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IZVOD IZ ZAPISNIKA     
 

18.sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac 
održane 27. veljače  2020.godine 

u Vijećnici, Magadenovac, Školska 1 
 
Sjednicu otvara Davorin Gašparić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Magadenovac u 18:40 sati. Pozdravlja sve 
vijećnike, općinskog načelnika, njegovog zamjenika,  predstavnika RDM-a , predstavnicu Glasa Slavonije 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. Maja Štraub 
2. Gojko Ćosić    8. Robert Vidaković 
3. Velibor Azenić    9. Dalibor Kalazić 
4. Tomislav Kusturić     
5. Silvio Brkanić      
6. Milivoj Popović 

 
 
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. Anamarija Brkanić, viša stručna suradnica za gospodarstvo i opću upravu 
7. Ivan Korov, Radio Donji Miholjac 
8. Snježana Fridl, Glas Slavonije 

 
Sjednici nisu nazočni vijećnica Božica Prša i vijećnik Marin Lisec. 

 
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. 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 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Magadenovac održane 18. prosinca 
2019.godine 
 

2. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Magadenovac 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
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3. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Općinu Magadenovac 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

4. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Magadenovac 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 
 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku o-
preme za novorođenčad 
Izvjestitelj : Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica 

 
6. Donošenje Zaključka povodom razmatranja nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine 

Magadenovac 
Izvjestitelj : Stjepan Živković, općinski načelnik 
 

7. Usvajanje Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 
Općine Magadenovac za 2019.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 

8. Usvajanje Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2019.godinu 
Izvjestitelj : Jasna Živković, stručna suradnica za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša 
 
 

9. R a z l i č i t o 
 

  

Predsjednik vijeća zatim prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MAGADENOVAC 
ODRŽANE 18. PROSINCA 2019.GODINE 

 
U prilogu poziva za sjednicu vijećnici su primili Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Magadenovac  
održane 18. 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 17.sjednice, te nakon izjašnjavanja  
vijećnika konstatira da je Zapisnik prihvaćen jednoglasno ( 9 vijećnika prisutno).  
 
 
TOČKA 2.  DONOŠENJE STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE  

MAGADENOVAC 
 
 

Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Magadenovac  vijećnici su primili u prilogu 
poziva na sjednicu.  
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Predsjednik vijeća daje riječ vijećnici Maji Štraub, predsjednici Povjerenstva za statut, poslovnik i normativnu djelat-
nost. Gospođa Štraub pozdravlja sve nazočne, upoznaje vijećnike da se Povjerenstvo za statut, poslovnik i norma-
tivnu djelatnost sastalo i donijelo Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Statutarne  Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Općine Magadenovac. Općinsko vijeće Općine Magadenovac donijelo je Statut Općine Magadenovac na 
svojoj 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2018.godine. Zakon o izmjenama  i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi objavljen je u „Narodnim novinama“ br.98/19, a izmjene i dopune Zakona stupile su na 
snagu 01.01.2020.godine. U prijelaznim i završnim odredbama Zakona, u članku 16. propisano je da su jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u 
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, stoga Povjerenstvo predlaže da se ovaj prijedlog usvoji. 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pozdravlja sve nazočne, dodat-
no pojašnjava tekst i na koje članke se konkretno izmjena odnosi . 
 
Predsjednik vijeća Davorin Gašparić zahvaljuje se pročelnici. 
 
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 Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine  

Magadenovac. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je općinsko vijeće Statutarnu Odluke o izmjenama i dopunama  

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

 

STATUTARNU ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MAGADENOVAC 

KLASA : 012-03/20-01/1 

URBROJ :  2115/04-01-20-5    

(Odluka   se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM  
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MAGADENOVAC 

 
Prijedlog  Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
za Općinu Magadenovac vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici. 

 

Biljana Jakić Mihajlović, pročelnica pojašnjava razloge donošenja ove Odluke. Poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u  

vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu općinsko vijeće,  

na prijedlog općinskog načelnika, donosi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike  

Hrvatske za Općinu Magadenovac. Ovaj prijedlog Programa bio je na javnom uvidu ( na WEB stranici Općine  

Magadenovac, na Radiju Donji Miholjac i u prostorijama Općine Magadenovac ) od 02.12.2019. do 17.12.2019.  

godine sukladno članku 29., stavak 5. Zakona. U vremenu trajanja javnog uvida nije pristiglo niti jedno mišljenje,  

primjedba, prijedlog zainteresirane javnosti na nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  

Republike Hrvatske za Općinu Magadenovac. Biljana dalje pojašnjava sadržaj Programa, upoznaje vijećnike da je  

ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Magadenovac nešto malo više od  

2293 ha. Maksimalna površina za zakup prema ovom prijedlogu iznosi 150,00 ha. 

