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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

13. 
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 12. 

sjednici održanoj 26. ožujka 2019. godine donosi  

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

O D L U K E  

O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

Članak 1. 

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 10/18.) u članku 

20., dodaje se stavak 2., te glasi: 

„Pomoć za podmirenje troškova električne energije isplaćuje se u iznosima navedenim u 

stavku 1. ovog članka, ukoliko korisnik dostavi dokaz odnosno uplatnicu za električnu 

energiju kojom dokazuje da je mjesečni iznos za elektičnu energiju koji treba platiti veći od 

iznosa koji mu je odobren od strane Centra za socijalnu skrb (naknada za ugoženog kupca 

energenata) ili nekog drugog izvora.“  

 

Članak 2. 

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sve pokrenute postupke koji nisu završeni do dana 

stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Članak 3. 

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

Magadenovac“. 

 

KLASA:551-01/18-01/27 

URBROJ:2115/04-01-19-5 

Magadenovac, 26. ožujak 2019. 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:   

      Davorin Gašparić, v.r. 

  

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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14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac 

14. 
Na temelju članka 6., stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 

(„Narodne novine“ br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 14. Prijelaznih i završnih odredbi 

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 

(„Narodne novine“ br. 112/18) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac (“Službeni glasnik 

Općine Magadenovac“ br. 01/18), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 12. sjednici, 

održanoj 26. ožujka 2019. godine, donosi 

 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

O D L U K E  

o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora  

u vlasništvu Općine Magadenovac 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 3/14.) članak 1., stavak 1., mijenja se i glasi: 

„  Ovom Odlukom uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna 

prava i obveze zakupodavca i zakupnika te prodaja poslovnog prostora koji je u vlasništvu 

Općine Magadenovac sadašnjem zakupniku.“  

 

Mijenja se stavak 2. i glasi: 

„Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenoga korištenja poslovnoga 

prostora ili dijela poslovnoga prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, 

savjetovanja, ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana, odnosno čije 

korištenje ne traje duže od šest mjeseci ako se prostor koristi u svrhe skladištenja i čuvanja 

robe.“ 

 

Članak 2. 

U  članku 2., dodaje se stavak 2 . i glasi: 

„Pod sadašnjim zakupnikom u smislu članka 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora smatra se zakupnik poslovnoga prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji 

obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od 

najmanje 5 godina.“ 
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Članak 3. 

U članku 3., stavku 1. mijenja se i glasi: 

„ Poslovni prostor u vlasništvu Općine Magadenovac te pravnih osoba u njenom vlasništvu ili 

pretežitom vlasništvu daje se u zakup javnim natječajem.“ 

 

U stavku 2., iza riječi „građana“ dodaju se riječi: „a zakupnina se određuje sukladno 

kriterijima za određivanje visine zakupnine Općine Magadenovac gdje se nekretnina nalazi.“ 

 

Mijenja se stavak 3. i glasi: 

 

„Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Općina Magadenovac kao zakupodavac može, 

najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupniku dati pisanu ponudu 

za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina pod istim 

uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik…) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada 

je to ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene 

zakupnine po odluci Općine Magadenovac za djelatnost koju zakupnik obavlja, isključivo 

zakupniku koji s Općinom Magadenovac ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog 

natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav 

ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja ili ga pisanim putem obavijestiti da mu 

neće ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu, a pisanu ponudu Općina Magadenovac 

dostavlja na temelju ranije podnesenog pisano zahtjeva zakupnika, koji zahtjev podnosi 

najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.“  

 

Mijenja se stavak 4. i glasi: 

 

„ Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev najkasnije 120 dana prije isteka roka na koji je 

ugovor sklopljen ili Općina Magadenovac pisanim putem obavijesti zakupnika da mu neće 

ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu ili sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 

3., ovog članka najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos 

prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina Magadenovac će kad stupi u 

posjed poslovnog prostora objavit javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.“ 

 

 

Članak 4. 

U članku 4., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Ugovor o zakupu poslovnoga prostora Općina Magdenovac ne može sklopiti s fizičkom ili 

pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i 

proračunu Općine Magadenovac (kao i obveze koje proizlaze iz korištenja poslovnog prostora 

– voda, struja, plin, odvoz smeća, komunalna naknada i sl.), osim ako je sukladno posebnim 
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propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna 

osoba pridržava rokova plaćanja. 

 

Stavak 6. briše se. 

Članak 5. 

U članku 5., u stavak 1. mijenja se točka 1. i  3. te glase: 

„1. ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili sjedišta te osobni identifikacijski broj 

ugovornih strana, 

3. podatke za identifikaciju poslovnog prostora koji se mogu nedvojbeno utvrditi (broj 

zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je poslovni prostor upisan, 

površina poslovnog prostora, etaža na kojoj se poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži, 

tlocrtni opis poslovnog prostora, kao i svi drugi potrebni podaci za nedvojbenu identifikaciju 

poslovnog prostora),“ 

 

Članak 6. 

U članku 13., stavak 1., mijenja se točka 6. i glasi: 

„ 6. iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki ponuditelj koji sudjeluje na javnom natječaju.“ 

 

 

 

Članak 7. 

U članku 40. , mijenja se i glasi: 

„Poslovni prostor u vlasništvu Općine Magadenovac može se prodati sadašnjem zakupniku iz 

članka 2., stavka 2. ove Odluke koji ima sklopljen ugovor o zakupu s Općinom Magadenovac, 

koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema 

Općini Magadenovac pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom, ovom Odlukama i 

odlukama koje će donijeti nadležna tijela Općine Magadenovac, i to na temelju popisa 

poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti. Popis poslovnih 

prostora koji su predmet kupoprodaje, na prijedlog Općinskog načelnika, utvrđuje Općinsko 

vijeće Općine Magadenovac, u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje 

lokalna i regionalna (područna) samouprava. 

Na popis poslovnih prostora iz stavka 1. ovoga članka Općina Magadenovac neće uvrstiti 

poslovne prostore koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: 

1. nalaze se u nultoj ili prvoj zoni općine, 

2. ulični su poslovni prostori s izlogom koji gleda na uličnu stranu, 

3. nalaze se u razizemlju, 
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4. čija je vrijednost zakupnine za 15 godina jednaka procijenjenoj vrijednosti nekretnine ili 

veća od procijenjene vrijednosti nekretnine. 

Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Magadenovac osobe iz stavka 1. 

ovoga članka podnose u roku od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su 

predmet kupoprodaje, Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Magadenovac. 

Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, pravo na kupnju poslovnoga prostora, prema 

Zakonu i ovoj Odluci, može ostvariti zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Općinom 

Magadenovac, u trajanju kraćem od pet godina, ako je podmirio sve obveze iz ugovora o 

zakupu i druge financijske obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Magadenovac, a koji 

je: 

– prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se prodaje s Općinom 

Magadenovac, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, ili 

– prije toga bio u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se prodaje s Općinom 

Magadenovac i Republikom Hrvatskom, u ukupnom neprekinutom trajanju od najmanje pet 

godina, ili 

– kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo 

obrt, a bio je u zakupnom odnosu za poslovni prostor koji se prodaje u ukupnom 

neprekinutom trajanju od najmanje pet godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa 

njegova prednika, ili 

– morao napustiti poslovni prostor koji je koristio na temelju zakupnog odnosa s Republikom 

Hrvatskom i Općinom Magadenovac, zbog povrata toga prostora u vlasništvo prijašnjem 

vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu u neprekinutom trajanju od 

najmanje pet godina.“ 

Članak 8. 

Članak 43. mijenja se i glasi: 

„Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke prodaje se po procijenjenoj vrijednosti koju 

određuje sudski vještak iz stavka 4. ovoga članka. 

 Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem 

zakupniku pod uvjetima i u postupku iz članka 40. ove Odluke, procijenjena vrijednost 

umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika koja su utjecala na visinu 

procijenjene vrijednosti poslovnoga prostora te za koje je Općina Magadenovac dala 

prethodnu pisanu suglasnost, s tim da se visina neamortiziranog ulaganja zakupnika priznaje 

najviše do 30% procijenjene vrijednosti poslovnoga prostora. 

Sadašnjem zakupniku neće se priznati ulaganja u preinake poslovnoga prostora učinjene bez 

prethodne pisane suglasnosti Općine Magadenovac, osim nužnih troškova, kao ni ulaganja 

koja je Općina Magadenovac priznala u obliku smanjene zakupnine. 
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Procijenjenu vrijednost i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika utvrđuje 

procjenitelj koji je tako određen odredbama propisa kojim se uređuje procjena vrijednosti 

nekretnina, a po odabiru Općine Magadenovac.“ 

 

Članak 9. 

Članak 44. mijenja se i glasi: 

„Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Magadenovac 

obavlja se isključivo jednokratnom uplatom. 

Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovog članka ne može biti duži od 30 dana od 

dana sklapanja ugovora. 

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga 

potvrditi (solemnizirati) javni bilježnik.“ 

 

Članak 10. 

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

Magadenovac“. 

 

 

KLASA: 372-01/19-01/1 

URBROJ:2115/04-01-19-3 

Magadenovac, 26. ožujak 2019. 

 

 

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:   

      Davorin Gašparić, v.r. 
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15. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta ispred groblja u Beničancima“ na području 
Općine Magadenovac 

15. 
Temeljem članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. 

ožujka 2019. godine donosi  

 

 

 

O D L U K U 

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Izgradnja parkirališta ispred groblja u Beničancima“ 

na području Općine Magadenovac 
 

 

 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta ispred groblja u 

Beničancima“na području Općine Magadenovac (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se 

suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja parkirališta ispred groblja u 

Beničancima“na području Općine Magadenovac (u daljnjem tekstu: Projekt). 

 

Članak 2. 

 

Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu  Mjere/Tipa 

operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu 

(sukladan tipu operacije7.4.1. iz PRR RH) Referentna oznaka: LN.7.4.01. 

 

 

Članak 3. 

 

Prilog III. „Opis projekta“ propisan je Natječajem i sastavni je dio ove Odluke 

 

 

Članak 4. 

 

Ulaganje u Projekt je u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom Općine Magadenovac za 

razdoblje 2015. do 2020. godine te Prostornim planom uređenja Općine Magadenovac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. ožujka 2019. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 2  -   str.59  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja,  a biti će objavljena u 

„Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:    361-01/19-01/2 

URBROJ:  2115/04-01-19-1 

Magadenovac, 26. ožujka 2019. godine 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA 

                                                                                       Davorin Gašparić v.r. 

 

 
16. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2019. godinu 

16. 
Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10), 

Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac (KLASA: 214-02/17-01/2, 

URBROJ: 2115/04-01-17-44, od 14. prosinca 2017. godine), Provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2019. godinu (KLASA: 214-

01/18-01/8, URBROJ: 2158/1-01-01-18-5 od 13. prosinca 2018. godine), te članka 30. Statuta  

Općine Magadenovac («Službeni glasnik Općine Magadenovac» br. 1/18.), Općinsko vijeće 

Općine Magadenovac na 12. sjednici održanoj 26. ožujka 2019. godine, d o n o s i 

 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2019. GODINU 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac donosi Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja 

zaštite od požara za područje Općine Magadenovac u 2019. godini (u daljnjem tekstu: 

Provedbeni plan) u cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Magadenovac. 

 

II. 

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Magadenovac potrebno je u 

2019. godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
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1.       ORGANIZACIJSKE MJERE 

1.1.    Vatrogasne postrojbe 

 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija za područje Općine Magadenovac osigurati potreban broj operativnih 

vatrogasaca. 

 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac,DVD Beničanci, DVD 

Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci 

 

b) U središnjim DVD-ima osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost vatrogasne 

postrojbe kao i cjelovitu prostornu pokrivenost Općine Magadenovac u slučaju požara. 

Osigurati funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara sa stalnim dežurstvom i dojavom 

požara na telefonski broj 193 za područje cijele Županije. 

 

-Obzirom da Općina Magadenovac predstavlja jedno požarno područje, središnja vatrogasna 

postrojba - DVD Beničanci treba intervenirati do svih značajnijih građevina i prostora u 

vremenu do 15 minuta nakon dojave požara. 

-Vatrogasno dežurstvo u DVD Beničanci se obavlja putem mobilnog telefona – poziv na 193 

ili 112 obavezno prima dežurni vatrogasac na broj mobitela 098/334-945. 

 

- U svrhu učinkovitog djelovanja središnjeg DVD Beničanci potrebno je i dalje usklađivati 

način dojave nastalog požara ili drugog događaja, te način uzbunjivanja vatrogasaca između 

Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Osijeku i središnjeg DVD 

Beničanci bez obzira na vrijeme nastajanja događaja (od 0-24 sata). 

- Obzirom na požarnu ugroženost, odnosno na raznolikost gospodarske djelatnosti i na njenu 

rasprostranjenost na području Općine Magadenovac, a u cilju mogućeg okupljanja najmanje 

dva vatrogasna odjeljenja za slučaj potrebe vatrogasnog interveniranja u svakom trenutku, 

potrebno je organizirati stalno vatrogasno dežurstvo koje će omogućiti odlazak vatrogasne 

postrojbe na intervenciju najkasnije 3 do 4 minute nakon primljene dojave o požaru ili 

drugom događaju za čije rješavanje je potrebno vatrogasno djelovanje. 

- Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja, također je potrebno osigurati 24-satno 

dežurstvo vatrogasaca sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za 

koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara koje izrađuje Općina 

Magadenovac. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac, Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac, DVD 

Beničanci, DVD Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci, pravne osobe 
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d) Proračunom Županije, proračunima jedinica lokalne samouprave kao i planovima nabave 

materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba koje su dio sustava civilne zaštite, planirati 

financijska sredstva za redovito financiranje, opremanje i osposobljavanje vatrogasnih 

postrojbi na području Osječko-baranjske županije. 

 

- U proračunu Općine Magadenovac predvidjeti financijska sredstva za redovito financiranje, 

opremanje i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi na području Općine Magadenovac. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac, Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac, 

nadležne pravne osobe 

 

 

1.2.     Normativni ustroj zaštite od požara 

 

a) Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati dimnjačarsku službu na svom području 

sukladno važećim propisima. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac i koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova 

na  području Općine Magadenovac 

 

 

b)  Uskladiti procjene ugroženosti i planove zaštite od požara s važećim propisima 

 

Izvršiti usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Magadenovac. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac 
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2.      TEHNIČKE MJERE 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

 

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim propisima. Za potrebe 

vatrogasnih postrojbi osigurati odgovarajuća spremišta sa grijanim prostorom za vatrogasna 

vozila i tehniku. 

 

Zadužuje se Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac i dobrovoljna vatrogasna društva na 

području Općine Magadenovac da izvrše pregled vozila i opreme, te otklone eventualne 

nedostatke i kvarove na opremi i vozilima kako bi ista u svakom trenutku bila spremna za 

intervenciju. 

 

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac, DVD Beničanci, DVD 

Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci i pravne osobe na području općine   

                             Magadenovac koje imaju vatrogasne postrojbe 

 

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

 

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca od trenutka uzbunjivanja i početka 

intervencije do lokaliziranja i gašenja požara, potrebno je, sukladno pravilima vatrogasne 

struke, osigurati dovoljan broj stabilnih, mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe 

vatrogasnih postrojbi. Također je potrebno u tehničkom smislu osigurati trajno učinkovito 

funkcioniranje vatrogasnih operativnih centara i dojave požara na broj 193. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac, Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac, DVD 

Beničanci, DVD Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci i pravne osobe koje imaju 

vatrogasne postrojbe 
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3.      URBANISTIČKE MJERE 

 

3.1. Prostorno-planska dokumentacija 

 

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o 

razini prostornih planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim 

propisima. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac i izrađivač izmjena prostornog plana uređenja 

Općine Magadenovac 

 

 

3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina 

 

U naseljima gradskog karaktera i središtima ostalih većih naselja sustavno poduzimati 

potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane 

intervencije.  

 

Pravne osobe na području Općine Magadenovac dužne su osigurati stalnu prohodnost 

vatrogasnih pristupa i putova evakuacije u svojim ekonomskih  dvorištima i proizvodnim 

krugovima. 

 

Izvršitelj zadatka: Pravne osobe koje upravljaju javnim cestama sukladno važećim propisima,  

                              Općina Magadenovac i  pravne osobe koje su vlasnici većih proizvodnih  

                              kompleksa 

3.3. Minimalna količina vode za gašenje požara i tlak 

 

Nužno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj 

mreži, sukladno važećim propisima. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac i MIHOLJAČKI VODOVOD  d.o.o. Donji Miholjac  
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3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

 

Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima. 

 

Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan Pravilnikom 

o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara („Narodne 

novine“ broj 67/96, 41/03.).  

 

Hidrantska mreža treba biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje 

požara („Narodne novine“ broj 8/06), odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih 

cijevi i na međusobnom razmaku sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku. 

Tlakovi i količine vode u vodovodnoj mreži trebaju zadovoljavati glede količina potrebnih za 

zaštitu naseljenih mjesta hidrantskom mrežom za gašenje požara od 600 l/min. 

Prostor oko hidranata mora biti dostupan u svako doba. 

 

Izvršitelj zadatka: MIHOLJAČKI VODOVOD  d.o.o. Donji Miholjac  

 

 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara 

 

Nužno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom 

izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe 

gašenja požara. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac i DVD Beničanci 

 

 

4.      MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

 

a) Pri gospodarenju otpadom nužno je dosljedno primjenjivati odredbe Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.). Sva odlagališta otpada koja 

ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinu i uvjetima odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 114/15. i 103/18.), 

potrebno je sanirati i zatvoriti. Odlagališta za koja postoje odobreni planovi sanacije i/ili 

zatvaranja i koja zadovoljavaju uvjete iz navedenog pravilnika, mogu se koristiti do uspostave 

Županijskog centra za gospodarenje otpadom, a najkasnije godinu dana od dana njegova 
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puštanja u rad. Na odlagalištima koja zadovoljavaju propisane uvjete i koja se planiraju 

koristiti do uspostave Županijskog centra za gospodarenje otpadom obvezna je primjena 

odredbi navedenog pravilnika te drugih propisa kojima je regulirana zaštita na radu i zaštita 

od požara. 

