja objekata komunalne  

infrastrukture 4.849.000,00 kn. Razvoj poljoprivrede i gospodarstva 1.004.000,00 kn. Vera dalje pojašnjava proračun  

po stavkama. 

 

Stjepan Živković, općinski načelnik  dodatno pojašnjava stavke Proračuna. Ostao nam je još za napraviti parking kod  

groblja u Beničanima. Od velikih radova ostaje nam naša nesretna odvodnja, na slijedeću sjednicu planiram pozvati  

direktoricu Miholjačkog vodovoda, da vidimo u kojoj je fazi odvodnja. 

 

 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pita ima li još netko nešto za nadodati, kako se nije nitko više javio za riječ, 
predsjednik vijeća daje na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Magadenovac za 2020.godinu i Projekcije Prora-
čuna za 2021. i 2022. godinu sa pripadajućim programima. 
 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Proračun Općine Magadenovac za 2020.godinu i Projekcije 
Proračuna za 2021. i 2022. godinu sa pripadajućim programima donesen jednoglasno ( 9 vijećnika  prisutno)  te je 
općinsko vijeće donijelo  : 
 

PRORAČUN OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU I  
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU 

KLASA : 400-06/19-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-19-4      i 

a) PROGRAM JAVNIH POTREBA KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 
2020.GODINU 

KLASA : 612-01/19-01/11 

URBROJ : 2115/04-01-19-4 
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b) PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENO-
VAC ZA 2020.GODINU 

KLASA : 550-02/19-01/3 

URBROJ :  2115/04-01-19-4 
c) PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC ZA 

2020.GODINU 
KLASA : 620-01/19-01/12 

URBROJ :  2115/04-01-19-4 
d) PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE 

IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAV-
NOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 
U 2020.GODINI 

KLASA : 320-02/19-01/5 

URBROJ :  2115/04-01-19-4 
e) PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAM-

JENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 
2020.GODINI  

KLASA : 320-02/19-01/6 

URBROJ :  2115/04-01-19-4 

(Proračun i programi  se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 
2020.GODINU 

 
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2020.godinu  vijećnici su primili u prilogu poziva 
na sjednicu. 
 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Veri Katančić, referentici za financije i računovodstvo, koja pojašnjava  

razloge donošenja ove Odluke, da se ovakva Odluka donosi svake godine uz donošenje novog Proračuna. Najbitnije  

je da je stanje duga na dan 01.01.2019. godine iznosilo 882.817,27 kn, da se Općina nije zaduživala u 2019.godini.  

Da su izvršene obaveze u  2019.godini u iznosu 270.050,78 kn,te da je stanje obaveza po dugoročnom zaduživanju 

 na dan 31.12.2019. 612.766,49 kn. Tekuće otplate glavnice općinskog duga, te pripadajuće kamate imaju u  

izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdatcima. 

 

 

Predsjednik vijeća pita ima li još netko nešto za nadodati. Kako se nije više nitko javio za riječ predsjednik vijeća daje  

na glasovanje prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za 2020.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Magadenovac za  

2020.godinu  donesena jednoglasno  (9 vijećnika prisutno) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

 

KLASA : 400-06/19-01/2 

URBROJ : 2115/04-01-19-5 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 5. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020.GODINI 
 
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.godini vijećnici su primili u prilogu poziva na  
sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava Program. Sukladno 

Zakonu o šumama članak 69. stavak 4. koji propisuje da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Program  

utroška sredstava šumskog doprinosa u svrhu namjenskog korištenja i kontrole utroška sredstava.    

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.godini. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.godini  

donesen jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020.GODINI 

 

KLASA : 411-01/19-01/1 

URBROJ :2115/04-01-19-4 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA DAVANJA KONCESIJA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 
2020.GODINU 

 
 
Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Magadenovac za 2020.godinu vijećnici su primili u prilogu pozi-
va na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava Godišnji plan  

davanja koncesija, podsjeća vijećnike da je Općina Magadenovac tijekom 2019.godine provela postupke za davanje  

koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Općine Magadenovac i javne usluge prikupljanja , odvoza i  

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Magadenovac.  