 

Stjepan Živković, općinski načelnik  dodatno pojašnjava Program. Prvo mora vijeće prihvatiti ovaj prijedlog    
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Programa,  onda program ide u Županiju i nakon toga u Ministarstvo poljoprivrede. Načelnik iznosi svoje  

nezadovoljstvo ovakvim razvojem događaja, zbog provedbenih akata , Biljana je više govorila o tome, dogodilo se da  

su neki ugovoru istekli, sada i te površine idu u natječaj. Imati ćemo sa svime dosta problema.  Načelnik predlaže da  

se maksimalna površina za zakup smanji sa 150,00 ha na 120,00 ha. 

 

Dalibor Kalazić, vijećnik pozdravlja sve nazočne i potvrđuje da se u potpunosti slaže sa načelnikovim izlaganjem.  

Upozorava sve da ako mi našim Odlukama donesemo Odluku  kako želi država , nećemo baš previše razmišljati o  

tom klasu kojeg imamo na našem općinskom grbu, odnosno o onome što taj klas na grbu Općine Magadenovac  

predstavlja.  

 
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 i napominje da prihvaćanjem ovog prijedloga Odluke o donošenju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Magadenovac prihvaćaju i 
izmjenu u odnosu na Prijedlog programa u dijelu koji se odnosi na maksimalnu površinu za zakup sa 150,00 ha na 
120,00 ha. 
 
Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je  Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Magadenovac donesena jednoglasno ( 9 vijećnika  prisutno)  
te je općinsko vijeće donijelo  : 
 

ODLUKU O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU MAGADENOVAC 

KLASA : 320-02/19-01/9 

URBROJ: 2115/04-01-20-5  

(Odluka  se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 
VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC 

 
Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Magadenovac vijećnici su 
primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 

Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici  koja pojašnjava tekst Odluke.  

Upravljanje sportskim građevinama u vlasništvu Općine Magadenovac do sada nije bilo regulirano općim aktom.  

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u  

vlasništvu Općine Magadenovac. Sportske građevine u naseljima Beničanci, Kućanci, Lacići i Šljivoševci daju se na  

upravljanje nogometnim klubovima NK „Beničanci“ Beničanci, NK „Kućanci“ Kućanci, NK „Viktorija 1934.“ Lacići i NK  

„Graničar“ Šljivoševci. Sportskim građevinama upravlja Općina Magadenovac, a sportske građevine koriste  

nogometni klubovi sa područja Općine Magadenovac. 

 

Općinski načelnik, Stjepan Živković dodatno pojašnjava razloge donošenja ove Odluke. Upozorava da su nogometni  

klubovi dužni sportsku građevinu koristiti pažnjom dobrog gospodara. 

 

Vijećnik, Dalibor Kalazić slaže se sa načelnikom, ali smatra da ima niz problema s kojima će biti, što dalje, sve manje  

ljudi u našoj sredini, koji će se htjeti hvatati u koštac s tim problemima. Više nije jednostavno biti predsjednik  

nogometnog kluba, kako je to nekada bilo. Predsjednik mora potpisati bjanko zadužnice na svoje ime, treba li to  

kome ? Ali ako ćemo svi tako razmišljati neće biti ničega na našem području. Ima stvari koje nisu uopće nisu  
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jednostavne za odraditi. Sve se svodi na to da se sve ugasi. Nama nije cilj zarada i kod nas nema zarade.  

 

Vijećnik, Silvio Brkanić  pozdravlja sve nazočne, upoznaje vijećnike da čelni čovjek bilo koje udruge mora se  okružiti  

sa 5-6 kvalitetnih, dobrih ljudi koji će mu pomoći u radu, a ljudi je  kod nas sve manje i to je veliki problem. Ljudi,  

predsjednici naših udruga će se bojati potpisivati ugovore. 

 

Vijećnik, Dalibor Kalazić nema ništa protiv ove Odluke, pohvaljuje Općinu na pomoći nogometnim klubovima. Mi na  

području naše općine imamo Školu nogometa koja je za svaku pohvalu, iz te naše Škole nogometa je otišlo četiri  

naša pionira koji igraju trenutno u Osijeku i dvojica igraju u Valpovu. Djeca iz škole nogometa igrali su lani u Zagrebu  

protiv „Lokomotive“ ,u nedjelju idu u Daruvar. To je za svaku pohvalu. Djeca rade sa profesionalcima, rade sa  

profesorima tjelesnog. Vrlo je važno djecu odvojiti od računala i mobitela.  

 

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 načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine 

Magadenovac.  

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u  

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

 

ODLUKU O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U  

VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC  

 

KLASA : 372-01/20-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-20-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ISPLATI JEDNOKRATNE 
   NOVČANE POMOĆI ZA NABAVKU OPREME ZA NOVOROĐENČAD 
 
 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za no-
vorođenčad vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ Biljani Jakić Mihajlović, pročelnici koja pojašnjava Odluku. Ovaj  

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za  

novorođenčad odnosi se na članak 2., stavak 1. koji propisuje da pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći za  

nabavku opreme za novorođenčad ostvaruju roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Magadenovac i koji  

stalno i stvarno prebivaju odnosno žive na području Općine Magadenovac. Izmjenama se nastoji osigurati da pravo  

na isplatu jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad, ostvaruju roditelji koji osim što imaju  

prebivalište na području Općine Magadenovac i stalno žive na području Općine Magadenovac te je iz tog razloga u  

članku 2., stavak 1. Odluke dodana i ta odredba. 