 

-Obzirom da Općina Magadenovac na svojem području nema službenog odlagališta 

komunalnog otpada, odnosno nema niti zakonske osnove, niti potrebe za izgradnjom istog, 

otpad će se na odlaganje odvoziti izvan područja Općine Magadenovac.  

-Komunalni otpad će se odvoziti na legalno odlagalište komunalnog otpada s kojim 

koncesionar ima ugovor o odlaganju, odnosno s kojim koncesionar postigne dogovor o 

mogućnostima odlaganja. Korisnik koncesije dužan je, po ustrojavanju regionalnog ili 

županijskog odlagališta, komunalni otpad odlagati na isto. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac i koncesionar za prikupljanje i odvoz komunalnog 

otpada na području Općine Magadenovac, EKO-FLOR PLUS d.o.o.Oroslavje 

 

 

5.      ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD  

                         POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU 

 

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 

nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane 

opasnosti od požara. 

 

-Vezano za zaštitu od požara  izraditi sve potrebne planove i programe. 

-DVD Beničanci treba redovito organizirati pokazne vježbe vezane za gašenje požara. 

-U dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Općine Magadenovac potrebno je vršiti 

obuku i osposobljavanje kadrova, kao i obavljanje liječničkih pregleda za vatrogasce i 

organiziranje vatrogasnih natjecanja. 

-U predžetvenoj i žetvenoj sezoni, u preventivne radnje uključiti: dobrovoljna vatrogasna 

društva na području Općine Magadenovac, Stožer civilne zaštite, sve pravne osobe na 

području Općine, OPG-ove, Udruge građana, te pojedince.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac i dobrovoljna vatrogasna društva 

 

c) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), 

sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja 

preventivnih mjera zaštite od požara. 
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Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac, Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac 

 

 

d) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite 

od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima 

poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežno bave 

poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima 

zaštite od požara PU Osječko-baranjske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se 

opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 

Izrađene planove i programe dostaviti sudionicima i obveznicima zaštite od požara, koji su s 

istim dužni (obvezni) upoznati svoje članove. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac, Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac i  

                              dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Magadenovac 

 

 

e) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i 

kanala sukladno važećim propisima. 

 

Sukladno važećim propisima, Općina Magadenovac ima propisane mjere za uređivanje i 

održavanje naselja, rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala putem usvojenih slijedećih 

Odluka; 

-Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 7/14.) 

-Plan gospodarenja otpadom Općine Magadenovac  za razdoblje od 2018.- 2023. godine 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 5/18.) 

-Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog 

zemljišta i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/17.). 

Ovih Odluka dužni su se pridržavati svi stanovnici Općine Magadenovac. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac 

 

 

g) Zdenci i ostale pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 

prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati 

prohodnima. 
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Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac i dobrovoljna vatrogasna društva, fizičke i pravne  

                              osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje  

                              požara 

 

 

h) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili 

uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i 

mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje. 

  

Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji  u neposrednoj blizini požara 

 

 

i) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim 

pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti 

prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno 

čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle 

izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njihovo širenje.  

 

Izvršitelj zadatka: Za Hrvatske ceste d.o.o i Upravu za ceste Osječko-baranjske županije -    

                              Cesting d.o.o., za nerazvrstane ceste - Općina Magadenovac  

 

 

k) Na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je redovito ispitivati njihovu 

ispravnost, sukladno važećim propisima. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici  

                              objekata s plinskim instalacijama. 

 

 

m) Proračunom Županije, općina i gradova planirati financijska sredstva za provedbu 

sljedećih aktivnosti u požarnoj sezoni 2019. godine: izrada Plana motriteljsko-dojavnih službi 

za prostore u vlasništvu fizičkih osoba, pokriće troškova priprave i otklanjanja nedostataka na 

vozilima i opremi prije početka protupožarne sezone, pokriće troškova nužne sanacije 

oštećenih vatrogasnih vozila i opreme nakon završetka protupožarne sezone, pokriće troškova 

korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih 
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putova, pokriće troškova vatrogasnih intervencija i pripravnosti po nalogu županijskog 

vatrogasnog zapovjednika. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Magadenovac 

 

n) Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim 

zemljištima dužne su ažurirati popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, dok 

su županija, gradovi i općine na čijem području se nalaze šume i šumska zemljišta koja su u 

vlasništvu šumoposjednika, dužne su sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od 

šumskog požara, a sve sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara koja su 

tiskana u Prilogu 1. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj 33/14.). Popis 

obuhvaća pregledne zemljovide površina šuma svrstanih u stupnjeve opasnosti od šumskog 

požara. 

 

Izvršitelj zadatka: pravne osobe koje gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištem i  

                             Općina Magadenovac 

 

 

III. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac upoznat će s odredbama ovog Provedbenog 

plana sve pravne subjekte koji su istim predviđene kao izvršitelji pojedinih zadataka. 

 

IV. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Magadenovac  koje proizlaze iz ovog Provedbenog 

plana,    

osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Magadenovac za 2019. godinu. 

 

V. 

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2019. 

godinu donosi se na temelju Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, koji je donijela Skupština Osječko-baranjske 

županije na 17. sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine (KLASA: 214-01/18-01/8, 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-5). 

 

VI. 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju provedbe 

Provedbenog plana. 
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VII. 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenje zaštite od požara za područje Općine Magadenovac i 

Izvješće o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara 

Općine Magadenovac dostavlja se Osječko-baranjskoj županiji, Službi za zajedničke poslove. 

 

 

VIII. 

Ovaj Provedbeni plan biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:    214-02/19-01/2 

URBROJ:  2115/04-01-19-1 

Magadenovac, 26. ožujka 2019. godine 

 

                                                                                        PREDSJEDNIIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA: 

                                                                                                           Davorin Gašparić v.r. 
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17. Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2019. godinu 

17. 
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18), 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 (“Službeni glasnik Općine Magadenovac” 

broj 10/18.) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 12. sjednici održanoj 26. 

ožujka 2019. godine, d o n o s i 

 

 

 

 

PROGRAM BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  

OPĆINE MAGADENOVAC ZA  2019. GODINU 
 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Magadenovac u 

2019. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Magadenovac. 

 

Članak 2. 
 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) broj 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje i Uredbom Komisije (EU) 

2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom 

sektoru  – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013 i 2019/316.  

 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore 

dodijeljene poduzetnicima u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na 

tržište, 

b)  potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za 

neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013 i 2019/316, „poljoprivredni proizvodi“ znače proizvodi 

iz Priloga I.  Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

 

Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno 
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pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 

od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 

 

 

Članak 3. 

 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013, 2019/316 i članka 2., točka 2. Uredbe 

1407/2013 pod pojmom ʺjedan poduzetnikʺ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje 

jednom od sljedećih međusobnih odnosa:  

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom  

poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog,  

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema  

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog 

ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u  

skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 

glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 

preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.  

 

 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 

Članak 4. 

 

Općina Magadenovac će u 2019. godini dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:  

 

 

Sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316: 

 

Mjera 1: Potpora osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo i svinjogojstvo) 

Mjera 2: Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 

Mjera 3: Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika  

 

Mjera 4: Sufinanciranje troškova osiguranja usjeva od nepovoljnih vremenskih  

     uvjeta u poljoprivrednoj proizvodnji 

Sukladno Uredbi 1407/2013: 

 

Mjera 1: Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima 

 

Mjera 2.  Sufinanciranje pregleda mesa na trihinellu 
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SUKLADNO UREDBI 1408/2013 i 2019/316 

 

 

Članak 5. 

 

MJERA 1: Potpora osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo i svinjogojstvo) 

Prihvatljivi korisnici:  

-Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području 

Općine Magadenovac, uključujući i poljoprivrednike hobiste koji imaju prebivalište na 

području Općine Magadenovac.  

 

Prihvatljivi troškovi:  

- Troškovi nastali od 01. prosinca prošle godine do 30. studenog tekuće godine 

-Troškovi veterinarskih usluga umjetnog osjemenjivanja, što uključuje: kućni posjet, 

veterinarski rad,  ponovni postupak osjemenjivanja i lijekove (ukoliko je potrebno) i sl.   

- Trošak nabave rasplodnog certificiranog materijala  

- Potporu je moguće ostvariti za osjemenjivanje: 

 po kravi maksimalno 1 put u kalendarskoj godini  

 po svinji maksimalno 2 puta u kalendarskoj godini  

 

Iznos potpore:  

- 100% prihvatljivih troškova, a maksimalno 350,00 kuna po svinji godišnje. 

- 100% prihvatljivih troškova, a maksimalno 600,00 kuna po kravi godišnje. 

 

Način provedbe:  

Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv raspisuje Općinski načelnik ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Općine 

Magadenovac za godinu za koju se dodjeljuje. U pravilu javni poziv se raspisuje jednom 

godišnje i traje do iskorištenih sredstava koja su u proračunu osigurana za tu namjenu.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 

web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac u 

pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.  

http://www.magadenovac.hr/
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Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa.  

Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik. 

MJERA 2: Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 

Prihvatljivi korisnici:  

-Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području 

Općine Magadenovac, uključujući i poljoprivrednike hobiste koji imaju prebivalište na 

području Općine Magadenovac.  

  

 

Prihvatljivi troškovi:  

- Troškovi nastali od 01. prosinca prošle godine do 30. studenog tekuće godine 

-Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja 

poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i 

proizvodnji voća i povrća. 

-Analiza tla obuhvaća: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i 

interpretaciju rezultata uključujući preporuke za gnojidbu.  

-Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu provedenih od ovlaštenih 

institucija.  

 

 

Iznos potpore  

- 80 % od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 3.000,00 kuna 

godišnje po korisniku.  

 

 

Način provedbe:  

Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv raspisuje Općinski načelnik ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Općine 

Magadenovac za godinu za koju se dodjeljuje. U pravilu javni poziv se raspisuje jednom 

godišnje i traje do iskorištenih sredstava koja su u proračunu osigurana za tu namjenu.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 

web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

http://www.magadenovac.hr/
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Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac u 

pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.  

Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa.  

Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik.  

 

 

 

MJERA 3: Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika 
 

Prihvatljivi korisnici:  

-Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području 

Općine Magadenovac.  

Prihvatljivi troškovi:  

- troškovi utrošeni od 01. prosinca prošle godine do 30. studenog tekuće godine 

-troškovi sudjelovanja na stručnim skupovima, predavanjima, radionicama, seminarima i 

drugim oblicima edukacija (vezano uz nove tehnike i tehnologije u poljoprivrednoj 

proizvodnji, rezultate istraživanja usmjerenih unaprjeđenju i povećanju poljoprivredne 

proizvodnje, te opće stjecanje novih znanja i vještina iz sektora poljoprivrede).  

- troškovi stručnih posjeta (prijevoz, smještaj, ulaznice, stručni vodič i pratitelj).  

 

Iznos potpore:  

- 50% troškova, maksimalno do 1.000,00 kn godišnje po korisniku. 

 

Način provedbe:  

Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv raspisuje Općinski načelnik jednom godišnje i traje ovisno o osiguranim 

sredstvima u proračunu Općine Magadenovac za godinu za koju se dodjeljuje.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 

web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac 

u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Općina.  

http://www.magadenovac.hr/
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Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.  

Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa 

Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik. 

 

 

MJERA 4.  Sufinanciranje troškova osiguranja usjeva od nepovoljnih vremenskih  

        uvjeta u poljoprivrednoj proizvodnji 

 
Prihvatljivi korisnici:  

-Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području 

Općine Magadenovac ili im se poljoprivredno zemljište nalazi na području Općine 

Magadenovac, uključujući i poljoprivrednike hobiste koji imaju prebivalište na području 

Općine Magadenovac, a koji imaju zaključenu policu osiguranja od  rizika  mogućih  

elementarnih  nepogoda.  

 

Prihvatljivi troškovi:  

Polica osiguranja koja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne 

proizvodnje do  20 % prosječne godišnje poljoprivredne proizvodnje. 

Potpora se dodjeljuje za police osiguranja usjeva koje su sklopljene u 2018. i 2019. godini. 

 

Iznos potpore:  

Potpora se odobrava u visini od 25% zaračunate ukupne premije osiguranja od mogućih 

šteta u poljoprivrednoj proizvodnji od nepovoljnih vremenskih uvjeta.  

 

Najviši iznos sufinanciranja tijekom jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi  

može iznositi maksimalno 5.000,00 kn. 

Način provedbe:  

Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv Općinski načelnik raspisuje jednom godišnje za prošlu kalendarsku godinu, 

ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Općine Magadenovac.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 

web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac 

u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa 

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi. 

http://www.magadenovac.hr/
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Svaki  osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će 

zaključiti policu osiguranja. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik. 

 

 

 

SUKLADNO UREDBI 1407/2013 

 

 

Članak 6. 

 

MJERA 1.  Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima 

 

Prihvatljivi korisnici:  

Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište na području Općine Magadenovac 

i koja obavljaju svoju djelatnost na području Općine Magadenovac.  

 

Prihvatljivi troškovi:  

Prihvatljivi troškovi nastali od 01. prosinca prošle godine do 30. studenog tekuće godine za 

koju se podnosi prijava: 

- trošak kotizacije za sudjelovanje na sajmu, izložbi, manifestaciji koja je značajna za 

razvoj poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine s 

ciljem promoviranja i prodaje poljoprivrednih proizvoda 

- trošak  zakupa izložbenog prostora,  uređenje i  opremanje štanda, 

- uvrštavanje u sajamski katalog i izrada promotivnih materijala. 

 

Iznos potpore:  

Pojedinačnim podnositelju zahtjeva potpora se dodjeljuje za maksimalno tri samostalna 

nastupa u kalendarskoj godini i to do 1.500,00 kn dokumentiranih prihvatljivih troškova po 

samostalnom nastupu, odnosno najviše do 4.500,00 kuna godišnje.  

Način provedbe:  

Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv Općinski načelnik raspisuje jednom godišnje za prošlu godinu, ovisno o 

osiguranim sredstvima u proračunu Općine Magadenovac.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 

web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac u 

pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa. 

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi. 

http://www.magadenovac.hr/
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Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik. 

 

 

 

MJERA 2.  Sufinanciranje pregleda mesa na trihinellu 

 

Prihvatljivi korisnici:  

Fiziče/pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine Magadenovac. 

 

Prihvatljivi troškovi:  

- troškovi utrošeni od 01. prosinca prošle godine do 15. prosinca tekuće godine, a za koje 

podnositelj zahtjeva nije ostvario potporu u 2018. godini. 

 

Iznos potpore:  

Potpora se odobrava za pregleda svinjskog mesa na trihinellu u iznosu 100% cijene po uzorku 

mesa. 

 

Način provedbe:  

Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv raspisuje Općinski načelnik ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Općine 

Magadenovac za godinu za koju se dodjeljuje u pravilu jednom godišnje.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 

web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac u 

pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.  

Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa veterinarske stanice koja je izvršila uslugu. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik. 

 

 

 

 

 

 

http://www.magadenovac.hr/


26. ožujka 2019. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 2  -   str.78  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE  

 

Članak 7. 

 

Potpore iz ovog Programa dodjeljuju se putem javnog poziva. 

Tekst javnog poziva bit će objavljen na web stranici Općine Magadenovac 

www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja Općine, po dobivanju suglasnosti 

od Ministarstva poljoprivrede.  

Odluku o raspisivanju javnog poziva donosi općinski načelnik za svaku proračunsku godinu.  

 

 

Članak 8. 

 

Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva, postupka i kriterija propisanih 

ovim Programom za svaku pojedinu mjeru.  

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koje će pripremiti Jedinstveni upravni odjel 

Općine Magadenovac.  

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.  

Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni poziv bit će specificirana u samom tekstu javnog 

poziva.  

Općina Magadenovac može od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju radi provjere 

dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva za dodjelu potpore iz ovog Programa.  

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje 

potpore. 

Kako bi podnositelj ostvario sredstva sukladno mjerama iz ovog programa mora imati 

podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema proračunu Općine Magadenovac. 

Općinski načelnik u Javnom pozivu može odrediti i druge uvjete specifične za provedbu 

pojedine mjere/podmjere. 

 

 

Članak 9. 

  

Za provođenje postupka javnog poziva imenovat će se povjerenstvo u sastavu od pet članova. 

Povjerenstvo imenuje općinski načelnik.  

Nakon provjere pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo sastavlja listu prijedloga za dodjelu potpora.  

Temeljem sastavljene liste prijedloga za dodjelu potpora, općinski načelnik donosi odluku o 

isplati potpora. 

Po donošenju Odluke o isplati odobrenih potpora, sudionicima će biti dostavljena pisana 

obavijest, te će Odluka biti objavljena na oglasnim pločama u svim naseljima Općine 

Magadenovac i web stranici Općine Magadenovac  www.magadenovac.hr.  

Odobrena potpora isplaćuje se na žiro račun korisnika potpore.  

 

 

Članak 10. 

 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 i 2019/316 i ukupan iznos potpora male vrijednosti 

koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a  tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili 

svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013 i 2019/316, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 

priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

http://www.magadenovac.hr/
http://www.magadenovac.hr/
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drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na 

propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja 

od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu 

potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne 

dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio 

ovog Programa. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. 

 

 

 

IV. KONTROLA PRIMATELJA POTPORA 

 

Članak 11. 

 

Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva podložan je nadzoru Općine Magadenovac u 

cilju dodatne provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu.  

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili 

prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na 

terenu, od korisnika potpore će se zatražiti povrat dobivenih sredstava u proračun. 

 

 

 

V. POVRAT SREDSTAVA  

 

Članak 12. 

 

Ako korisnik potpore uslijed okolnosti propisanih člankom 11. ovog Programa ne izvrši 

povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate sa računa korisnika 

potpore.  

Osim toga podnositelj zahtjeva odnosno korisnik potpore bit će isključen iz postupaka dodjele 

svih općinskih potpora u poljoprivredi u sljedećih dvije (2) godine.  

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 

Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Magadenova za 2019. godinu osiguravaju se u Proračunu Općine Magadenovac sukladno 

financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

   

 

      Članak 14. 

