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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
38. Odluka o raspodijeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u kulturi na području Općine 
Magadenovac u 2019. godini 

38. 
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 i 137/15 i 123/17.), članka 24. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za 

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

Magadenovac“ br. 13/16. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Magadenovac, dana 10. travnja 

2019. godine, donosi  

ODLUKU 

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA  

IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC U 2019. GODINI 

 

Članak 1. 

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga iz 

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Magadenovac u 2019. godini, određeni 

su programi/projekti koji će se financirati i visina iznosa financiranja odabranih 

programa/projekata. 

 

Članak 2. 

U 2019. godini će se iz Proračuna Općine Magadenovac sufinancirati sljedeći projekti/ 

programi iz područja kulture: 

REDNI 

BROJ 
NAZIV PRIJAVITELJA 

NAZIV 

PROJEKTA/PROGRAMA 

IZNOS 

FINANCIRANJA 

1. 

Kulturno umjetničko društvo 

„Seljačka sloga“ Šljivoševci, V. 

Nazora 49, Šljivoševci 

Razvoj kulturno - umjetničkog 

amaterizma za stanovnike Općine 

Magadenovac u 2019. godini 

60.000,00 

2. 

Hrvatko kulturno umjetničko 

društvo „Biseri Slavonije“, I. L. 

Ribara 41, Beničanci 

Razvoj kulturno umjetničkog 

amaterizam kroz pjesmu i ples na 

području Općine Magadenovac 

60.000,00 

 

3. 
Udruga mladih „Garfield“, 

Glavna 1, Magadenovac 

Promicanje, razvitak i 

unapređenje života mladih na 

području Općine Magadenovac 

15.000,00 

4. 

Kulturno športska udruga „Sveti 

Rok“ Lacići, A. Kačića 73, 

Lacići 

Promicanje kulture i starih 

sportova na području Općine 

Magadenovac u 2019. godini 

30.000,00 
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5. 

„Udruga žena Šljivoševci“ 

Šljivoševci, V. Nazora 49, 

Šljivoševci 

Poticanje kulturno umjetničkog 

amaterizma u Općini 

Magadenovac u 2019. godini 

10.000,00 

6. 

„Udruga žena Kućanci“ 

Kućanci, K. Zvonimira 98, 

Kućanci 

Kulturno zabavni program u 2019. 

godini na području Općine 

Magadenovac 

12.000,00 

7. 
„Udruga žena Lacići“ Lacići, A. 

Kačića 37, Lacići 

Unapređenje društvenog položaja 

žena na području Općine 

Magadenovac u 2019. godini 

10.000,00 

 

Članak 3.  

Sredstva iz članka 2. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. na 

poziciji: 

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJ, aktivnost 100708, 

manifestacije u kulturi 

 

 

Članak 4. 

Udruge kojima su odobrena financijska sredstava dužne su prije sklapanja ugovora 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac dostaviti: solemniziranu bjanko 

zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika za povrat iznosa sredstava uplaćenog preko 

utvrđenog konačnog iznosa, neutrošenih sredstava te nenamjenskih utrošenih sredstava; 

potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu.  

 

Članak 5. 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Magadenovac (www.magadenovac.hr).  

 

KLASA:612-01/19-01/2 

URBROJ:2115/04-03-19-26 

Magadenovac, 10. travnja 2019. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

                             Stjepan Živković, v.r.  

  

http://www.magadenovac.hr/
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39. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u sportu na području Općine 
Magadenovac u 2019. godini 

39. 
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 i 

137/15 i 123/17.), članka 24. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za obavljanje 

financiranja udruga iz proračuna Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 13/16. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Magadenovac, dana 10. travnja 

2019. godine, donosi  

ODLUKU 

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA  

IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU  

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC U 2019. GODINI 

 

Članak 1. 

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga iz 

Programa javnih potreba u sportu na području Općine Magadenovac u 2019. godini, određeni 

su programi/projekti koji će se financirati i visina iznosa financiranja odabranih 

programa/projekata. 

Članak 2. 

U 2019. godini iz Proračuna Općine Magadenovac sufinancirati će se sljedeći 

projekti/programi iz područja sporta: 

REDNI 

BROJ 
NAZIV PRIJAVITELJA 

NAZIV 

PROJEKTA/PROGRAMA 

IZNOS 

FINANCIRANJA 

1. 

Univerzalna sportska škola 

„UNIMAG“, B. Radića 12a, 

Malinovac 

Škola nogometa „Unimag 2019“ 65.000,00 

2. 