 

Vijećnik, Velibor Azenić  ne slaže se sa Odlukom, smatra da se ne treba zakidati nikoga tko ima ovdje prebivalište. 

 

Općinski načelnik, Stjepan Živković  pojašnjava ideju vodilju  ove izmjene. 
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Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić otvara raspravu, obzirom da se nije nitko drugi javio za riječ daje na glasovanje  

prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za no-
vorođenčad. 
 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o isplati jednokratne 
novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad donesena većinom glasova  ( 8 „ZA“ i 1 „PROTIV“ ) te je 
općinsko vijeće donijelo  : 
 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE 
POMOĆI ZA NABAVKU OPREME ZA NOVOROĐENČAD 

KLASA : 550-01/20-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-20-1 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA NACRTA ODLUKE O ODVODNJI  
OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

 
 
Prijedlog Zaključka povodom razmatranja nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Magadenovac 
vijećnici su primili u prilogu poziva na sjednicu. 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić daje riječ općinskom načelniku, Stjepanu Živkoviću koji pojašnjava tekst  

Zaključka. Obzirom da svi znaju da se radi na idejnom rješenju odvodnje i da je nositelj te odluke Miholjački vodovod  

i da smo mi ostali u malom trokutu ( Miholjac, Viljevo i mi). Radi se o isplativosti tog projekta. Nama je najvažnije  

kolika će biti  cijena vode za građane na kraju svega. Boji se da bi cijena mogla biti visoka. To su veliki, preskupi  

projekti. Struci smo dali da izradi idejni projekt, a kada struka izradi projekt to će koštati. Ovo je tek početak. O  

ovome će se puno pričati. 

 

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

Prijedlog Zaključka povodom razmatranja nacrta Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Magadenovac 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Zaključak povodom razmatranja nacrta Odluke o odvodnji  

otpadnih voda na području Općine Magadenovac donesen jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te je općinsko vijeće  

donijelo  : 

 

ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA NACRTA ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA 

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

KLASA : 325-01/19-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-20-3 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOČKA 7. USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA  
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 

Prijedlog Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Ma-
gadenovac 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  
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zaštitu okoliša. Jasna  pozdravlja sve nazočne i pojašnjava koje su sve mjere provedene u cilju unaprjeđenja zaštite  

od požara na području Općine Magadenovac :  Organizacijske mjere, tehničke mjere, urbanističke mjere, mjere  

zaštite odlagališta komunalnog otpada i organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom  

prostoru.  

 

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

Prijedlog Izvješća o provedbi godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Ma-
gadenovac. 
 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće o provedbi godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2019.godinu usvojeno jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) te 
je općinsko vijeće donijelo  : 
 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG 
 PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE  

OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019.GODINU 
 

KLASA : 214-02/20-01/2 

URBROJ :2115/04-01-20-2 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 

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

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2019.GODINU 
 
Prijedlog Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru 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. Jasna  pojašnjava da je prihod u visini od 30%  prikupljenih sredstava naknade planiran u Proračunu  

Općine Magadenovac za 2019.godinu u iznosu od 30.000,00 kuna.  Prihod u visini od 30 % prikupljenih sredstava  

naknade u 2019.godini iznosi 7.759,22 kn i utrošen je 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 Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

 prostoru za 2019.godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.godinu usvojeno jednoglasno  ( 9 vijećnika prisutno ) 
te je općinsko vijeće donijelo  : 
 

 ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA  

SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH 

 ZGRADA U PROSTORU ZA 2019.GODINU 

 

KLASA : 361-01/20-01/2 

URBROJ :2115/04-01-20-2 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio) 
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TOČKA 9. R A Z L I Č I T O 
 
Predsjednik vijeća, Davorin Gašparić pitao je prisutne ima li netko nešto za reći  ili pitati pod točkom različito, obzirom  

da se nije nitko javio za riječ. Predsjednik vijeća pozvao sve prisutne da pođu u društveni dom u Beničance, gdje je  

sve spremno za  posvetu društvenog doma . 

 

Budući je dnevni red iscrpljen, predsjednik vijeća Davorin Gašparić, zaključio je sjednicu u 20,10 sati. 

 

KLASA : 021-05/20-01/1 

URBROJ : 2115/04-01-20-4 

Magadenovac, 27. veljače  2020. godine 

 

ZAPISNIČAR :                                                                                                                   PREDSJEDNIK 

Branka Vešligaj, v.r.                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA : 

               Davorin Gašparić,v.r. 