 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima 
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dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno 
Uredbi de minimis. 

      

      Članak 15. 

 

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

Magadenovac“. 

 
 
 

KLASA:320-01/19-01/2 

URBROJ:2115/04-01-19-7  
Magadenovac, 26. ožujka 2019. godine 
 
        

                                                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                     Davorin Gašparić, v.r. 
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18. Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2019. godini 

18. 
Na temelju članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 12. sjednici održanoj 26. 

ožujka 2019. godine, do n o s i 

 

PROGRAM 

MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA 

STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI 

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

U 2019. GODINI 

 

1. UVOD 

 
Općina Magadenovac nizom mjera pomaže mladim obiteljima kako bi im život u zajednici 

olakšala kroz razne socijalne mjere. Za svakog čovjeka posebno je važno osigurati stambeni 

objekt nužan za život. Rješavanje stambenih potreba ovisi o socijalno-gospodarskim uvjetima 

svake zajednice. Tragom toga,  Općina Magadenovac uvodi nove mjere kako bi pomagala u 

rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji.   

 

 

2. POLOŽAJ OPĆINE MAGADENOVAC  

 

Područje Općine Magadenovac obuhvaća šest (6) naselja i to: Beničanci, Kućanci, Lacići, 

Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci. Sjedište lokalne samouprave nalazi se u naselju 

Magadenovac. 

 

Slika 1. Položaj Općine Magadenovac u Osječko-baranjskoj županiji 

 
 

Općina Magadenovac prostire se na površini od 112,06 četvorna kilometra i broji 1.936 

stanovnika. Ukupna gustoća naseljenosti ovog područja iznosi 17,27 stanovnika na četvorni 

kilometar, što je četverostruko manje od prosjeka Osječko-baranjske županije (73,41 

stanovnika na četvorni kilometar) i Hrvatsku u cjelini (76 stanovnika na četvorni kilometar). 
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Tablica 1. Opći podaci 

 

Broj stanovnika Općine Magadenovac 

2011. godine 
1.936 

Gustoća naseljenosti 2011. godine                                   17,28 st/km2 

Broj naselja                                                                         6 

Površina Općine Magadenovac                                        112,06 km2 

Poljoprivredne površine                                                     6.484 ha 

Šumske površine                                                               4.333 ha 

Broj kućanstava                                                                    670 
Izvor: dzs.hr 

 

 

 

3. STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC 

 

Tablica 2. Stanovništvo Općine Magadenovac prema spolu po naseljima  2001. g i 2011. g  

STANOVNIŠTVO 2001. I 2011. GODINE PREMA SPOLU 

  2001. godina 2011. godina promjena 

svega m ž svega m ž 

Beničanci 604 297 307 520 259 261 -13,9% 

Kućanci 622 301 321 513 248 265 -17,5% 

Lacići 408 204 204 351 172 179 -14% 

Magadenovac 105 53 52 109 56 53 +3,8% 

Malinovac 112 55 57 92 45 47 -17,9% 

Šljivoševci 388 191 197 351 181 170 -9,5% 

OPĆINA 

MAGADENOVAC 

2239 1101 1138 1936 961 975 -13,5% 

                                                     Izvor: dzs.hr i Lokalna razvojna strategija Općine Magadenovac 

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, najviše stanovnika ima naselje Beničanci (520 

stanovnika), potom Kućanci (513 stanovnika) koji su prema prethodnom popisu stanovništva 

(2001. godine) brojali najviše stanovnika. Najmanje stanovnika ima naselje Malinovac dok je 

prema prethodnom popisu  na posljednjem mjestu bilo naselje Magadenovac. Popisom 

stanovništva 2011. utvrđeno je da se jedino u naselju Magadenovac povećao broj stanovnika 

sa 105 na 109 stanovnika.  

 

 

 

 

Slika 2. Udio broja stanovnika po naseljima 
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Izvor: dzs.hr i Lokalna razvojna strategija Općine Magadenovac 

Slika 3. Kretanje broja stanovnika Općine Magadenovac od 1857. do 2011. godine

 

Izvor: dzs.hr i Lokalna razvojna strategija Općine Magadenovac  

 

Prema do sada objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku broj stanovnika na 

području današnje Općine Magadenovac je u stalnom padu, a u zadnjem popisnom razdoblju 

(2001.-2011. godina), broj stanovnika se smanjio za 303. Jedino je u Magadenovac zabilježen 

porast broja  stanovnika. Najveći broja stanovnika zabilježen je popisom 1953. godine  (4168 

stanovnika). 

Tablica 3. STANOVNIŠTVO PREMA STAROSTI I SPOLU – Popis stanovništva 2011. 

Općina 

Magadenovac 

SPOL UKUPNO 

GODINE 

OD 

0-19 GOD 

GODINE 

OD 20-94 

GOD 

ukupno 1.936 415 1.521 

m 961 226 735 

ž 975 189 786 

Izvor:dzs.hr 
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4.  CILJ PROGRAMA 

 

Ovaj Program ima za demografski cilj zadržavanje postojećeg i povratak iseljenog posebno 

mlađeg stanovništva. Općina Magadenovac će i ubuduće pomagati mladim obiteljima od 

rođenja djeteta pa do završetka  redovnog obrazovanja bez izuzetka. Na taj način direktno se 

pomaže mladoj obitelji te se pridonosi stvaranju boljih uvjeta školovanja.  

Cilj je poduzeti sve potrebne mjere kako bi mlađe radno sposobne osobe ostale na području 

Općine Magadenovac te stvoriti uvjete za imigracijska kretanja mlađe populacije u Općinu 

Magadenovac.  

  

5.  KORISNICI PROGRAMA 

 

Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni drug i 

djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih drugova nije navršio 40 

godina života prije nego je raspisan javni poziv i da rješavaju svoje stambeno pitanje. 

Podnositelj zahtjeva može biti isključivo fizička osoba koja živi u bračnoj zajednici. 

Korisnik mjere je fizička osoba koja je ostvarila financijsku pomoć po jednoj od mjera iz 

ovog Programa. 

 

Za potrebe ovog Programa izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod.  

 

6. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA 

MLADIH OBITELJI 

 

6.1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na 

području Općine Magadenovac 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi građevinsko zemljište ili 

stambeni objekt (kuću ili stan) na području Općine Magadenovac i to isključivo radi kupnje 

nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom, a kojom po prvi puta rješava svoje stambeno 

pitanje.  

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug, nisu do 

2019. godine bili vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na 

području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način 

otuđili.   

Odredbe iz stavka 1. i 2. ove točke ne odnose se na mlade obitelji koje imaju troje i više djece, 

odnosno nije im uvjet da je kupljeno građevinsko zemljište ili stambeni objekt prva i jedina 

nekretnina. 

Podnositelj zahtjeva koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na području 

Općine Magadenovac i kupovinom postao njegovim vlasnikom tijekom 2018. i 2019. godine, 
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može ostvariti pomoć za kupnju tog građevinskog zemljišta ili stambenog objekta u iznosu od 

30.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora.  

Podnositelj zahtjeva kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području Općine 

Magadenovac dokazuje kupoprodajnim ugovorom koji je sklopljen tijekom 2018. i 2019. 

godine, te koji je potpisan i ovjeren kod javnog bilježnika. 

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog zemljišta ili 

stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim 

drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.  Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti 

izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove 

mjere. 

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do 

iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. 

Financijska pomoć je jednokratna po mladoj obitelji i ne može se kombinirati s ostalim 

mjerama iz ovog Programa i Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2018. godini. 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na 

području Općine Magadenovac i time postao korisnikom ove mjere, dužan je, kao i članovi 

njegove obitelji, prijaviti prebivalište na adresi kupljenog stambenog objekta u roku 6 mjeseci 

od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći te je korisnik mjere dužan zadržati to 

prebivalište sljedećih 10 godina.  

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta 

na području Općine Magadenovac i time postao korisnikom ove mjere, dužan je u roku od 12 

mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći dostaviti dokaz o početku 

izgradnje stambenog objekta te prijaviti prebivalište, kao i članovi njegove obitelji, na adresi 

izgrađenog stambenog objekta, u roku 36 mjeseci od dana prijave početka građenja 

stambenog objekta i zadržati to prebivalište sljedećih 10 godina. 

Podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti 

tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu 

Magadenovac.  

Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći 

dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva 

iznos odobrene financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne 

naplate, u korist Općine Magadenovac.  

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:  

- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere i članovi njegove obitelji ne prijave  

  prebivalište na adresi kupljene nekretnine u propisanim rokovima,   

- da ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora o dodjelu financijske pomoći,  

- da korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom, 

- da korisnik postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po 

  ovom Programu,  

- da korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku    

pomoć, u roku određenom ovim Programom, 

- da korisnik jednostrano raskine ugovor. 
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Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim drugom 

ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju kupovinu je 

primio financijsku pomoć: 

- u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio prebivalište, kao i 

članovi njegove obitelji, na adresi nekretnine za čiju kupovinu je Korisnik primio 

financijsku pomoć ili  

- u roku od 10 godina od dana potpisa Ugovora o dodjeli financijske pomoći. 

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, 

Ugovor za dodjelu financijske pomoći smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi 

izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Općini Magadenovac.  

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 1. iz ovog 

Programa, vraća se po proteku 10 godina od isteka roka iz članak 14. ove točke i pod uvjetom 

urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine (u 

rokovima iz članak 14. ove točke), svake godine u prosincu u razdoblju od 01.12. do  31.12. 

dostaviti Općini Magadenovac potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 

30 dana, da prebiva na adresi nekretnine čija je kupnja subvencionirana ovim Programom. 

Ukoliko je nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i njegovog bračnog druga, 

potvrdu/uvjerenje o prebivalištu potrebno je dostaviti i za njega pod istim uvjetima. 

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže:  

1. obrazac prijave, 

2. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i bračnog druga,  

3. dokaz nadležnog ureda za katastar o posjedovanju nekretnine za podnositelja zahtjeva i 

bračnog druga (prema mjestu prebivališta),  

4. dokaz nadležnog Općinskog suda, Zemljišnoknjižnog odjela da ima u vlasništvu nekretninu 

za podnositelja zahtjeva i bračnog druga (prema mjestu prebivališta),  

5. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina u 2018. i 2019. godini za 

podnositelja zahtjeva i bračnog druga, 

6. izjava suvlasnika (ako je primjenjivo), 

7. dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i bračnog druga te 

da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio nekretninu u 

vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog bilježnika) – ako je 

primjenjivo, 

8. preslika ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta ili stambenog objekta,  

9. izjava da će prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći dostaviti bjanko 

zadužnicu, 

10. izjava o promjeni prebivališta (ako je primjenjivo), 

11. uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga nije 

pokrenut postupak za kaznena djela, ne stariji od 3 mjeseca, 

12. vjenčani list, ne stariji od 3 mjeseca, 
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13. izjava podnositelja zahtjeva i bračnog druga o reguliranim financijskim obvezama prema 

proračunu Općine Magadenovac,  

14. rodni listovi za djecu (ako je primjenjivo), 

15. drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja. 

 

6.2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području 

Općine Magadenovac 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva isključivo za izgradnju novog 

objekta na području Općine Magadenovac. Na izgradnju novog stambenog objekta u smislu 

ovog Programa primjenjuju se važeći propisi koji vrijede za gradnju te je sukladno tim 

propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu i priložiti je zahtjevu.  

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug, nisu do 

2019. godine bili vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na 

području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način 

otuđili.   

Odredbe iz stavka 2. ove točke ne odnose se na mlade obitelji koje imaju troje i više djece, 

odnosno nije im uvjet da je izgrađeni stambeni objekt prva i jedina nekretnina. 

Podnositelj zahtjeva, koji gradi ili je izgradio stambeni objekt na području Općine 

Magadenovac, može ostvariti pomoć za izgradnju tog stambenog objekta  u 2019. godini na 

ime subvencije cijene materijala i radova na izgradnji te potrebne projektno-tehničke 

dokumentacije za izgradnju stambenog objekta. Temeljem ove mjere pomoć se može ostvariti 

u iznosu od 30.000,00 kuna, na temelju prijave početka građenja i važeće pravomoćne 

građevinske dozvole.  

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je izgradnjom stambenog objekta postao 

suvlasnikom na novoizgrađenoj nekretnini zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim 

suvlasničkim udjelima. Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da 

je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.  

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do 

iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. 

Financijska pomoć je jednokratna po mladoj obitelji i ne može se kombinirati s ostalim 

mjerama iz ovog Programa i Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2018. godini. 

Podnositelj zahtjeva, kojem je odobrena financijska pomoć za izgradnju stambenog objekta na 

području Općine Magadenovac i time postao Korisnikom ove mjere, dužan je, kao i članovi 

njegove obitelji prijaviti prebivalište na adresi novoizgrađenog stambenog objekta u roku 36 

mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći te zadržati to prebivalište 

sljedećih 10 godina.  

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti 

tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu 

Magadenovac.  

Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći 

dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva 

iznos odobrene financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne 

naplate, u korist Općine Magadenovac.  
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 Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:  

-da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere i članovi njegove obitelji ne prijave  

  prebivalište na adresi izgrađene nekretnine u propisanim rokovima,   

-da ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora o dodjelu financijske pomoći,  

-da korisnik ne zadrži prebivalište na adresi izgrađene nekretnine u roku   

 određenom ovim Programom, 

-da korisnik postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po 

 ovom Programu,  

-da korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju izgradnju je primio financijsku 

 pomoć, u roku određenom ovim Programom, 

-da korisnik jednostrano raskine ugovor. 

Korisnik programa koji je vlasnik izgrađene nekretnine, ili suvlasnik sa svojim bračnim 

drugom, ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati izgrađenu nekretninu, za čiju 

izgradnju je primio financijsku pomoć, u roku od 10 godina od dana kada je Korisnik prvi 

puta prijavio svoje prebivalište kao i članovi njegove obitelji na adresi nekretnine za čiju 

izgradnju je primio financijsku pomoć. Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog 

vlasništva u gore navedenom roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći smatrat će se 

raskinutim te će Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u 

cjelokupnom iznosu Općini Magadenovac. 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 2. iz ovog 

Programa, vraća se po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje 

prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju izgradnju je 

primio financijsku pomoć i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog 

Programa.   

Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od prijave na adresi novoizgrađene nekretnine (u 

rokovima iz članka 12. ove točke), svake godine u prosincu, u razdoblju od 01.12. do  31.12., 

dostaviti Općini Magadenovac potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 

30 dana, da prebiva na adresi nekretnine čija je gradnja sufinancirana ovim Programom. 

Ukoliko je nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i njegovog bračnog druga, 

potvrdu/uvjerenje o prebivalištu potrebno je dostaviti i za njega pod istim uvjetima. 

 

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže:  

1. obrazac prijave, 

2. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i bračnog druga,  

3. dokaz nadležnog ureda za katastar o posjedovanju nekretnine za podnositelja zahtjeva i 

bračnog druga (prema mjestu prebivališta),  

4. dokaz nadležnog Općinskog suda, Zemljišnoknjižnog odjela da ima u vlasništvu 

nekretninu za podnositelja zahtjeva i bračnog druga (prema mjestu prebivališta),  

5. izjava suvlasnika (ako je primjenjivo), 

6. dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i bračnog 

druga te da podnositelj zahtjeva i bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio 

nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog 

bilježnika) – ako je primjenjivo, 
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7. preslika prijave početka građenja, ne starija od 3 godine, 

8. preslika važeće pravomoćne građevinske dozvole,  

9. izjava da će prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći dostaviti bjanko 

zadužnicu,  

10. izjava o promjeni prebivališta (ako je primjenjivo), 

11. uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga 

nije pokrenut postupak za kaznena djela, ne stariji od 3 mjeseca, 

12. vjenčani list, ne stariji od 3 mjeseca, 

13. izjava podnositelja zahtjeva i bračnog druga o reguliranim financijskim obvezama 

prema proračunu Općine Magadenovac, 

14. rodni listovi za djecu (ako je primjenjivo), 

15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja. 

 

6.3. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju 

stambenog prostora na području Općine Magadenovac 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva isključivo za rekonstrukciju i/ili 

adaptaciju stambenog objekta na području Općine Magadenovac. Rekonstrukcija i adaptacija 

u smislu ovog Programa podrazumijevaju dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju 

postojećeg stambenog objekta, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj 

građevini u svrhu njezine obnove.  

Za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju i adaptaciju primjenjuju se važeći propisi koji 

vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima nužno ishoditi građevinsku dozvolu, 

zahtjevu se prilaže i važeća pravomoćna građevinska dozvola.   

Bitan preduvjet korištenja ove mjere je da je stambeni prostor podnositelja zahtjeva koji se 

rekonstruira i/ili adaptira prvi i jedini stambeni prostor čiji je podnositelj zahtjeva 

vlasnik/suvlasnik te da do 2019. godine podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug nisu prodali, 

darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nekretnine (stambenog ili poslovnog prostora) na 

području Republike Hrvatske. 

Odredbe iz stavka 3. ove točke ne odnosi se na mlade obitelji koje imaju troje i više djece, 

odnosno nije uvjet da im je stambeni objekt, za čiju rekonstrukciju i/ili adaptaciju podnosi 

zahtjev za financijsku pomoć, prva i jedina nekretnina. 

Podnositelj zahtjeva koji ulaže ili je uložio u rekonstrukciju i/ili adaptaciju objekta na 

području Općine Magadenovac može ostvariti pomoć za dogradnju, nadogradnju, 

rekonstrukciju i/ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta u 2019. godini za kupnju 

materijala i/ili radova tijekom 2018. godine i 2019. godine, a koji se odnose na rekonstrukciju, 

adaptaciju, dogradnju, nadogradnju i sanaciju stambenog prostora te ostalih radova u smislu 

poboljšanja kvalitete stanovanja.  

Temeljem ove mjere financijska pomoć se može ostvariti do iznosa 100%,  maksimalno do 

iznosa od 15.000,00 kuna, na temelju nabavljenog materijala i provedenih radova.  

Podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o plaćanju računa za ukupni trošak radova i materijala na 

rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji stambenog objekta. 
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Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je ulagao u adaptaciju i/ili rekonstrukciju 

stambenog objekta, a koji je zajedno sa svojim bračnim drugom suvlasnik tog stambenog 

prostora, u jednakim suvlasničkim udjelima.  Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti 

izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove 

mjere.  

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do 

iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.  

Financijska pomoć je jednokratna po mladoj obitelji i ne može se kombinirati s ostalim 

mjerama iz ovog Programa i Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 

mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2018. godini. 

Ukoliko podnositelj zahtjeva, kojem je odobrena financijska pomoć za rekonstrukciju i/ili 

adaptaciju stambenog objekta na području Općine Magadenovac, i time postao Korisnikom 

ove mjere, nema prijavljeno prebivalište na adresi rekonstruiranog i/ili adaptiranog objekta 

dužan je kao i članovi njegove obitelji, prijaviti prebivalište na adresi tog stambenog objekta u 

roku 6 mjeseci od zaključenja Ugovora o dodjeli financijske pomoći te zadržati to prebivalište 

sljedećih 10 godina.  

Podnositelj zahtjeva, odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, dostaviti 

tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu 

Magadenovac.  

Korisnik ove mjere dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu financijske pomoći 

dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko zadužnice na iznos koji pokriva 

iznos odobrene financijske pomoći koji iznos je uvećan za eventualne troškove prisilne 

naplate, u korist Općine Magadenovac.  

 Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:  

- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere i članovi njegove obitelji ne prijave  

  prebivalište na adresi rekonstruiranog i/ili adaptiranog stambenog objekta u propisanim   

  rokovima,   

- da ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći,  

- da korisnik ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom, 

- da korisnik postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po 

  ovom Programu,  

- da korisnik otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju je rekonstrukciju i/ili adaptaciju primio 

financijsku pomoć, u roku određenom ovim Programom, 

- da korisnik jednostrano raskine ugovor. 

  

Korisnik programa koji je vlasnik ili suvlasnik objekta sa svojim bračnim drugom ne smije iz 

svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati nekretninu, za čiju rekonstrukciju i/ili adaptaciju je 

primio financijsku pomoć: 

- u roku od 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio prebivalište, kao i 

članovi njegove obitelji, na adresi nekretnine za čiju rekonstrukciju i/ili adaptaciju je 

Korisnik primio financijsku pomoć ili  

- u roku od 10 godina od dana potpisa Ugovora o dodjeli financijske pomoći. 

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom roku, 

Ugovor za dodjelu financijske pomoći smatrat će se raskinutim te će Korisnik biti u obvezi 

izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći u cjelokupnom iznosu Općini Magadenovac.  
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Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 3. iz ovog 

Programa, vraća se po proteku 10 godina od isteka roka iz članak 15. ove točke i pod uvjetom 

urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa. 

Korisnik je dužan u razdoblju od 10 godina od potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske 

pomoći (u rokovima iz članka 15. ove točke) svake godine u prosincu, u razdoblju od 01.12. 

do  31.12., dostaviti Općini Magadenovac potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti 

starije od 30 dana, da prebiva na adresi nekretnine čija je rekonstrukcija i/ili adaptacija 

sufinancirana ovim Programom. Ukoliko je nekretnina suvlasništvo korisnika mjere i 

njegovog bračnog druga, potvrdu/uvjerenje o prebivalištu potrebno je dostaviti i za njega pod 

istim uvjetima. 

 

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže:  

1. obrazac prijave 

2. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i bračnog druga,  

3. dokaz nadležnog ureda za katastar o posjedovanju nekretnine za podnositelja zahtjeva i 

bračnog druga (prema mjestu prebivališta),  

4. dokaz nadležnog Općinskog suda, Zemljišnoknjižnog odjela da ima u vlasništvu 

nekretninu za podnositelja zahtjeva i bračnog druga (prema mjestu prebivališta),  

5. izjava suvlasnika (ako je primjenjivo) 

6. dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i bračnog 

druga te da podnositelj zahtjeva i bračni drug nije prodao ili na drugi način otuđio 

nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena kod javnog 

bilježnika) – ako je primjenjivo, 

7. preslika računa za nabavljeni materijal i/ili izvedene radove  

8. dokaz da su računi plaćeni  

9. izjava da će prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske pomoći dostaviti bjanko 

zadužnicu  

10. izjava o promjeni prebivališta (ako je primjenjivo), 

11. uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga 

nije pokrenut postupak za kaznena djela, ne stariji od 3 mjeseca, 

12. vjenčani list, ne stariji od 3 mjeseca, 

13. izjava podnositelja zahtjeva i bračnog druga o reguliranim financijskim obvezama 

prema proračunu Općine Magadenovac,  

14. rodni listovi za djecu (ako je primjenjivo), 

15. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja. 
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7.  POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA  

 

7.1. Objava javnog poziva 

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera iz ovog Programa 

objavljuje se u pravilu jednom godišnje i vrijedi do kraja tekuće godine ili do iskorištenja 

sredstava za proračunsku godinu te se i prijava može podnijeti tijekom istog razdoblja. Javni 

poziv mora sadržavati naziv mjere koju mlade obitelji mogu koristiti, popis dokumentacije 

koju moraju dostaviti za korištenje mjere, uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi bio 

korisnik mjere i sve ostale značajke mjere. Objavljuje se na stranicama općine 

www.magadenovac.hr i na oglasnim pločama svih šest naselja Općine Magadenovac. 

 

7.2. Postupak zaprimanja, pregled i ocjena prijava 

Postupak objave javnog poziva i zaprimanja prijava obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Magadenovac. Pregled i ocjenu prijava provodi Povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik. 

Povjerenstvo broji 5 članova. Povjerenstvo zapisnikom utvrđuje pristigle prijave te provjerava 

ispunjavaju li prijavitelji uvjete iz javnog poziva. Konačnu listu prihvatljivih prijavitelja 

dostavlja općinskom načelniku koji o svakom zahtjevu donosi Odluku.  

 

7.3. Ugovor o dodjeli financijske pomoći 

Općinski načelnik sklapa ugovor o dodjeli financijske pomoći s korisnikom pojedine mjere iz 

ovog Programa odnosno s podnositeljem zahtjeva.  

Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i 

udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Programu. 

 

8.  OSTALE ODREDBE  

Korisnici mjera po ovom Programu mogu ostvariti potporu samo za jednu mjeru uz uvjete 

predviđene ovim Programom.  

Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo kojoj 

osnovi prema Općini Magadenovac.  

Prihvatljivi troškovi po ovom Programu su troškovi navedeni u svakoj od mjera iz ovog 

Programa. 

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku 

dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju. Ukoliko u danom roku podnositelj 

ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir.  

Prije odobravanja financijske pomoći u okviru mjera iz ovog Programa, Općina Magadenovac 

zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi 

odobravanje financijske pomoći. 
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9.  ZAKLJUČAK   

Ovim Programom nije moguće riješiti problem demografskog stanja na području Općine 

Magadenovac. Stoga je potrebno kontinuirano planirati mjere kako bi se željeni demografski 

ciljevi kontinuirano ostvarivali uz angažiranje konkretnih financijskih sredstava koja se 

osiguravaju u Proračunu Općine Magadenovac, ali i u državnom Proračunu.  

 

10. PRIMJENA  

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim glasniku Općine 

Magadenovac“.              

 

KLASA: 370-01/19-01/1 

URBROJ: 2115/04-01-19-3 

Magadenovac, 26. ožujka 2019. godine  

 

 

  

                                                                                                      PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA:                                                                                                      

                                                                                                         Davorin Gašparić, v.r. 

  



26. ožujka 2019. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 2  -   str.94  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac za razdoblje od 01.01.2018. do 
31.12.2018. godine 

19. 
Temeljem članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

br. 1/18.)  Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na svojoj 12. sjednici, održanoj 26. ožujka 

2019. godine, d o n o s i  

 

Z A K L J U Č A K   

o prihvaćanju Izvješća o radu   

Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac 

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 

 

 

I 

 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac prihvaća Izvješće o radu i aktivnostima Gradskog 

drušva Crvenog križa Donji Miholjac za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, 

zajedno s financijskim izvješćem za 2017. godinu. 

 

 

II 

 

Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:550-05/19-01/1 

URBROJ:2115/04-01-19- 2 

Magadenovac, 26. ožujka 2019. 

 

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA :  

                                                                                                            Davorin Gašparić, v.r. 
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20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedničkih 
pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac u 2018. godini 

20. 
Temeljem članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

br. 1/18.) Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na svojoj 12. sjednici, održanoj 26. ožujka 

2019. godine, d o n o s i  

 

 

 

Z A K L J U Č A K   

 o prihvaćanju Izvješće o izvršenju  

Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedničkih 

pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom 

pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Magadenovac u 2018. godini 

 

 

I 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac prihvaća Izvješće o izvršenju Programa korištenja 

sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedničkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, 

zamjene, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac 

u 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće o izvršenju Programa). 

 

II 

Izvješće o izvršenju Programa sastavni je dio ovog Zaključka.  

  

III 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

KLASA:320-02/19-01/2  

URBROJ:2115/04-03-19-2  

Magadenovac, 26. ožujka 2019. 

                                                                                                   PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

    Davorin Gašparić, v.r. 
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21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru za 2018. godinu 

21. 
Temeljem  članka  30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br.  1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na svojoj  12. sjednici, 

održanoj  26. ožujka, 2019. godine, d o n o s i  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

 nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

 

 

I. 

 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac prihvaća Izvješće o izvršenju Programa utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,  

koje je podnio Općinski načelnik Općine Magadenovac. 

 

II. 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

III. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

KLASA:      361-02/19-01/1  

URBROJ:   2115/04-01-19-2 

Magadenovac, 26. ožujka, 2019. godine 

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                                Davorin Gašparić  v.r. 
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22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje 
Općine Magadenovac za 2018. godinu 

22. 
Temeljem  članka  30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br.  1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na svojoj  6. sjednici, 

održanoj  26. ožujka, 2019. godine, d o n o s i  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2018. 

godinu 
 

 

I. 

 

 Općinsko vijeće Općine Magadenovac prihvaća Izvješće o provedbi Godišnjeg 

provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 2018. 

godinu koje je podnio Općinski načelnik Općine Magadenovac. 

 

II. 

 

Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Magadenovac za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

III. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

KLASA:     214-02/19-01/1    

URBROJ:   2115/04-01-19-2 

Magadenovac, 26. ožujka, 2019. godine 

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                                   Davorin Gašparić v.r. 
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23. Godišnje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 

23. 
Temeljem članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18 i 115/18) i 

članka 30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 1/18.) 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 12. sjednici, održanoj 26. ožujka 2019. godine, 

donosi  

 

Godišnje izvješće o izvršenju  

Programa utroška sredstava  

šumskog doprinosa u 2018. godini 

 
 

Članak 1. 

U Proračunu Općine Magadenovac za 2018. godinu, planiran je prihod od šumskog doprinosa 

u iznosu od 150.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu od 87.423,23 kuna. 

 

 

Članak 2. 

Sredstvima iz članka 1. ovog Godišnjeg Izvješća ostvareno je pokriće dijela troškova 

predviđenih Programom  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018. god. 

(„ Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 12/17) za: 

„ Izgradnju parkirališta ispred groblja na području Općine Magadenovac“. 

 

Članak 3. 

 

Ovo Godišnje izvješće o izvršenju Programa utoška sredstava šumskog doprinosa u 2018. 

godini objavit će se u u Službenom glasniku Općine Magadenovac. 

 

 

KLASA:411-01/17-01/1 

UBROJ:2115/04-01-19-2 

Magadenovac,  26. ožujka 2019.  godine 

    

      PREDSJEDNIK  

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                   Davorin Gašparić, v.r. 
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24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2018. godinu 

24. 
Temeljem  članka  30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br.  1/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na svojoj  12. sjednici, 

održanoj  26. ožujka  2019. godine, d o n o s i  

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

 Plana gospodarenja otpadom 

 Općine Magadenovac za 2018. godinu 

 

I. 

 

 Općinsko vijeće Općine Magadenovac prihvaća Izvješće o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2018. godinu koje je podnio Općinski 

načelnik Općine Magadenovac. 

 

II. 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

KLASA:      310-33/19-01/1   

URBROJ:   2115/04-01-19-7 

Magadenovac, 27. ožujka  2019. godine 

 

                                                                                                     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                                  Davorin Gašparić v.r. 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
25. Odluka o dodjeli financijskih sredstava Društvu za zaštitu od dijabetesa, D. Miholjac 

25. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 

137/15 i 123/17), članka 6., stavak 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(Narodne novine, br. 26/15) i članka 7. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za 

obavljanje financiranja udruga iz proračuna Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ 13/16 i 1/18), nakon ocjene zahtjeva Povjerenstva, KLASA:402-08/19-01/2, 

URBROJ:2115/04-03-19-5 od 19. ožujka 2019. godine, Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 20. ožujka 2019. godine, donosi  

 

ODLUKU 

O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

DRUŠTVU ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA, D. Miholjac 
 

 

I. 

Odobrava se Društvu za zaštitu od dijabetesa D. Miholjac, Trg A. Starčevića 23., Donji 

Miholjac, dodjela financijskih sredstava za realiziranje projekta/ programa/ manifestacije/ 

inicijative – ODLAZAK NA KONGRES DIJABETIČARA U TUČEPE  u razdoblju od 04. – 

07. travnja 2019. godine. 

 

II. 

Sredstva  iz članka I. ovog zaključka odobravaju se u iznosu od 1.876,00 kuna na teret 

proračunskih sredstava Općine Magadenovac, na račun Društva za zaštitu od dijabetesa Donji 

Miholjac. 

III. 

S korisnikom financijskih sredstava sklopit će se ugovor o izravnoj dodjeli sredstava. 

IV. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

KLASA: 402-08/19-01/2 

URBROJ: 2115/04-03-19-6 

Magadenovac, 20. ožujka 2019. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                            Stjepan Živković, v.r. 
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26. Odluka o dodjeli financijskih sredstava Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – ogranak 
Grada D. Miholjca i Općina Magadenovac, Marijanci, Moslavina Podravska i Viljevo, D. Miholjac 

26. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, br. 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 

137/15 i 123/17), članka 6., stavak 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(Narodne novine, br. 26/15) i članka 7. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za 

obavljanje financiranja udruga iz proračuna Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ 13/16 i 1/18), nakon ocjene zahtjeva Povjerenstva, KLASA:402-08/19-01/3, 

URBROJ:2115/04-03-19-5 od 19. ožujka 2019. godine, Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, dana 20. ožujka 2019. godine, donosi  

 

ODLUKU 

O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA  

UDRUZI DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG 

RATA REPUBLIKE HRVATSKE – OGRANAK GRADA D. 

MIHOLJCA I OPĆINA MAGADENOVAC, MARIJANCI, 

MOSLAVINA PODRAVSKA I VILJEVO, D. Miholjac 
 

 

I. 

Odobrava se Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – 

Ogranak grada Donjeg Miholjca i općina Magadenovac, Marijanci, Moslavina Podravska i 

Viljevo, Kralja Zvonimira 1, PP3, dodjela financijskih sredstava za realiziranje 

projekta/programa/manifestacije/inicijative – PROMOCIJA I ODRŽAVANJE IDENTITETA 

POSTROJBI DOMOVINSKOG RATA. 

 

II. 

Sredstva  iz članka I. ovog zaključka odobravaju se u iznosu od 5.000,00 kuna na teret 

proračunskih sredstava Općine Magadenovac, na račun Udruge dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata Republike Hrvatske – Ogranak grada Donjeg Miholjca i općina 

Magadenovac, Marijanci, Moslavina Podravska i Viljevo. 

III. 

S korisnikom financijskih sredstava sklopit će se ugovor o izravnoj dodjeli sredstava. 
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IV. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

KLASA: 402-08/19-01/2 

URBROJ: 2115/04-03-19-6 

Magadenovac, 20. ožujka 2019. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                            Stjepan Živković, v.r. 

 

 
27. Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba 

27. 
Temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s 

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, a u skladu s Odlukom o 

implementaciji Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i članka 46. 

stavak 4.  Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“, broj 

1/18.), Općinski načelnik Općine Magadenovac, donosi 

 

PRAVILNIK 

O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU, TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

FIZIČKIH OSOBA 

 

Članak 1. 

 

Općina Magadenovac, Školska 1, 31542 Magadenovac Temeljem Zakona o provedbi Opće 

uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

od 27. travnja 2016.je Voditelj obrade (Općina Magadenovac) osobnih podataka, te je dužan 

nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije 

podatke uzima i koristi.  

 

Članak 2. 

 

Temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016, Općina Magadenovac vodi 

EVIDECIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE za koje je odgovoran. Ta evidencija sadržava 

sve sljedeće informacije: 
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a) Ime i kontaktne podatke voditelja obrade  

b) Službenika za zaštitu podataka 

c) Opis kategorije ispitanika 

d) Kategoriju osobnih podataka 

e) Kategoriju primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, 

uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije 

f) Rokove brisanja različitih kategorija podataka 

g) Opis tehničkih i organizacijskih mjera  

 

Voditelj obrade (Općina Magadenovac) vodi EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE 

(Članak 30) Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 

2016  

 

 Evidencija osobnih podataka o kadrovskoj evidenciji zaposlenih; 

 Evidencija  zakupa javnih površina 

 Evidencija bespovratnih pomoć za mlade obitelji 

 Evidencija civilne zaštite 

 Evidencija članova predstavničkog tijela i izvršnog tijela 

 Evidencija dobavljača 

 Evidencija dužnika 

 Evidencija jednokratnih novčanih potpora za novorođeno dijete 

 Evidencija jednokratnog zakupa poslovnog prostora 

 Evidencija korisnika  novčane pomoći za troškove stanovanja 

 Evidencija korisnika i zahtjeva za potpore razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava 

 Evidencija korisnika jednokratne novčane pomoći 

 Evidencija korisnika plaćanja godišnje grobne naknade 

 Evidencija korisnika poljoprivrednog državnog zemljišta 

 Evidencija korisnika pomoći za ublažavanje šteta i posljedica od elementarnih 

nepogoda 

 Evidencija korisnika programa, projekata i potpora za redovan rad udruga 

 Evidencija o osposobljenosti  za evakuaciju i spašavanje 

 Evidencija o osposobljenosti  za početno gašenje požara 

 Evidencija o sistematskim  zdravstvenim pregledima zaposlenika 

 Evidencija obračuna plaća 

 Evidencija obveznika komunalne naknade i prisilne naplate 

 Evidencija obveznika komunalnog doprinosa 

 Evidencija obveznika za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

 Evidencija osobnih podataka vlasnika pasa u svrhu Čipiranja i smanjenja pasa lutalica 

 Evidencija podnositelja zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama 

 Evidencija pomoći za podmirenje troškova nabave ogrjeva 

 Evidencija ponuditelja jednostavne nabave 

 Evidencija putnih naloga 

 Evidencija radnog vremena zaposlenika 

 Evidencija socijalnog programa-Naknada božićnice za umirovljenike i nezaposlene 

 Evidencija studentskih stipendija 

 Evidencija sufinanciranja dijela troškova boravka djece u dječjem vrtiću 

 Evidencija sufinanciranja prijevoza učenika i studenata 
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 Evidencija sufinanciranja stanovanja učenika 

 Evidencija ugovora o djelu 

 Evidencija zapošljavanja-temeljem prijava na natječaj 

 

Evidencije podataka moguće je dodavati, mijenjati i brisati ovisno o potrebama poslovanja. 