Športski nogometni klub 

„Graničar“ Šljivoševci, V. 

Nazora 49, Šljivoševci 

Promicanje nogometnog 

amaterizma u 2019. godini u 

Općini Magadenovac od strane 

Športskog nogometnog kluba  

„Graničar“ Šljivoševci 

90.000,00 

3. 

Športski nogometni klub 

„Viktorija 1934“ Lacići, 

A.Kačića 73, Lacići 

Promicanje nogometa u 2019. 

godini od ŠNK „Viktorija 1934“ 

Lacići u Općini Magadenovac 

90.000,00 

4. 

Nogometni klub „Beničanci“ 

Beničanci, I.L. Ribara 53a, 

Beničanci 

Razvoj nogometnog amaterizma 

na Općini Magadenovac za 2019. 

godinu 

88.000,00 

5. 

Športski nogometni klub 

„Kućanci“ Kućanci, K. 

Zvonimira 88, Kućanci 

Športsko-zabavni program u 

2019. godini na području Općine 

Magadenovac 

55.000,00 
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6. 

Lovačko društvo „Sokol“ 

Magadenovac, Glavna 1, 

Magadenovac 

Uređenje lovišta i uzgoj divljači 32.000,00 

 

 

Članak 3.  

Sredstva iz članka 2. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. na 

poziciji: 

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU - aktivnost 100801, POTICANJE 

AMATERSKOG SPORTA . 

 

Članak 4. 

Udruge kojima su odobrena financijska sredstava dužne su prije sklapanja ugovora 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac dostaviti: solemniziranu bjanko 

zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika za povrat iznosa sredstava uplaćenog preko 

utvrđenog konačnog iznosa, neutrošenih sredstava te nenamjenskih utrošenih sredstava; 

potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu. 

 

 

Članak 5. 

 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Magadenovac (www.magadenovac.hr).  

 

KLASA:620-01/19-01/2 

URBROJ:2115/04-03-19-25 

Magadenovac, 10. travnja 2019. godine                                                                                                                               

 

          OPĆINSKI NAČELNIK:  

                            Stjepan Živković, v.r. 

  

http://www.magadenovac.hr/
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40. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Magadenovac u 2019. godini 

40. 
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 i 137/15 i 123/17.), članka 24. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za 

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

Magadenovac“ br. 13/16. i 1/18.), Općinski načelnik Općine Magadenovac, dana 10. travnja 

2019. godine, donosi  

 

ODLUKU 

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA  

IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE MAGADENOVAC U 2019. GODINI 

 

Članak 1. 

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga iz 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac u 2019. godini, 

određeni su programi/projekti koji će se financirati i visina iznosa financiranja odabranih 

programa/projekata. 

Članak 2. 

U 2019. godini će se iz Proračuna Općine Magadenovac sufinancirati sljedeći projekt/ 

program iz područja socijalne skrbi: 

REDNI 

BROJ 
NAZIV PRIJAVITELJA NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA 

IZNOS 

FINANCIRANJA 

1. 

Matica umirovljenika Udruga 

Magadenovac, V. Nazora 49, 

Šljivoševci 

Poboljšanje svakodnevice 

umirovljenika s područja Općine 

Magadenovac kulturno-zabavnim 

sadržajima 

15.000,00kn 

Članak 2.  

Sredstva iz članka 2. ove Odluke planirana su u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. na 

poziciji: 

PROGRAM JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI - aktivnost 100909, 

HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA.   

 

Članak 3. 

Udruga kojoj su odobrena financijska sredstava dužna je prije sklapanja ugovora 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac dostaviti: solemniziranu bjanko 

zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika za povrat iznosa sredstava uplaćenog preko 
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utvrđenog konačnog iznosa, neutrošenih sredstava te nenamjenskih utrošenih sredstava; 

potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu. 

 

Članak 4. 

 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Magadenovac (www.magadenovac.hr).  

 

KLASA:550-02/19-01/1 

URBROJ:2115/04-03-19-20 

Magadenovac, 10. travnja 2019. godine 

                                                                                                                               OPĆINSKI 

NAČELNIK:  

                              Stjepan Živković, v.r. 