Te da tijekom 2020.godine Općina ne namjerava davati koncesije , te se to utvrđuje ovim prijedlogom godišnjeg  

plana davanja koncesije na području Općine Magadenovac. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Općine Magadenovac za 2020.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Godišnji plan davanja koncesija Općine Magadenovac za  

2020.godinu donesen jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

KLASA : 363-01/19-01/20 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Godišnji plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I 
ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU 
OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

 
 
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastup-
ljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2020.godinu vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja podsjeća vijećnike da je i ovo  

jedna od odluka koja se svake godine donosi uz Proračun. Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje  

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

2020.godini. U Proračunu Općine Magadenovac za 2020.godinu osigurana sredstva za rad političkih stranaka i  

članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću u iznosu 50.400,00 kuna. Dalje upoznaje vijećnike o  

konkretnim iznosima koji se odnose na pojedinu stranku ili listu birača. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastup-
ljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2020.godinu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Magadenovac za 2020.godinu  
donesena jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA  
IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČAZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU  

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 
 

KLASA : 402-03/19-01/4 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 
TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 
 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika vijećnici su primili 
u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava da je u prosincu  

2019.godine općinski načelnik, na prijedlog pročelnice, donio novi Pravilnik o unutarnjem redu u sklopu kojeg je i  

sistematizacija radnih mjesta. Ovo mjesto domar i vozač bilo je  ranije sistematizirano, bio je kolega zaposlen na tom  

radnom mjestu, međutim kako više nije sistematizirano to radno mjesto, kolege više nema na tom radnom mjestu i u  

budućnosti se ne planira sistematizirati takvo radno mjesto, a u spomenutom novom Pravilniku o unutarnjem redu se  

ne spominje ovakvo radnom mjesto, potrebno ga je bilo brisati. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
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Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika donesena jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 
 

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

 

KLASA : 120-02/19-01/6 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 
TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU TRO-

ŠKOVA PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV 
 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni sustav 
vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici , koja podsjeća da općina već  

godinama subvencionira troškove priključka na vodoopskrbni sustav u iznosu od 2.000,00 kuna. U proračunu za  

2020.godinu osigurana su sredstva za subvencioniranje ovih troškova. Sada samo treba donijeti izmjenu da se  

godina „2019.“ zamjenjuje godinom „2020.“. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju troškova priključka na vodoopskrbni sustav. 
 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o subvencioniranju 
troškova priključka na vodoopskrbni sustav donesena jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće doni-
jelo  : 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA  

PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV 

KLASA : 363-05/19-01/1 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 
OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

 
 
Prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2020.godinu 
vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja vijećnike upoznaje s razlozima 

donošenja ove Odluke. Državna revizija naložila je donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine  

Magadenovac, tako da smo ju donijeli u ožujku 2016.godine,koja traje do 2020.godine, ona je podloga za donošenje  

ovog Godišnjeg plana. Slijedeće godine moramo donijeti novu Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom. Znači  

moramo donijeti i Strategiju plana i Godišnji plan. Imovinom se upravlja učinkovito i razumno, pažnjom dobrog  

gospodara, sukladno načelu odgovornosti,javnosti,ekonomičnosti i predvidljivosti. Kroz ovaj Godišnji plan imamo 6  

poglavlja, dalje detaljno pojašnjava poglavlja. 
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Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Magadenovac za 2020.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu  

Općine Magadenovac za 2020.godinu donesena jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU 

 OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

 

KLASA : 940-01/19-01/9 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 11. DONOŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC U 2020.GODINI 

 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Magadenovac u 2020.godini vijećnici su  

primili u prilogu poziva na sjednicu.  

 

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

zaštitu okoliša. Jasna pojašnjava da se  ovaj Program građenja komunalne infrastrukture donosi na temelju Zakona o  

komunalnom gospodarstvu. Sam program odnosi se na nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije  

dopušten promet motornih vozila, javne zelene površine, građevine i uređaje javne namjene, javnu rasvjetu i groblja.  

Programom se određuju 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 se  graditi izvan građevinskog područja, postojeće građevine  

komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, i građevine komunalne infrastrukture koje će  

se uklanjati. Dalje detaljnije pojašnjava Program. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Magadenovac u 2020.godini. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine  

Magadenovac u 2020.godini donesen jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC U 2020.GODINI 

KLASA : 361-02/19-01/2 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 12. DONOŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI 

MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za 2020.godinu vijećnici su  

primili u prilogu poziva na sjednicu.  
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Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Jasni Živković, stručnoj suradnici za stambeno komunalne poslove i  

zaštitu okoliša. Jasna pojašnjava da se i ovaj Program donosi na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ovim  

Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020.godini za slijedeće komunalne djelatnosti :  

održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,  

održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja i krematorija unutar groblja, održavanje  

čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete. Dalje pobliže govori o pojedinoj komunalnoj djelatnosti, te koliko  

sredstava se predviđa za koju djelatnost i u kojem iznosu. 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Magadenovac za 2020.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini  

Magadenovac za 2020.godinu donesen jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 

OPĆINI MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

KLASA : 361-02/19-01/1  

URBROJ :2115/04-01-19-4 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 13. DONOŠENJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKO-
NITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2020.GODINU 

 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.  

godinu vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu.  