 

Članak 3. 

 

Naziv voditelja obrade – Evidencija o aktivnostima obrade i njegovo sjedište, odnosno adresa 

 

Općina Magadenovac, Školska 1, 31542 Magadenovac 

 

 

Članak 4. 

 

Svrha obrade 

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza Općine Magadenovac, te 

radi ispunjenja obveza od javnog interesa (javnih ovlasti definirane STATUTOM 

ORGANIZACIJE).  

 

Članak 5. 

 

Pravni temelj uspostave evidencije o aktivnostima obrade: 

Pravni temelj za uspostavu evidencija o aktivnostima obrade osobnih podataka proizlazi iz 

zakona. 

 

Članak 6. 

Način prikupljanja i čuvanja podataka  

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ukoliko je zadovoljeno načelo: 

a) Zakonito, pošteno, transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika  

b) Prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način 

koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu 

c) Primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se 

obrađuju 

d) Točni i prema potrebi ažurirani 
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e) Čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je 

potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se 

pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe 

arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog i povijesnog istraživanja ili u 

statističke svrhe u skladu s člankom 89. Stavkom 1., što podliježe provedbi 

primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i 

sloboda ispitanika. 

f) Obrađivanje na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, 

uključujući zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, 

uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera 

g) Voditelj obrade (Općina Magadenovac) je odgovoran za usklađenost   

Članak 7. 

Zakonitost obrade 

 Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri ako ispunjava najmanje jedno od 

sljedećeg: 

a) Ispitanik je dao privolu za obradu svojih podataka u jednu ili više posebnih svrha 

b) Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se 

poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora 

c) Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade 

d) Obrada je nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe 

e) Obrada je nužna za izvršenje zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene 

ovlasti voditelja obrade 

f) Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim 

kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji 

zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. 

 

Članak 8. 

Pravo ispitanika na pristup 

Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade (Općina Magadenovac) potvrdu obrađuju li se 

osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim 

podacima i sljedeće informacije: 

a) Svrsi obrade 

b) Kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ 

c) Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti 

otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama 

d) Ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili 

to nije moguće kriterijima korištenja za utvrđivanje tog razdoblja 

e) Postojanju prava da se voditelj obrade zadrži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili 

ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor 

na takvu obradu 

f) Pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu 

g) Ako se  osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o 

njihovu izvoru 
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Ako se osobni podaci prenose u treće zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima 

pravo biti informiran o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos. Voditelj 

obrade (Općina Magadenovac) osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve 

dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na 

temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim 

ako ispitanik zatraži drugačije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. 

Pravo na dobivanje kopije ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.   

 

Članak 9. 

Pravo na ispravak 

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade (Općina 

Magadenovac) ispravak netočnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe 

obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanje 

dodatne izjave. 

 

Članak 10. 

 

Općina Magadenovac je dužna najkasnije u roku od 14 dana od podnošenja zahtjeva, svakom 

ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:  

- dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,  

- omogućiti uvid u evidenciju osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u  

Evidenciji osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,  

- dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u evidenciji osobnih 

podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja 

prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,  

- dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na 

korištenje osobne podatke koji se odnose na njega.  

 

Članak 11. 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav) 

Ispitanik ima pravo od voditelja obrade (Općina Magadenovac) ishoditi brisanje osobnih 

podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu 

obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedeći uvjeta: 

a) Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi 

način obrađeni 

b) Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji  

c) Ispitanik uloži prigovor na obradu prema UREBI (EU) 2017/679 člankom 21. stavkom 

1 te ne postaje jači legitimni razlozi za obradu ili ispitanik uloži prigovor na obradu u s 

kladu s člankom 21. stavkom 2. 

d)  Osobni podaci nezakonito su obrađeni 
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e) Osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava 

države RH 

f) Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva 

Ako je voditelj obrade (Općina Magadenovac) javno objavio osobne podatke dužan je obrisati 

te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade 

(Općina Magadenovac) poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere kako bi 

informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih 

voditelja obrade da izbrišu sve poveznice od njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih 

podataka. 

 

Zahtjev se podnosi usmeno, pismeno poštom i elektronskim putem.  

Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Temeljem Zakona o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG 

PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih 

podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje 

povrede prava.  

Članak 12. 

 

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih 

podataka („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 5/18.). 

 

 

Članak 13. 

 

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

Magadenovac. 

 

KLASA: 023-06/18-01/1 

URBROJ: 2115/04-03-19-2 

Magadenovac, 18. ožujka 2019.godine 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

               Stjepan Živković, v.r. 
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28. Rješenje o određivanju radnog vremena ugostiteljskog objekta A&M CAFFE j.d.o.o. 

28. 
Temeljem članka 7. stavak 2. 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. veljače 

2019. godine, d o n o s i  

 

 

RJEŠENJE  

o određivanju radnog vremena ugostiteljskog objekta 

 

I 

 

Trgovačkom društvu A&M CAFFE j.d.o.o., BENIČANCI, I.L.RIBARA 25, vl. Marice 

Cesarec, odobrava se za dan 09. veljače (subota), 2019. godine do 10. veljače (nedjelja), 

2019. godine, rad ugostiteljskog objekta CAFFE BAR „Domino“, Beničanci, I.L.Ribara 25., 

do 3:00 sata, razlog produženja je živa glazba. 

 

II 

 

Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Magadenovac. 

 

KLASA: 335-02/19-01/1 

URBROJ: 2115/04-03-19-2 

Magadenovac, 07. veljače 2019. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                              Stjepan Živković 
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29. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju početnih zakupnina poslovnih prostora u vlasništvu Općine Magadenovac 

29. 
Temeljem članka 6., stavak 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Magadenovac  („Službeni glasnik Općine Magadenogac“ br. 03/14.), 

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., 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, 

donosi 

 

 

 

R J E Š E N J E  
o izmjeni i dopuni Rješenja o utvrđivanju početnih zakupnina  

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Magadenovac 

 

 
I. 

U točki III. Rješenja o utvrđivanju početnih zakupnina poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Magadenovac koji se daju u zakup putem javnog natječaja („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 01/18.),  u tablici iza točke 3., dodaje se točka 3a te glasi: 

 

RED. 

BROJ 

OZNAKA 

POSLOVNOG 

PROSTORA 

KATASTARSKA 

ČESTICA/ 

KATASTARSKA 

OPĆINA 

 

DJELATNOST 

 

M2 

POČETNI 

IZNOS 

ZAKUPNINE 

3a. Mjesni dom 

Šljivoševci 

Vladimira Nazora 

49. 

kč. br. 740 

k. o. Šljivoševci 

trgovina i/ ili 

popravak 

računala i 

komunikacijske 

opreme 

68,30 m2 341,50 kn 

 

 

 

 

II. 

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

Magadenovac“. 

KLASA: 372-01/18-01/1 

URBROJ:2115/04-03-19-2  

Magadenovac, 22. ožujka 2019. 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

              Stjepan Živković, v.r. 
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30. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedničkih pašnjaka, privremenog 
raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Magadenovac u 2018. godini 

30. 
Temeljem članka 46. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

br. 1/18.), članka 4., stavak 2. Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa 

zajedničkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i 

davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Magadenovac u 2018. godini („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 12/17. i 5/18.), a u svezi s člankom 49., stavak 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18), Općinski načelnik 

Općine Magadenovac,  dana 07. ožujka 2019. godine, podnosi 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

PROGRAMA 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedničkih pašnjaka, 

privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i  

davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Magadenovac u 2018. godini 
 

 

Članak 1. 

Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa zajedničkih pašnjaka, 

privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez 

javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Magadenovac u 2018. (u daljem tekstu: Program) planirani su prihodi od zakupa, zakupa 

zajedničkih pašnjaka, privremenog raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i 

davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske, a od toga je ostvareno kako slijedi:  

REDNI 

BROJ 

VRSTE PRIHODA U 

2018. GODINI 

PLANIRANI PRIHODI  

U 2018. GOD./KN 

OSTVARENI PRIHODI 

U 2018. GOD./KN 

1. Uplata od prodaje državnog 

poljoprivrednog zemljišta  

    

912.400,00 kuna 

 

657.472,12 kuna 

2. Uplate od zakupa i 

privremenog korištenja 

poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države 

 

800.000,00 kuna 

 

 

672.834,28 kuna 

 

3. Uplate od dugogodišnjeg 

zakup i koncesije državnog 

poljoprivrednog zemljišta 

388.948,04 kuna 384.133,97 kuna 

 UKUPNO 2.101,348,04 kuna       1.714.440,37 kuna            
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Članak 2. 

Od planiranih prihoda u Programu, Općina Magadenovac planirala je provođenje mjera u 

poljoprivredi te su od ostvarenih prihoda izvršeni sljedeći rashodi: 

REDNI 

BROJ 

NAZIV MJERE PLANIRANI IZNOS 

SUBVENCIJE 

U 2018. GOD./KN 

OSTVARENI 

IZNOS 

SUBVENCIJE U 

2018. GOD./KN 

1. Umjetno osjemenjivanje krava i 

krmača 

170.500,00 kuna 170.214,95 kuna 

2. Sufinanciranje osiguranja usjeva 50.000,00 kuna 10.645,95 kuna 

3. Sufinanciranje zbrinjavanja uginule 

stoke 

5.000,00 kuna 

 

4.794,71 kuna 

4. Kontrola plodnosti tla na obiteljskim 

gospodarstvima 

50.000,00 kuna 

 

3.425,60 kuna 

5. Uređenje kanalske mreže 

 

60.000,00 kuna 14.333,49 kuna 

6. Sufinanciranje sudjelovanja na 

sajmovima 

35.000,00 kuna 

 

34.728,00 kuna 

7. Djelovanje Poduzetničkog centra 50.000,00 kuna 

 

50.000,00 kuna 

8. Sufinanciranje rada LAG-a Karašica 5.000,00 kuna 3.872,00 kuna 

9. Sufinanciranje edukacije 

poljoprivrednika 

100.000,00 kuna 6.367,76 kuna 

10. Naknada za uređenje voda za 

nekretnine na području Općine 

Magadenovac 

30.000,00 kuna 25.627,96 kuna 

11. Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije 

270.000,00 kuna 198.062,50 kuna 

12. Popravak nerazvrstanih cesta i 

uličnih prometnica 

250.000,00 kuna 

 

174.692,50 kuna 

13. Strojno krčenje bankina 

nerazvrstanih cesta 

200.000,00 kuna 100.295,13 kuna 

14. Izrada monografije Općine 

Magadenovac 

  72.000,00 kuna 71.437,47 kuna 

15. Izrada projektne dokumentacije 

odvodnje otpadnih voda 

250.000,00 kuna 

 

0,00 kuna 
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16. Pregled mesa na trihinellu 15.500,00 kuna 15.450,00 kuna 

17. Izrada plana gospodarenja 

otpadom 

18.000,00 kuna 17.500,00 kuna 

18. Izrada strateškog plana razvoja 

turizma 

125.000,00 kuna 112.500,00 kuna 

19. Potpora osjemenjivanja u sektoru 

stočarstva 

50.000,00 kuna 7.676,00 kuna 

20. Stručno putovanje poljoprivrednika 35.000,00 kuna 0,00 kuna 

21. Sufinanciranje pregleda mesa na 

trihinellu 

9.500,00 kuna 1.545,57 kuna 

 UKUPNO 1.850.500,00 kuna 1.023.169,59 kuna 

 

Članak 3. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2018. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 10/18) u članku 1., u tablici pod rednim brojem 

3. „Uplate od dugogodišnjeg zakup i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta“ mijenjao 

se planirani iznos na način da se planirani iznos smanji s „550.000,00 kn“ na „388.948,04 kn“ 

te se mijenjao ukupan iznosu u stupcu planirani prihodi za 2018. godinu s iznos „2.262,400,00 

kn“ na iznos 2.101.348,04 kn“. 

Članak 4. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Magadenovac za 2018. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 10/18) u članku 2., mijenjao se planirani iznos 

za mjere: 

 „ Umjetno osjemenjivanje krava i krmača“ pod rednim brojem 1. na način da se planirani 

iznos od „170.000,00 kuna“ povećao na „170.500,00 kuna“. 

„Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima“ pod rednim brojem 6. na način da se planirani iznos 

povećao od „15.000,00 kuna“ povećao na „35.000,00 kuna“. 

 

Članak 5. 

Ovo Izvješće dostavlja se Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu te Općinskom vijeću 

Općine Magadenovac na usvajanje. 

 

Članak 6. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

KLASA:320-02/19-01/2 

URBROJ:2115/04-03-19-1   

Magadenovac, 07. ožujka 2019. godine 

                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                  Stjepan Živković, v.r. 
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31. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. 
godinu 

31. 
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 46. Statuta Općine Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 1/18.), Općinski načelnik Općine Magadenovac   

p o d n o s i   

 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE  

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2018. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru (u daljnjem tekstu: Program) za 2018. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine 

Magadenovac na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ broj 12/17.) 

Prihod u visini od 30 % prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine 

Magadenovac za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Prihod u visini od 30 % prikupljenih sredstava naknade u 2018. godini iznosi 6.133,93  kn i 

utrošen je kako slijedi: 

 

- Popravak nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica – 6.133,93 kn 

 

Članak 3. 

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje. 

KLASA:   361-01/19-01/1 

URBROJ:  2115/04-03-19-1 

Magadenovac, 19. ožujka 2019. godine 

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                             Stjepan Živković v.r. 
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32. Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac za 
2018. godinu  

32. 
Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» broj 92/10), 

Reviziji Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Magadenovac (KLASA: 214-

01/17-01/2, URBROJ: 2115/04-01-17-44, od 14. prosinca 2017. godine), Provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

(KLASA: 214-01/17-01/8, URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 od 28. studenog 2017. godine), te 

članka 46. Statuta  Općine Magadenovac («Službeni glasnik Općine Magadenovac» br. 1/18.), 

Općinski načelnik Općine Magadenovac  p o d n o s i 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE 

 OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018. GODINU 

 

I. 

Općinski načelnik Općine Magadenovac podnio je Izvješće o provedbi Godišnjeg 

provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac  u 2018. 

godini  (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 

 

II. 

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Magadenovac u 2018. 

godini  provedene su slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

 

1.       ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

1.1.    Vatrogasne postrojbe 

 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija za područje Općine Magadenovac osigurati potreban broj 

operativnih vatrogasaca. 

Na području Općine Magadenovac nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi već djeluju 

dobrovoljna vatrogasna društva i to: DVD Beničanci, DVD Kućanci, DVD Lacići i DVD 

Šljivoševci koja čine Vatrogasnu zajednicu Općine Magadenovac.  

 

Dobrovoljna vatrogasna društva kvalitetno i operativno pokrivaju područje Općine 

Magadenovac. Posebno se to odnosi na DVD Beničanci kao  središnju vatrogasnu postrojbu 

Općine Magadenovac.  
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DVD Beničanci ima 35 operativnih vatrogasaca, od kojeg broja se može formirati vatrogasna 

postrojba sastavljena od 4 vatrogasna odjeljenja po 8 dobrovoljnih vatrogasaca. Navedeni broj 

operativnih vatrogasaca zadovoljava uvjete glede minimalnog broja od 20 operativnih 

vatrogasaca za središnje vatrogasno društvo. U slučaju intervencije, za pružanje potpore 

središnjem DVD Beničanci,  određuju se DVD Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci 

(svako sa svojim područjem djelovanja) sa najmanje 10 operativnih vatrogasaca u svakom 

društvu. 

b) U središnjim DVD-oma osigurati vatrogasna dežurstva 

Budući da Općina Magadenovac predstavlja jedno požarno područje, središnja vatrogasna 

postrojba - DVD Beničanci može intervenirati do svih značajnijih građevina i prostora u 

vremenu do 15 minuta nakon dojave požara. 

Vatrogasno dežurstvo u DVD Beničanci se obavlja putem mobilnog telefona – poziv na 193 

ili 112 obavezno prima dežurni vatrogasac na broj mobitela 098/334-945. 

 

Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 

dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02.), redovito se vrši provjera 

opreme i prema mogućnostima i potrebama popunjava novom opremom i sredstvima za rad. 

 

Tijekom predžetvenog i žetvenog razdoblja osigurava se 24-satno dežurstvo vatrogasaca, 

sukladno Planu motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara koji je izradio Jedinstveni upravni odjel Općine 

Magadenovac. 

 

d) Proračunom Županije, proračunima jedinica lokalne samouprave kao i planovima nabave 

materijalno-tehničkih sredstava pravnih osoba koje su dio sustava civilne zaštite, planirati 

financijska sredstva za redovito financiranje, opremanje i osposobljavanje vatrogasnih 

postrojbi na području Osječko-baranjske županije. 

 

- U proračunu Općine Magadenovac predviđena su financijska sredstva za redovito 

financiranje, opremanje i osposobljavanje vatrogasnih postrojbi na području Općine 

Magadenovac. 

 

 

1.2.     Normativni ustroj zaštite od požara 

 

a) Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati dimnjačarsku službu na svom 

području sukladno važećim propisima. 

Općina Magadenovac je provela javni natječaj za davanje koncesije  za obavljanje 

dimnjačarskih poslova. Koncesija je dodijeljena obrtniku Nikoli Novoseliću iz Tiborjanaca, 
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Braće Radića 37, vlasniku obrta pod tvrtkom Samostalna dimnjačarska radnja Tiborjanci, na 

razdoblje od 5 godina. S koncesionarom je potpisan Ugovor o koncesiji za obavljanje 

dimnjačarskih poslova (KLASA: 363-02/14-01/12, URBROJ: 2115/04-03-14-2 od 27. lipnja 

2014. godine). Koncesionar dostavlja Izvješće i popis vlasnika/korisnika nekretnina koji 

dozvoljavaju pristup dimnjačarskoj službi.  

 

b) Uskladiti procjene ugroženosti i planove zaštite od požara 

Općina Magadenovac je tijekom 2017. godine izradila Reviziju Procjene ugroženosti od 

požara za područje Općine Magadenovac i Reviziju Plana zaštite od požara za područje 

Općine Magadenovac. Izrađivač je ovlaštena tvrtka Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. 

Osijek. Usklađivanje Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine 

Magadenovac izvršeno je sukladno članku 5. Pravilnika o planu zaštite od požara („Narodne 

novine“ broj 51/2012.), i članku 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 

92/10.). 

Sukladno članku 13. stavak 6. i 7. Zakona o zaštiti od požara Općina Magadenovac je dužna 

jednom godišnje uskladiti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i jednom u 5 godina 

uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija s novonastalim uvjetima.  

 

2.      TEHNIČKE MJERE 

 

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika 

 

a) Opremljenost vatrogasnih postrojbi  

 

DVD Beničanci, kao središnja vatrogasna postrojba Općine Magadenovac, broji 35 članova 

koji mogu djelovati prilikom različitih intervencija. Vrijeme potrebno da se okupi 8-10 

vatrogasaca i krene na intervenciju je 7-10 minuta.  

DVD Beničanci posjeduje navalno vozilo s opremom  i auto cisternu s opremom, kao i 

potrebnu osobnu i skupnu opremu, ostalu opremu i sredstva za gašenje požara.  

DVD Beničanci ima grijanu garažu vatrogasnih vozila (92 m2), pomoćnu garažu-spremište 

(90 m2) , uredske i ostale prostorije.  

Sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne 

novine“ broj 43/95.) DVD Beničanci provjerava i popunjava osobnu i skupnu opremu, ostalu 

tehničku opremu i sredstva za gašenje požara (tehnička oprema i sredstva navedena su u 

Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Magadenovac). 

 

Na HT-ovom tornju u blizini DVD-a, na visini od  cca 20 m, postavljena je sirena za 

uzbunjivanje. 
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Osim sirene DVD posjeduje i alarmni sustav uzbunjivanja (putem mobilnih telefona 

operativnih članova). 

Spremište ima telefonsku vezu uz napomenu da je broj preusmjeren na dva mobilna telefona 

(u slučaju da se nazove 193 ili 031/648-208 preusmjerava se na broj 098/334-945, a ako se taj 

ne odazove preusmjerava se na broj zapovjednika DVD-a  Beničanci (091/684-1700). 

  

Postrojba DVD Kućanci sastoji se od 18 dobrovoljnih vatrogasaca koji mogu djelovati na 

intervenciji. Vrijeme potrebno da se okupi odjeljenje od 8-10 vatrogasaca i krene na 

intervenciju je do 10 minuta. DVD Kućanci posjeduje traktorsku cisternu na kardanski pogon 

kapaciteta 5000 litara, motornu crpku, te ostalu osobnu, skupnu  i tehničku opremu i sredstva 

za gašenje požara. 

DVD Kućanci ima grijane prostore i to:  garažu za traktorsku cisternu (32 m2), spremište (20 

m2) i ured. 

Sirena za uzbunjivanje postavljena je na izdvojenom vatrogasnom tornju za osmatranje. 

Spremište nema telefonsku niti radio vezu. 

Vatrogasno dežurstvo je sezonsko, u vrijeme povećane opasnosti od požara. 

 

Postrojba DVD Lacići sastoji se od 10 dobrovoljnih vatrogasaca koji mogu operativno 

djelovati na intervenciji. Vrijeme potrebno da se okupi 10 vatrogasaca u vatrogasnom 

spremištu je oko 10 minuta nakon uzbunjivanja. Operativni vatrogasci nemaju Uvjerenja o 

liječničkom pregledu. DVD Lacići posjeduje traktorsku cisternu na kardanski pogon 

kapaciteta 3000 litara, 2 agregata, te ostalu osobnu, skupnu  i tehničku opremu i sredstva za 

gašenje požara. 

DVD Lacići ima grijane prostore i to: garažu za traktorsku cisternu (40m2), prostoriju za 

održavanje sastanaka i ostale prostorije. 

U sklopu vatrogasnog spremišta nalazi se vatrogasni toranj – u istom je na gornjem dijelu 

postavljena električna sirena za uzbunjivanje. U prostoriji ne postoji radio veza, a nema 

postavljen ni telefon. 

 

Postrojba DVD Šljivoševci sastoji se od 13 dobrovoljnih vatrogasaca koji mogu djelovati na 

intervenciji, od toga 13 s liječničkim uvjerenjem. Vrijeme za okupljanje u slučaju intervencije 

je 10-15 minuta. DVD Šljivoševci posjeduje vatrogasna kola (štrcaljku), cisternu Kneževo, 

kombi vozilo – Peugeot Boxer  te ostalu osobnu, skupnu  i tehničku opremu i sredstva za 

gašenje požara. 

DVD Šljivoševci ima grijane prostore i to: garažu za traktorsku cisternu (38,5m2), prostoriju 

za okupljanje vatrogasaca (77,7 m2). 

Električna sirena postavljena je na tornju. Radio veza i fiksni telefon ne postoje. Dežurstvo se 

obavlja samo u žetvenom periodu. 
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DVD Beničanci, DVD Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci provjeravaju i popunjavaju 

osobnu i skupnu opremu, ostalu tehničku opremu i sredstva za gašenje požara sukladno 

odredbama Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi 

dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02.). 

 

Dobrovoljna vatrogasna društva redovito vrše pregled vozila i opreme, te otklanjaju 

eventualne nedostatke i kvarove na opremi i vozilima kako bi ista u svakom trenutku bila 

spremna za intervenciju. 

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

Na području Općine Magadenovac dojave o požarima javljaju se u DVD Beničanci na broj 

193 (93) ili  031/648-208 uz napomenu da se broj preusmjerava na dva mobilna telefona (u 

slučaju da se nazove 193 ili 031/648-208 preusmjerava se na broj 098/334-945, a ako se nitko 

ne odazove preusmjerava se na broj zapovjednika DVD Beničanci 091/684-1700). 

Vatrogasno dežurstvo se obavlja putem mobilnog telefona – poziv na 193 obavezno prima 

dežurni vatrogasac na broj mobitela 098/334-945. DVD Beničanci, osim sirene za 

uzbunjivanje postavljene na HT-ovom tornju u blizini DVD-a, na visini cca 20 m posjeduju i 

alarmni sustav uzbunjivanja (putem mobilnih telefona operativnih članova). 

 

Ostala dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Kućanci, DVD Lacići i DVD Šljivoševci) 

nemaju telefonsku niti radio vezu u svojim prostorima, ali u svim naseljima na području 

Općine Magadenovac provedena je telefonska veza tako da se ista može koristiti za 

uzbunjivanje vatrogasaca i organiziranje vatrogasne intervencije. Ova dobrovoljna vatrogasna 

društva za uzbunjivanje koriste sirene koje su postavljene na vatrogasnim tornjevima. Osim 

toga, područje Općine Magadenovac pokriveno je i signalom GSM, te se pozivanje 

vatrogasaca može vršiti i mobitelima. 

 

Vatrogasna zajednica Općine Magadenovac koristi uslugu ALARM – 7, Senter Grupe d.o.o. 

Zagreb koja obuhvaća 7 grupa, odnosno 60 ljudi koji su međusobno umreženi i mogu 

istovremeno dobiti poziv za intervenciju. To znači, da zapovjednik vatrogasne zajednice 

Općine Magadenovac, prilikom požarne intervencije može, po potrebi, istovremeno pozvati 

na intervenciju središnju postrojbu DVD Beničanci, postrojbu iz naselja u kojem je potrebna 

intervencija ili sve vatrogasne postrojbe na području Općine Magadenovac, zavisno od 

intenziteta požarne intervencije. 

 

Osim DVD-a Beničanci, koji prilikom požarnih intervencija koristi motorole, na području 

Općine Magadenovac ni jedno drugo dobrovoljno vatrogasno društvo ne koristi sustav radio 

veze. 

Kod većih požara i drugih iznenadnih događaja Županijski centar 112 Osijek obavlja poslove 

vezane za koordinaciju složenijih intervencija, prema SOP-u (standardni operativni postupak) 

za određeni događaj ili naputku glavnog vatrogasnog zapovjednika OBŽ. 
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Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe o vatrogasnoj intervenciji na svom području 

izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, policiju i Općinskog načelnika. 

 

Svakog ponedjeljka DVD Beničanci ima tzv. tehnički dan gdje se vrši pregled vozila, pumpi i 

postojeće opreme, otklanjaju se nedostaci, vrši se obuka vatrogasaca s postojećom opremom, 

te se vodi briga o ispravnosti i urednosti opreme i spremišta. Jednom mjesečno izvode se 

taktičke vježbe gdje se vatrogasci uvježbavaju za rad u slučaju vatrogasnih intervencija. Četiri 

puta godišnje vrši se uzbunjivanje društva, te se na taj način provjerava brzina izlaska i brzina 

dolaska vatrogasaca na mjesto intervencije.  

 

Dosadašnji način organiziranja i djelovanja DVD Beničanci kao i način uzbunjivanja 

vatrogasaca od strane Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Osijeku je 

bio vrlo uspješan, što je u mnogome ovisilo o vrsti i veličini požara, odnosno, drugog 

događaja (manji požari koji se nisu proširili i u kojima je počinjena manja materijalna šteta). 

 

Sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“ broj 47/06. i 

110/11.) dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine Magadenovac redovito ispituju 

ispravnosti sustava za uzbunjivanje svake prve subote u mjesecu u 12,00  sati korištenjem 

znaka „prestanak opasnosti“, osim ako je na taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj 

 

3.      URBANISTIČKE MJERE 

 

3.1. Prostorno-planska dokumentacija 

U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije obvezno je primijeniti mjere zaštite 

od požara sukladno važećim propisima. 

 

Prostornim planom uređenja Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

broj 10/03.), Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/10.) II. Izmjenama  i i dopunama 

Prostornog plana uređenja Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 

broj 10/17.), a u skladu s mišljenjem dobivenim od Ministarstva unutarnjih poslova, 

Policijske uprave Osječko-baranjske, Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite 

– Inspektorata unutarnjih poslova i suglasnosti Župana Osječko-baranjske županije, 

predviđene su sve mjere zaštite od požara i eksplozije 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. 

 

3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina 
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Na području Općine Magadenovac sve su prometne površine uvijek prohodne u svrhu 

nesmetane intervencije. Svaka fizička i pravna osoba koja ima potrebu za korištenjem 

predmetnih površina u neku drugu svrhu (izvođenje radova i sl.) dužna je zatražiti suglasnost 

Općine i voditi računa o sigurnosti prometa (cestovnog i pješačkog). Sve eventualne prepreke 

potrebno je ukloniti u najkraćem mogućem roku. Tijekom 2018. godine nije bilo zahtijeva za 

suglasnost. Do svih javnih građevina (domovi, škole, ambulanta, pošta i dr.) osiguran je 

cestovni prilaz. Na području Općine Magadenovac, sva naselja imaju izvedenu vodovodnu 

mrežu s nadzemnim i podzemnim hidrantima. 

 

3.3. Minimalna količina vode za gašenje požara i tlak 

Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i 

tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima. 

Ispitivanje hidrantske mreže mora se provjeravati u vremenu i na način propisan Pravilnikom 

o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara („Narodne 

novine“ broj 67/96, 41/03.).  Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek izvršio je 

ispitivanje hidrantskih mreža u naseljima na području Općine Magadenovac prije obavljenih 

tehničkih pregleda. Daljnje redovito ispitivanje hidrantskih mreža prepušteno je Miholjačkom 

vodovodu d.o.o. Donji Miholjac kao distributeru vode na području Općine Magadenovac. 

 

 

3.4. Hidrantska mreža za gašenje požara 

Hidrantsku mrežu nužno je u potpunosti uskladiti s važećim propisima. 

U svim naseljima na području Općine Magadenovac izvedena je vodovodna mreža s 

nadzemnim i podzemnim hidrantima u sustavu mjesnog vodovoda koji je spojen s 

vodovodnim sustavom Grada Donjeg Miholjca iz kojeg se opskrbljuje vodom. Hidrantska 

mreža izvedena je sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne 

novine“ broj 8/06), odgovarajućeg promjera za priključak vatrogasnih cijevi i na 

međusobnom razmaku sukladno hidrauličkom proračunu i Pravilniku.. 

Vanjska hidrantrska mreža u naseljima Beničanci, Kućanci, Lacići, Malinovac, Magadenovac 

i Šljivoševci udovoljava propisanim uvjetima glede međusobne udaljenosti između hidranata 

koja je manja od propisanih 150 m, odnosno 300 m.. 

Tlakovi i količine vode u vodovodnoj mreži zadovoljavaju glede količina potrebnih za zaštitu 

naseljenih mjesta hidrantskom mrežom za gašenje požara od 600 l/min. 

Prostor oko hidranata mora biti dostupan u svako doba. Tijekom 2018. godine prema potrebi 

se spajalo na hidrantsku mrežu u svrhu gašenja požara. 

 

3.5. Ostali izvori vode za gašenje požara 

Na većem dijelu područja Općine Magadenovac ima dovoljan broj izvorišta vode za gašenje 

požara, ali neka od njih ne zadovoljavaju potrebnoj količini vode tijekom cijele godine (rijeka 

Vučica, kanali: Stara Vučica, Carigrad, Putna, Velika Dubrava, Strug, te jama na Ciglani). 
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Prilazi nekim izvorištima vode nisu uređeni pa je otežan pristup vatrogasaca do površine 

vode. 

Osim navedenih prirodnih i umjetnih pričuva vode, za gašenje požara u svim naseljima na 

području Općine Magadenovac, postoje kopani bunari u dvorištima mještana iz kojih bi se u 

početku gašenja požara mogla crpiti voda. Međutim, količina vode u bunarima ovisi o visini 

podzemnih voda jer je u sušnom razdoblju i nivo podzemnih voda u bunarima nizak. 

Nije bilo potrebe za crpljenje vode iz otvorenih vodotokova. 

 

 

4.      MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA 

 

a) Otpad 

Komunalni otpad na cijelom području Općine Magadenova, temeljem Ugovora o koncesiji 

skuplja i odvozi „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. Varaždin. Komunalni otpad sa područja Općine 

Magadenovac odvozi se na legalna odlagališta s kojima tvrtka EKO_FLOR PLUS d.o.o. ima 

potpisan Ugovor. 

Na području Općine Magadenovac trenutno nema otpadom onečišćenog okoliša.  

Budući da Općina Magadenovac na svojem području nema službenog odlagališta 

komunalnog otpada, odnosno da nema niti zakonske osnove, niti potrebe za izgradnjom istog, 

otpad se na odlaganje odvozi izvan područja Općine Magadenovac.  

Komunalni otpad se odvozi na najbliže legalno odlagalište komunalnog otpada s kojim 

koncesionar ima ugovor o odlaganju, odnosno s kojim koncesionar postigne dogovor o 

mogućnostima odlaganja.  

 

 

5.      ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD  

                         POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU 

 

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom 

prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme 

povećane opasnosti od požara. 

Općina Magadenovac ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i 

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, a svake godine izrađuje:  

-Plan motrenja,čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara, 

-Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Magadenovac 

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

predžetvenom i žetvenom razdoblju na području Općine Magadenovac 
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-Plan aktiviranja raspoložive teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu izradu 

prosjeka 

-Program mjera protupožarne zaštite 

-Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Magadenovac. 

 

DVD Beničanci redovito organizira pokazne vježbe vezane za gašenje požara. 

Osim toga, u dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području Općine Magadenovac vrši se 

obuka i osposobljavanje kadrova, kao i obavljanje liječničkih pregleda za vatrogasce i 

organiziranje vatrogasnih natjecanja. 

U predžetvenoj i žetvenoj sezoni, u preventivne radnje bili su uključeni: dobrovoljna 

vatrogasna društva na području Općine Magadenovac, Stožer civilne zaštite, sve pravne osobe 

na području Općine, OPG-ovi, Udruge građana, te pojedinci.  

 

c) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, plakati, letci i slično), 

sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja 

preventivnih mjera zaštite od požara. 

Općina Magadenovac putem glasila je obavijestila  i upozorila stanovništvo o opasnostima od 

požara. Plakate obavještajnog i upozoravajućeg sadržaja postavljene su i na oglasnim pločama 

u svim naseljima. 

 

d) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja 

zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima šumskih površina, vlasnicima i korisnicima 

poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja seoskog karaktera koji se pretežno bave 

poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te inspektorima 

zaštite od požara PU Osječko-baranjske, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se 

opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 

Općina Magadenovac u predžetvenoj sezoni je izradila Plan motrenja, čuvanja i ophodnje 

građevina i površina za koje postoji povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, te isti 

proslijedila sudionicima i obveznicima zaštite od požara, koji su s istim dužni (obvezni) 

upoznati svoje članove. 

 

e) Nužno je propisati mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih 

putova i kanala sukladno važećim propisima. 