 

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

zaštitu okoliša. Ovim Programom utvrđuje se da će se prihod u visini od 30% prikupljenih sredstava naknade za  

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.godinu utrošiti za popravak nerazvrstanih cesta i  

uličnih prometnica.  

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.  

godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu donesen jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće  

donijelo  : 

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

 IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2020.GODINU 

KLASA : 361-01/19-01/4 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 14. DONOŠENJE ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MAGA-
DENOVAC ZA 2019.GODINU 

 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2019.godinu vijećnici su  
primili u prilogu poziva na sjednicu.  

 

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

zaštitu okoliša. Od planskih dokumenata Općina Magadenovac ima izrađene planske dokumente: Procjena rizika od  

velikih nesreća – izrađenu 2017.godine i Plan djelovanja civilne zaštite – izrađen 2018.godine. Redovito se donose  

svi planovi i programi civilne zaštite koje po zakonu moramo donijeti. Od operativnih snaga u sustavu civilne zaštite  

imamo i osnovan Stožer zaštite i spašavanja, imamo vatrogastvo, sufinanciramo rad Crvenog križa Donji Miholjac i  

Hrvatsku gorsku službu spašavanja. Imamo osnovanu postrojbu civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite.  

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine  

Magadenovac za 2019.godinu donesena jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

KLASA : 810-03/19-01/1 

URBROJ :2115/04-01-19-2 

(Analiza se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 15. DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

 
Prijedlog Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2020.godinu 
vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu.  

 

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

zaštitu okoliša. Jasna pojašnjava da se ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite  donosi na temelju Zakona o  

sustavu civilne zaštite . Od planskih dokumenata u idućoj godini ne moramo ništa donositi i izrađivati posebno, jer  

nam vrijedi još Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite. Pojašnjava koje su operativne  

snage u sustavu civilne zaštite, kako opremiti i osposobiti operativne snage u sustavu civilne zaštite te koja su  

skloništa  na području Općine Magadenovac 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Magadenovac za 2020.godinu 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Godišnji Plana razvoja sustava civilne zaštite na području  

Općine Magadenovac za 2020.godinu donesen jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 
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GODIŠNJI PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2020.GODINU 

 KLASA : 810-02/19-01/1 

URBROJ :2115/04-01-19-1 

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

 

TOČKA 16. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE 
USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KO-
MUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunal-
nog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac vijećnici su primili u prilogu pozi-
va na sjednicu.  
 

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

zaštitu okoliša. Jasna  pojašnjava koji se članci mijenjaju u Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja  

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. U trenutku donošenja Odluke, na prošlom  

Općinskom vijeću, cijene su bile iznesene prema podacima iz natječaja za koncesiju. U međuvremenu je održana  

koordinacija načelnika i predstavnika Eko-Flor , na kojoj je prihvaćen stav da svima bude jednaka cijena obvezne  

minimalne javne usluge za prikupljanje , odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada uz kompostiranje  

biorazgradivog komunalnog otpada  u vlastitom kućanstvu za korisnike kategorije 1. u iznosu od 48,00 kn sa PDV- 

om, što je za nas čak i povoljnije ( bilo je 54,24 kn sa PDV-om). 

 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja  

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine  

Magadenovac donesena jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće donijelo  : 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE 

PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

KLASA : 310-33/19-01/2 

URBROJ :2115/04-01-19-4 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 17. R A Z L I Č I T O 
  
 

U raspravi su sudjelovali:   općinski načelnik Stjepan Živković i Davorin Gašparić predsjednik Općinskog vijeća 

  

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 20,00 sati. 
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KLASA : 021-05/19-01/10 

URBROJ : 2115/04-01-19-2 

Magadenovac, 18. prosinca  2019. godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj, v.r.                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA : 

                 Davorin Gašparić, v.r. 