Sukladno važećim propisima, Općina Magadenovac ima propisane mjere za uređivanje i 

održavanje naselja, rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala putem usvojenih slijedećih 

Odluka; 

-Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 7/14.) 

-Plan gospodarenja otpadom Općine Magadenovac  za razdoblje od 2018.- 2023. godine 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 5/18.)  
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-Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednog 

zemljišta i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 10/17.). 

Ovih Odluka dužni su se pridržavati svi stanovnici Općine Magadenovac. 

 

g) Zdenci i ostale pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom 

prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati 

prohodnima. 

Na području Općine Magadenovac gotovo sva domaćinstva su priključena na vodovodni 

sustav. U funkciji je i dovoljan broj ispravnih bunara koji se nalaze u dvorištima i stalno su 

pristupačni. Prirodne pričuva vode koje se mogu koristiti za gašenje požara već su spomenute 

u točki 3.5.  

 

h) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine 

ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju 

opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo 

gašenje. 

U 2018. godini nije bilo potrebe za  korištenjem opreme i mehanizacije za gašenje požara ili 

sprječavanje njegovog širenja, u vlasništvu pravnih osoba. Dobrovoljna vatrogasna društva su 

požare su  lokalizirali i ugasili vlastitim sredstvima, opremom i tehnikom. 

 

i) Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te 

zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog 

sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je 

obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje 

bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njihovo širenje.  

Na području Općine Magadenovac ima ukupno 9,5 km državnih cesta, 29,3 km županijskih 

cesta i 10,6 km lokalnih cesta koje održava Cesting d.o.o. Osijek, Nadcestarija Donji 

Miholjac, Industrijska zona bb, odnosno Hrvatske uprava za ceste Zagreb, Ispostava Osijek i 

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije. 

            Nerazvrstane ceste, ulične prometnice i pješačke površine na području Općine 

Magadenovac,  održava Općina Magadenovac 

 

k) Na svim objektima koji posjeduju plinske instalacije obvezno je redovito ispitivati 

njihovu ispravnost, sukladno važećim propisima. 

Općina Magadenovac izvršila je kontrolu plinskih trošila i plinskih instalacija u objerktima u 

vlasništvu Općine Magadenovac. 

 

m) Proračunom Županije, općina i gradova planirati financijska sredstva za provedbu 

sljedećih aktivnosti u požarnoj sezoni 2018. godine: izrada Plana motriteljsko-dojavnih službi 
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za prostore u vlasništvu fizičkih osoba, pokriće troškova priprave i otklanjanja nedostataka na 

vozilima i opremi prije početka protupožarne sezone, pokriće troškova nužne sanacije 

oštećenih vatrogasnih vozila i opreme nakon završetka protupožarne sezone, pokriće troškova 

korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih 

putova, pokriće troškova vatrogasnih intervencija i pripravnosti po nalogu županijskog 

vatrogasnog zapovjednika. 

- U 2018. godini u proračunu Općine Magadenovac planirana su sredstva za navedene 

aktivnosti. 

 

n) Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim 

zemljištima dužne su ažurirati popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, 

sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara koja su tiskana u Prilogu 1. 

Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj 33/14.). Županija, gradovi i 

općine na čijem području se nalaze šume i šumska zemljišta koja su u vlasništvu 

šumoposjednika, dužne su sastaviti popis šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog požara, 

sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara koja su tiskana u Prilogu 1. 

Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj 33/14.). Popis obuhvaća 

pregledne zemljovide površina šuma svrstanih u stupnjeve opasnosti od šumskog požara. 

- Tijekom 2018. godine nije izvršen popis sastavljen popis šuma po stupnjevima opasnosti od 

šumskog požara. Isti je u planu u idućem razdoblju. 

 

III. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac upoznao je sve pravne osobe koje su planom 

predviđene kao izvršitelji pojedinih zadataka s odredbama Godišnjeg provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac. 

 

IV. 

Sredstva za provedbu obveza Općine Magadenovac  koje proizlaze iz Godišnjeg provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Magadenovac,  osigurana su i 

korištena  iz Proračuna Općine Magadenovac za 2018. godinu. 

 

V. 

Izvješće o provedbi  Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Magadenovac za 2018. godinu dostavlja se Osječko-baranjskoj županiji, Službi za 

zajedničke poslove. 

 

VI. 

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Magadenovac na usvajanje. 
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VII. 

Izvješće o provedbi Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Općine Magadenovac za 2018. godinu bit će objavljeno u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:   214-02/19-01/1 

URBROJ:  2115/04-03-19-1 

Magadenovac, 11. ožujka, 2019. godine 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                                                               Stjepan Živković v.r. 
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33. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za 2018. godinu 

33. 
Na temelju članka 20. i članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  

(„Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) i članka 46. Statuta Općine Magadenovac («Službeni 

glasnik Općine Magadenovac» br. 1/18.), Općinski načelnik Općine Magadenovac  dana 22. 

ožujka 2019. godine, p o d n o s i 
 

 

  IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

 PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

OPĆINE MAGADENOVAC ZA 2018. GODINU  
 

U skladu s Planom gospodarenja otpadom  Općine Magadenovac  za razdoblje od 2018.- 

2023. godine („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 5/18.) Općinski načelnik Općine 

Magadenovac podnosi  Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine 

Magadenovac za 2018. godinu koje sadrži: 

 

1.    UVOD 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Magadenovac za razdoblje 2018. – 2023. godine 

donijelo je Općinsko vijeće Općine Magadenovac na svojoj 7. sjednici održanoj 08. lipnja, 

2018. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“ broj  5/18. 

 

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja 

otpadom, prema članku 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13. i 73/17.), primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom i to: 

- Sprječavanje nastanka otpada,  

- Priprema za ponovnu uporabu, 

- Recikliranje, 

- Drugi postupci oporabe npr. energetska oporaba i 

- Zbrinjavanje otpada. 

 

Prilikom primjene reda prvenstva gospodarenja otpadom Općina: 

 

1. Poduzima mjere kojima se potiču rješenja koja nude najbolji ishod za okoliš što može 

uključivati i prilagodbu reda prvenstveno za gospodarenje određenom vrstom otpada 

ako je to opravdano rezultatima analize životnog ciklusa ukupnih učinaka stvaranja i 

gospodarenja tom vrstom otpada, 

 

2. Uzima u obzir opća načela zaštite okoliša – načelo predostrožnosti i načelo održivosti 

te tehničku izvedivost i ekonomsku održivost i zaštitu resursa, kao i ukupne učinke na 

okoliš, ljudsko zdravlje, gospodarstvo i društvo u skladu s načinom koji ne dovodi u 

opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako 

bi se izbjeglo slijedeće: 

- Rizik od onečišćenja voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, 

- Pojava neugode uzrokovane bukom i/ili mirisom, 

 

 

- Štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih 

vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa, 

- Nastajanje eksplozije ili požara. 
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3. Uzima u obzir da povećani troškovi koji mogu nastati primjenom reda prvenstva 

gospodarenja otpadom u usporedbi s drugim načinom postupanja s otpadom ne budu 

nerazmjerni te da postoji tržište za dobivene  materijale ili energiju ili da se takvo 

tržište može oformiti. 

 

Razvijanje, proizvodnja distribucija, potrošnja i uporaba proizvoda mora pridonijeti 

sprječavanju nastanka otpada i njegovog recikliranja i/ili oporabe. 

Općina je dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera 

gospodarenja otpadom samostalno ili zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave. 

 

 

2.    OBUHVAĆENOST STANOVNIŠTVA ORGANIZIRANIM SKUPLJANJEM  

                                I ODVOZOM KOMUNALNOG OTPADA 

 

Općina Magadenovac zauzima površinu od 112,06 km2, a prema popisu stanovništva 

2011. godine, imala je  1.928 stanovnika i 670 kućanstava u 6 naselja (Beničanci, Kućanci, 

Lacići, Magadenovac, Malinovac i Šljivoševci).  

Uslugom  organiziranog odvoza otpada u 2018. godini obuhvaćena su sva kućanstva i 

pravne osobe na području Općine Magadenovac. 

Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom otpada na području 

Općine Magadenovac je 100 %.  

Broj korisnika (kućanstava) obuhvaćenih sustavom  organiziranog odvoza komunalnog 

otpada je 543. 

(Podaci: Izvješće o radu davatelja usluge za 2018. godinu  - EKO-FLOR PLUS d.o.o) 

 

3.    NAČIN GOSPODARENJA OTPADOM 

 

 Komunalni otpad: 

 

Na području Općine Magadenovac usluge odvoza otpada iz kućanstava i privrede 

obavlja tvrtka „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o. Oroslavje, temeljem Odluke o davanju koncesije 

skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Magadenovac i Ugovora o 

koncesiji.  

Odvoz miješanog komunalnog otpada od kućanstava provodi se jedanput tjedno, 

odnosno tri puta mjesečno, u svakom naselju na području Općine Magadenovac, a obračun se 

vrši po volumenu. 

Miješani komunalni se skuplja na mjestu nastanka u namjenskim spremnicima različitih 

volumena. 

 

Ukupna količina miješanog komunalnog otpada (ključni broj otpada 20 03 01)  

koja je skupljena na području Općine Magadenovac iz kućanstava i industrije u 2018. 

godini iznosi 333,32 tona i predana je na odlagalište pod upravom  KOMBEL d.o.o. 

Belišće, Starovalpovački put 65, 31551 Belišće. 
(Podaci: Izvješće o radu davatelja usluge za 2018. godinu  - EKO-FLOR PLUS d.o.o.) 

 

Komunalni otpad sa područja Općine Magadenovac odvozi se izvan Općine 

Magadenovac, na deponije s kojima koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o. ima potpisan 

Ugovor. 
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Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i 

biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka) određeno je kako je Davatelj 

usluge obvezan ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplate odvoza otpada po volumenu 

spremnika i broju pražnjenja na cijelom području jedinice lokalne samouprave do 31.10.2018. 

godine te će se naplata odvoza otpada do zaključenja pojedinačnih ugovora naplaćivati prema 

dosadašnjem načinu naplate. 

Kako davatelj usluge nije u cijelosti uspio ispuniti tehničko-tehnološke uvjete potrebne 

za naplatu odvoza otpada po volumenu spremnika i broju pražnjenja iz kojeg razloga nije bio 

u mogućnosti uvesti naplatu po volumenu spremnika i broju pražnjenja do datuma 

naznačenog u Odluci te je rok za ispunjenje uvjeta potrebnih za uvođenje naplate odvoza 

otpada po volumenu spremnika i broju pražnjenja prolongiran do 30.06.2019. godine, pri 

čemu bi se u navedenom periodu nastavio primjenjivati do sada važeći cjenik te do uvođenja 

naplate odvoza otpada po volumenu spremnika i broju pražnjenja za korisnike ne bi došlo do 

nikakvog dodatnog tereta u vidu povećanja cijena javne usluge. 

 

Cjenik za usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 

području Općine Magadenovac primjenjiva se sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje 

javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Magadenovac, odnosno Aneksu II. Ugovora o koncesiji za obavljanje javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 

Magadenovac, a primjenjuje se  od 01. siječnja 2017. godine i iznosi: 

 
 Kategorija korisnika Zapremnina 

spremnika 
Iznos 

naknade 
PDV 

(13%) 
Ukupno 

Fizičke osobe  

1 
                                                                              

Domaćinstva  

Kanta 120 l 36,00 kn  4,68 kn 40,68 kn 

Kanta 240 l  54,10 kn 7,03 kn 61,13 kn 

2 Samačka/staračka domaćinstva Kanta 120 l  30,00 kn 3,90 kn 33,90 kn 

Pravne osobe i obrti (industrija i mala privreda) 

3 

 

Pravne osobe/obrti                     

Kanta 120 l  71,30 kn  9,27 kn 80,57 kn 

Kanta 240 l 97,36 kn 12,66 kn 110,02 kn 

Kontejner 1100 l 208,00 kn 27,04 kn 235,04 kn 

Pravne osobe/obrti - po odvozu Kontejner 5 m3  1.166,00 kn 151,58 kn 1.317,58 kn 

Pravne osobe/obrti - po odvozu Kontejner 7 m3  1.564,00 kn 203,32 kn 1.767,32 kn 
 

Ukoliko se za stambene objekte s više domaćinstava ili nepristupačna područja, sa 

davateljem koncesije dogovori postavljanje kontejnera od 1100 lit., primjenjivati će se cijena 

kante od 120 lit. po domaćinstvu. 

Za veće povremene količine otpada građani mogu kupiti plastične vreće. 

Korisnici Centra za socijalnu skrb koji primaju stalnu novčanu pomoć oslobađaju se 

plaćanja naknade za odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada. 

Davatelj koncesije obvezuje se dostavljati podatke o korisnicima stalne novčane pomoći dva 

puta godišnje. 

Za potrebe Općine Magadenovac, davatelj usluge besplatno obavlja uslugu odvoza i 

zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa groblja (putem spremnika od 1100 lit.) kao i 

besplatan odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada putem dva spremnika od 120 

lit. koji se nalaze kod zgrade Općine. 
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Posebne kategorije otpada: 

 

Na području Općine Magadenovac ustrojeno je odvojeno skupljanje otpada. 

  Postoji odvojeno skupljanje: 

- miješanog komunalnog otpada,  

- glomaznog otpada 2 puta godišnje (proljeće - jesen), 

- ambalaže od papira i kartona,  

- ambalaže od plastike, 

- staklene ambalaže,  

- biorazgradivog komunalnog otpada (kućni komposteri) 

- tekstila 

- metala. 

 

Sakupljač glomaznog otpada i ambalaže od papira i kartonske ambalaže te plastike, 

stakla, metala i tekstila je tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje. 

 

Količine prikupljenog otpada koji se ubraja u posebne kategorije otpada – selektivni otpad: 

 

Red. 

broj 

Ključni broj 

otpada 
Naziv otpada 

Prikupljena količina 

(t) 

1. 15 01 01 Papirnata i kartonska ambalaža 2,56 

2. 15 01 02 Plastična ambalaža 1,04 

3. 20 01 01 Papir i karton 6,00 

4. 20 01 39 Plastika 7,72 

                                                         Selektivni otpad – UKUPNO: 17,32 
 

Podaci davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac za 2018. 

godinu - EKO-FLOR PLUS d.o.o. 

 
 

Količine prikupljenog otpada na javnim površinama - „Zelenim otocima“: 

 

Red. 

broj 

Ključni broj 

otpada 
Naziv otpada 

Prikupljena količina 

(t) 

1. 15 01 07 Staklena ambalaža 4,28 

2. 20 01 01 Papir i karton 0,65 

                                                            Javne površine – UKUPNO: 4,93 
 

Podaci  davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac za 

2018. godinu  - EKO-FLOR PLUS d.o.o. 

 

Količine prikupljenog otpada – kućanstvo i industrija: 

 

Red. 

broj 

Ključni broj 

otpada 
Naziv otpada 

Prikupljena količina 

(t) 

1. 20 03 01 Miješani komunalni otpad 333,32 

2. 20 03 07 Glomazni otpad 1,20 

                                                Kućanstvo i industrija - UKUPNO: 334,52 
 

Podaci davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Magadenovac za 2018. 

godinu  - EKO-FLOR PLUS d.o.o. 

 

Ukupna količina otpada prikupljena na području Općine Magadenovac  iznosi 356,77 tona. 
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Građevinski otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama 

koje nisu za to predviđene. Općina Magadenovac, u Prostornom planu uređenja Općine 

Magadenovac ima ucrtanu lokaciju za reciklažno dvorište (u Magadenovcu, na k.č. br. 357, 

k.o. Beničanci). Podatke o odvezenom građevinskom otpadu kao i o mjestu odlaganja 

nemamo jer, trenutno, građevinski otpad odvoze i zbrinjavaju sami stanovnici.     

Za potrebe odvajanja biorazgradivog komunalnog otpada, Općina Magadenovac je 

tijekom 2014. godine nabavila i podijelila kućanstvima 240 kućnih kompostera od 350 litara  

Biorazgradivi otpad rješavaju kućanstva samostalno (kućno kompostiranje) i 

nemamo podataka o količini zbrinutog i kompostiranog otpada.   

Podatke o količini skupljenog tekstila i metala na području Općine Magadenovac 

trenutno nemamo. 

Na području Općine Magadenovac organizirano se provodi sakupljanje krupnog 

(glomaznog) otpada dva puta godišnje.  

Sve kategorije otpada skuplja EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje i odvozi na legalna 

odlagališta s kojima ima potpisan Ugovor. 

           Rashladnih kontejnera na području Općine Magadenovac trenutno nema, ali je 

Ugovorom s Veterinarskom stanicom Mihael d.o.o. Donji Miholjac, riješeno zbrinjavanje 

nusproizvoda životinjskog podrijetla (otpadaka od klanja svinja) na području Općine 

Magadenovac. Veterinarska stanica Mihael d.o.o. Donji Miholjac se obvezuje sabirati otpadni 

materijal od vlasnika u spremnik te ga zbrinjavati u suradnji s Agroproteinkom d.d. Sesvetski 

Kraljevac. 

Reciklažnog dvorišta na području Općine Magadenovac trenutno nema, ali se Aneksom 

III. Ugovora o koncesiji za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja 

Općine Magadenovac (KLASA: 363-01/14-01/12, URBROJ: 2115/04-03-17-21 od 13. 

veljače 2017. godine) davatelj koncesije – EKO-FLOR PLUS d.o.o., obvezao obavljati uslugu 

prikupljanja, odvoza, zbrinjavanja i/ili posredovanja u zbrinjavanju otpada na području 

Općine Magadenovac, putem vlastitog mobilnog reciklažnog dvorišta, prema slijedećim 

cijenama: 

 

Ključni 

broj 

otpada 

Naziv otpada 

Cijena odvoza i zbrinjavanja (kn/kg) 

Cijena  PDV Ukupno 

20 01 13* Otapala 2,90 0,73 3,63 

20 01 14* Kiseline 17,00 4,25 21,25 

20 01 15* Lužine 17,00 4,25 21,25 

20 01 17* Fotografske kemikalije 17,00 4,25 21,25 

20 01 19* Pesticidi 14,50 3,63 18,13 

20 01 26* Ulja i masti koji nisu pod 20 01 25 4,90 1,23 6,13 

20 01 27* Boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari 6,25 1,56 7,81 

20 01 29* Deterđenti koji sadrže opasne tvari 4,80 1,20 6,00 

20 01 31* Citotoksici i citostatici 8,00 2,00 10,00 

20 01 37* Drvo koje sadrži opasne tvari 4,90 1,23 6,13 

15 01 10* Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 6,25 1,56 7,81 

15 01 11* 
Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale uključujući prazne 

spremnike pod tlakom 
7,50 1,88 9,38 

15 01 01 Ambalaža od papira i kartona 0,00 0,00 0,00 

20 01 01 Papir i karton 0,00 0,00 0,00 

15 01 04 Ambalaža od metala 0,00 0,00 0,00 

20 01 40 Metali 0,00 0,00 0,00 

15 01 07 Staklena ambalaža 0,50 0,13 0,63 

20 01 02 Staklo 0,50 0,13 0,63 

15 01 02 Ambalaža od plastike 0,50 0,13 0,63 

20 01 39 Plastika 0,50 0,13 0,63 

20 01 10 Odjeća 0,50 0,13 0,63 

20 01 11 Tekstil 0,50 0,13 0,63 

20 03 07 Glomazni 1,00 0,25 1,25 
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Prikupljanje otpada obavljati će se dva (2) puta godišnje na javnoj površini u 

Magadenovcu, Glavna 1, koju se obvezuje osigurati  Općina Magadenovac, u trajanju od 
jednog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 sati. 
 

Davatelj usluge EKO-FLOR PLUS d.o.o., je obvezan:  

- izvršiti upis mobilnog reciklažnog dvorišta u Očevidnik reciklažnih dvorišta 

Ministarstva zaštite okoliša i prirode   

- otpad od korisnika usluge (građana) preuzeti bez naknade te voditi evidenciju o 

prikupljenoj količini za svaku vrstu otpada koja se prikupi putem mobilnog 

reciklažnog dvorišta, 

- voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada sukladno odredbama Pravilnika o 

gospodarenju otpadom, 

- izdati prateći list za svaku pojedinu vrstu otpada prikupljenu putem mobilnog 

reciklažnog dvorišta, a prilikom predaje daljnjem zbrinjavatelju, 

- otpad upakirati na pravilan način (vrste otpada, pakiranje) kako bi se isti pravilno i 

sigurno transportirao do ovlaštenog oporabitelja/zbrinjavatelja, 
 

Pražnjenje spremnika mobilnog reciklažnog dvorišta za svaku pojedinu vrstu otpada 

Davatelj usluge će obavljati prema dinamici punjenja istih. 

Obračun izvršenih usluga vršiti će se prema količini prikupljenog otpada i broju 

odrađenih radnih dana, sve sukladno cijenama odvoza, zbrinjavanja i/ili posredovanja u 

zbrinjavanju pojedinih vrsta otpada te cijeni usluge postave, odvoza i upravljanja mobilnim 

reciklažnim dvorištem. 

 

Budući da će se sakupljanje problematičnog otpada obavljati putem mobilnih reciklažnih 

dvorišta, obveza odvojenog prikupljanja problematičnog otpada djelomično je riješena. 

 

 

4.    STANJE OTPADOM ONEČIŠĆENOG TLA 

 

Na području Općine Magadenovac postojalo je pet „divljih odlagališta“ otpada – smetlišta 

izvan građevinskog područja naselja: Beničanci, Kućanci, Lacići, Malinovac i Šljivoševci. 

Sva ova odlagališta su sanirana tijekom 2008. i 2009. godine i zatvorena. Odlagališta su bila 

neuređena, a njihova sanacija provedena je metodom „ex situ“, što znači da se sav otpad koji 

se nalazi na lokaciji evakuirao, odnosno premjestio na najbliže legalno odlagalište 

(„Doroslov“ u Donjem Miholjcu). Nakon odvoza otpada čitav prostor odlagališta uređen je u 

skladu sa zahtjevima krajobraza. Sanaciju ovih odlagališta otpada sufinancirao je Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (40 %). 

Budući da Općina Magadenovac na svojem području nema službenog odlagališta 

komunalnog otpada, odnosno nema niti zakonske osnove, niti potrebe za izgradnjom istog, 

otpad će se na odlaganje odvoziti izvan područja Općine Magadenovac.  

20 01 25 Jestiva ulja 0,00 0,00 0,00 

20 01 28 Boje, tiskarske boje, ljepila i smole 6,25 1,56 7,81 

20 01 30 Deterdženti koji nisu pod 20 01 29 7,50 1,88 9,38 

20 01 32 Lijekovi  6,00 1,50 7,50 

20 01 34 Baterije i akumulatori koji nisu pod 20 01 33 0,00 0,00 0,00 

20 01 36 EE otpad 0,00 0,00 0,00 

16 01 07* Filteri za ulje 7,50 1,88 9,38 

20 01 21  Fluorescnete cijevi i ostali otpad koji sadrži živu 0,00 0,00 0,00 

20 01 33  Baterije i akumulatori  0,00 0,00 0,00 

Opis usluge   
Naknada usluge (kn/usluga) 

Cijena  PDV Ukupno 

Postava, odvoz i upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem po jednom danu (8h) 2.500,00 625,00 3.125,00 
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Komunalni otpad će se odvoziti na legalno odlagalište komunalnog otpada s kojim 

koncesionar ima ugovor o odlaganju, odnosno s kojim koncesionar postigne dogovor o 

mogućnostima odlaganja.  

U skladu sa zakonskim odredbama, korisnik koncesije će, Općini Magadenovac, u 

predviđenim rokovima dostavljati sve podatke o postupanju s komunalnim otpadom, 

uključujući  

 

 

 

i podatke o mjestu odlaganja otpada, kako je to i predviđeno obrascem Prijavni list za 

sakupljača komunalnog otpada. 

Općina Magadenovac redovito vrši obilazak saniranih područja, te po potrebi izvršava 

dodatnu sanaciju. Za ove aktivnosti, svake godine se osiguravaju sredstva u proračunu Općine 

Magadenovac. U slučaju dovoza otpada na javne površine i zatvorena odlagališta otpada 

potrebno je identificirati vlasnika, te nedozvoljeno odlaganje otpada prijaviti Inspekciji zaštite 

okoliša. Do sada nije bilo prijava za nedozvoljeno odlaganje otpada. 

 Budući da su „divlja odlagališta“ otpada na području Općine Magadenovac sanirana 

tijekom 2008. i 2009. godine i zatvorena, a novih „divljih odlagališta“ nije bilo, u 2018. 

godini nije bilo potrebe za sanacijom. 

 

 

 

      5.     PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH 

 

 

Kućno kompostiranje 

 

Općina Magadenovac, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, u 2014. godini, nabavila 

je 240 kućnih kompostera od 350 l koji su podijeljeni kućanstvima. 

Istovremeno sa podjelom kućnih kompostera, izrađen je i kućanstvima podijeljen i 

edukacijsko-informativni materijal, odnosno letci o prednostima i važnosti kompostiranja i 

pravilnoj primjeni i načinu kompostiranja. 

 

Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike i 

stakla 

 

Općina Magadenovac, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša, u 2014. godini, nabavila 

je 6 spremnika od 1100 l za staklo, 6 spremnika od 1100 l za plastiku, 580 kanti od 120 l za 

papir i 240 kućnih kompostera od 350 l. 

Za skupljanje papira i kartonske ambalaže, plastike i stakla te miješanog komunalnog 

otpada na javne površine u svakom naselju postavljen je po jedan spremnik od 1100 l (ukupno 

24 spremnika u  6 naselja). 

      Dodatno je postavljen jedan spremnik od 1100 l  za tekstil i jedan spremnik od 1100 l za 

metal u Magadenovcu, Glavna 1. 

      Svako domaćinstvo posjeduje kantu za sakupljanje papira (plava) i PVC vreće za 

sakupljanje plastike. Odvoz papira i kartonske ambalaže i plastike od kućanstava provodi se 

jedanput mjesečno u svakom naselju na području Općine Magadenovac.  

Obzirom na zakonsku obvezu, Općina Magadenovac ima 6 „zelenih otoka“ (u svakom 

naselju po jedan). 

Kante za otpad dodjeljuje koncesionar prilikom prijave novih kućanstava. 
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Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu  

 

Biorazgradivi komunalni otpad obuhvaća biološki razgradive vrste otpada podrijetlom 

iz kućanstva i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, primjerice otpadni 

papir, biorazgradivi tekstil, zeleni otpad od održavanja javnih površina i sl., osim proizvodnog 

otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. 

Obzirom da nisu rađene analize sastava komunalnog otpada u Općini Magadenovac, 

ne može se utvrditi točna količina biorazgradivog otpada.  

 

 

 

 

U svrhu određivanja pojedinačnog cilja za Općinu Magadenovac bilo bi potrebno 

izraditi analizu otpada. Kako to nije moguće, analiza sastava otpada se može temeljiti i na 

podacima iz sličnih uvjeta. 

Uzimajući u obzir podatak da biorazgradivi udio u miješanom komunalnom otpadu 

iznosi 65% (Metodologija za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog 

komunalnog otpada, HAOP), proizvedena količina biorazgradivog komunalnog otpada u 

Općini iznosi: 

 

Tablica 1. Procijenjene količine biorazgradivog otpada na području Općine Magadenovac 

Godina 
Miješani komunalni 

otpad (t/god.) 

Postotak 

biorazgradivog 

komunalnog otpada 

(%) 

Biorazgradivi 

komunalni otpad 

(t/god.) 

2011. 668,52 65 434,538 

2012. 333,48 65 216,762 

2013 465,55 65 302,608 

2014. 447,19 65 290,674 

2015. 406,00 65 263,9 

2016. 383,00 65 248,95 

2017. 355,93 65 231,36 

2018. 333,32 65 216,66 

(Podaci iz Plana gospodarenja otpadom Općine Magadenovac) 

 

Uzimajući da biorazgradivi udio u miješanom komunalnom otpadu iznosi 65 % iz 

podataka je vidljivo da se količina biorazgradivog udjela smanjuje. 

Razlog smanjenoj proizvodnji biorazgradivog otpada je povećano odvajanje pojedinih 

komponenti komunalnog otpada budući da se je na području Općine ustrojeno 6 zelenih otoka 

s pripadajućim spremnicima te je u 2014. Općina kupila te podijelila kućanstvima 580 kanti 

od 120 l za papir i 240 kućnih kompostera od 350 l. 

Također, u svakoj prigodnoj prilici upućuje se stanovništvo da biorazgradivi otpad 

sami u svom vrtu kompostiraju i koriste za svoje vrtove. 

Biootpad koji nastaje na području Općine kućanstva samostalno rješavaju te nema 

dostupnih podataka o načinu i količini zbrinutog otpada. 

 

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad 

 

Planom gospodarenja otpadom Općine Magadenovac predviđena je izgradnja 

reciklažnog dvorišta za koje je u Prostornom plana uređenja Općine Magadenovac, određena 

lokacija na području naselja Magadenovac, k.č. br. 357, k.o. Beničanci. 
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Do uspostave funkcioniranja reciklažnog dvorišta Općina uspostavila je sustav 

prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta od strane tvrtke EKO-FLOR PLUs 

d.o.o. 

Također je planirano i određivanje lokacije za građevinski otpad. 

Za potrebe odvojenog sakupljanja pojedinih sastavnica otpada ovim Planom 

predviđena je nabava novih spremnika volumena 120 l za kućanstva i za pravne osobe na 

području Općine te nabava spremnika volumena 1100 l koji će se postaviti na zelenim 

otocima. 

O procjeni količine otpada koji sadrži azbest i izgradnja plohe za odlaganje 

građevinskog otpada koji sadrži azbest trenutno nemamo podataka o mogućim lokacijama. 

 

 

 

 

 

Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o 

održivom gospodarenju otpadom 

 

U razdoblju 2014. do 2018. godine Općina Magadenovac je u nekoliko navrata 

izradila i podijelila kućanstvima letke  o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom 

postupanju s otpadom i odvojenom prikupljanju otpada te kompostiranju.  

Isto tako, skupljač otpada na području Općine Magadenovac EKO-FLOR PLUS d.o.o. 

također ostavlja letke o vremenu odvoza otpada i vrsti otpada sa naznačenim razvrstavanjem 

otpada. 

Na stranici Općine Magadenovac nalaze se sve obavijesti i informacije o odvojenom 

prikupljanju otpada. 

 

 

PROJEKT „BRIGA O OKOLIŠU ZA BOLJE SUTRA“ 

 

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-

informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom,  Grad Donji Miholjac, Općina 

Magadenovac i Općina Viljevo potpisali su Sporazum o udruživanju u provedbi projekta 

„Briga o okolišu za bolje sutra“. 

 

Kratak opis projekta: Gradu Donjem Miholjcu udruženom sa Općinom Magadenovac i 

Općinom Viljevo, odobren je projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o 

održivom gospodarenju otpadom, radi podizanja svijesti građana spomenute tri JLS o važnosti 

odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje 

nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu 

uporabu predmeta, s krajnjim ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. 

Ciljna skupina projekta su svi građani s posebnim naglaskom na djecu, mlade, edukatore. 

Provedbom projekta "Briga o okolišu za bolje sutra" smanjiti će se količina otpada na 

odlagalištima i podići kvaliteta uređenja cjelovitog sustava zaštite okoliša u RH. 

 

U okviru Projekta predviđene su slijedeće aktivnosti: 

Aktivnost 1 – Izrada letaka o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom   

                     postupanju s otpadom, odvojenom prikupljanju otpada, ponovnoj   

                     uporabi predmeta i kućnom kompostiranju 

Aktivnost 2 – Izrada vodiča o sprječavanju nastanka otpada, odgovonom   

                     postupanju s otpadom, odvojenom prikupljanju otpada, ponovnoj   
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                     uporabi predmeta i kućnom kompostiranju 

Aktivnost 3 – Izrada plakata o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom   

                     postupanju s otpadom, odvojenom prikupljanju otpada, ponovnoj   

                     uporabi predmeta i kućnom kompostiranju 

Aktivnost 4 – Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom 

Aktivnost 5 – Javne i edukacijske tribine na temu gospodarenja otpadom 

Aktivnost 6 – Predstave za djecu na temu gospodarenja otpadom 

Aktivnost 7 – Izrada edukativnih bojanki i slikovnica o gospodarenju otpadom 

Aktivnost 8 – Organiziranje školskog natjecanja 

Aktivnost 9 – Radijske reklame  

Aktivnost 10 – Edukacije za nastavnike, profesore i odgojitelje  

 

 

 

Odgovornost za upravljanje: Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije, Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo zaštite okoliša i 

energetike, a Posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost 

 

Ciljevi: Izgraditi svijest građana sa područja Grada Donjeg Miholjca, Općine Magadenovac i 

Općine Viljevo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim 

naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno 

kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže 

na odlagališta. 

 

Rezultati: Provedbom projekta očekuju se osviješteni mještani s područja obuhvata projekta 

o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na 

sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje 

i ponovnu uporabu predmeta. 

 

Projektom će biti obuhvaćeno 98% stanovništva kroz provedbu aktivnosti letci i vodiči, dok 

će ostałe aktivnosti uključivati manji postotak stanovništva. 

1. Planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti na području obuhvata projekta je 10. U 

to spadaju letci, vodiči, plakati, specijalizirane radijske emisije, javne i edukacijske 

tribine, bojanke, natjecanje u školama, radijske reklame, edukacije i predstave. 

2. Provedene izobrazno-informativne aktivnosti zabilježene u informacijskom sustavu. 

Planira se obvezna dostava podataka o izobrazno-informativnim aktivnostima preko web 

aplikacije predviđene za dostavu podataka u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada 

kojeg vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. 

 

Ukupna vrijednost projekta: 416.105,12 kuna 

Iznos sufinanciran od strane EU: 353.689,35 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: 4. listopada 2018. – 4. lipnja 2020. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

 

U 2018. godini izvršene su pripremne radnje za realizaciju ovog projekta. 

 

Izobrazba djelatnika službi za komunalno redarstvo nije održavana. 
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6.   UTROŠENA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2018. GODINI  

 

Kante za domaćinstva za prikupljanje miješanog komunalnog otpada dodjeljuje 

koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o. (po prijavi novih korisnika). 

Tijekom 2014. godine Općina Magadenovac nabavila je ukupno: 580 kanti za papir, 6 

spremnika za plastiku, 6 spremnika za staklo i 240 kućnih kompostera.  

2016. godine nabavljen je jedan kontejner za tekstil i jedan kontejner za metal. Za nabavu 

ovih kontejnera utrošeno je ukupno 6.054,38 kuna. 

Tijekom 2018. godine nije bilo potrebe za kupovinom dodatnih kanti za miješani 

komunalni otpad i kontejnera za odvojeno skupljanje otpada.  

Na području Općine Magadenovac trenutno nema otpadom onečišćenog okoliša. Nakon 

sanacije „divlje deponije“ su zatvorene. Ukoliko je potrebno, zatvorena divlja odlagališta 

otpada saniraju se  svake godine, po nekoliko puta,  sredstvima općinskog proračuna.  

U 2018. godini nije bilo potrebe za sanacijom istih. Saniranje je predviđeno vršiti na način 

da se odloženi otpad koji je nepoznata osoba odbacila u okoliš sakupi, utovari i odveze na 

deponiju „Doroslov“ u Donjem Miholjcu. 

. 

 

 

7.    ZAKLJUČAK 

 

Općinski načelnik Općine Magadenovac jednom godišnje, za prethodnu godinu  podnosi 

Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom, a poglavito o provedbi 

utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.  

 

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13. i 73/17.), Jedinica lokalne samouprave dostavlja Izvješće o izvršenju 

plana gospodarenja otpadom općine Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša 

i prirode Osječko-baranjske županije, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu, te ga objavljuje u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“. 

 

 

 

KLASA:     310-33/19-01/1 

URBROJ:   2115/04-03-19-5 

Magadenovac, 22. ožujka 2019. godine 

 

                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                                   Stjepan Živković v.r. 
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