  

http://www.magadenovac.hr/
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41. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Magadenovac, u Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49, prikupljanjem pisanih ponuda 

41. 
Na temelju članka 11. stavak 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 

(“Službeni glasnik Općine Magadenovac”, br. 3/14. i 2/19.), te Prijedloga odluke o izboru 

napovoljnijeg ponuditelja Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Magadnovac u Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 

49, prikupljanjem pisanih ponuda, Povjerenstva za provedbu javnog natječaja KLASA: 372-

03/19-01/1, URBROJ: 2115/04-03-19-6, od 17. travnja 2019., Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, donosi 

 

O D L U K U 

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA JAVNOG NATJEČAJA 

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  

U VLASNIŠTVU OPĆINE MAGADENOVAC,  

U ŠLJIVOŠEVCIMA, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49, 

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA 

 

 
Članak 1. 

Temeljem provedenog Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Magadenovac, u Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 

49, prikupljanjem pisanih ponuda, KLASA: 372-03/19-01/1, URBROJ: 2115/04-03-19-2, od 

05. travnja 2019. godine i Prijedloga Odluke o izboru napovoljnijeg ponuditelja Javnog 

natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadnovac u 

Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49, prikupljanjem pisanih ponuda, 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja KLASA: 372-03/19-01/1, URBROJ: 2115/04-03-

19-6, od 17. travnja 2019., utvrđuje se najpovoljniji ponuditelj, za 

 

1.  POSLOVNI PROSTOR U ŠLJIVOŠEVCIMA, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira 

Nazora 49.:  

  - koji se nalazi u dijelu poslovne zgrade, upisane u zk.ul.br:486, izgrađene na k.č.br.  

    740, k. o. Šljivoševci, a sastoji se od poslovne prostorije, skladišta i sanitarnog čvora   

  - ukupna površina poslovnoga prostora: 68,30 m2, 

  - početni iznos mjesečne zakupnine: 341,50 kuna, 

  - rok trajanja zakupa: 5 godina, 

  - namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili popravak računala i komunikacijske  

    opreme. 
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Najpovoljniji ponuditelj: 

JURICA KAMBER, V. Nazora 34, Šljivoševci, najpovoljniji je ponuditelj za zakup 

POSLOVNOG PROSTORA U ŠLJIVOŠEVCIMA, Mjesni dom Šljivoševci, V. Nazora 49., 

na temelju pisane ponude od 12. travnja 2019. godine,  

  - djelatnost: trgovina i popravak računala i komunikacijske opreme 

  - ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 400,00 kuna,                                                                    

  - rok trajanja zakupa: 5 godina,  

  - zabrana davanja poslovnoga prostora u podzakup. 

 

 

Članak 2. 

Najpovoljniji ponuditelj za poslovni prostor u vlasništvu Općine Magadenovac, dužan je 

najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave odluke o obavijesti o izboru, sklopiti ugovor o 

zakupu s Općinom Magadenovac, o međusobnim pravima i obvezama te kao osiguranje 

plaćanja ugovorene zakupnine, dužan je prije sklapanja ugovora o zakupu dostaviti Općini 

Magadenovac bjanko zadužnicu sa javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za 

zastupanje u visini od 20.000,00 kuna. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 Sukladno članku 11., stavak 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Općine Magadenovac nakon provedenog Javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadnovac u Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, 

Vladimira Nazora 49, prikupljanjem pisanih ponuda, KLASA: 372-03/19-01/1, URBROJ: 

2115/04-03-19-2, od 05. travnja 2019. te sukladno Prijedlogu odluke o izboru napovoljnijeg 

ponuditelja Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Magadnovac u Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49, prikupljanjem 

pisanih ponuda, Povjerenstva za provedbu javnog natječaja KLASA: 372-03/19-01/1, 

URBROJ: 2115/04-03-19-6, od 17. travnja 2019., utvrđujem da je za zakup POSLOVNOG 

PROSTORA u Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49., ukupne površine 

68,30 m2, namjena poslovnog prostora: trgovina i/ili popravak računala i komunikacijske 

opreme, na određeno vrijeme od 5 godina, najpovoljniji podnuditelj JURICA KAMBER, V. 

Nazora 34, Šljivoševci, kao jedini ponuditelj za navedeni poslovni prostor, koji je ispunio sve 

formalne uvjete iz Javnog natječaja, s ponudbenim iznosom mjesečne zakupnine od 400,00 

kuna te koji će u poslovnom prostoru obavljati djelatnost: trgovina i popravak računala i 

komunikacijske opreme.  

           Slijedom naprijed iznesenog, a pozivom na uvodno označene odredbe posebnih propisa, 

odlučeno je kao u izreci Odluke.     
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 Protiv ovoge Odluke može se podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine 

Magadenovac, u roku 8 dana, od dana primitka Odluke. 

           Odluka Općinskog načelnika o prigovoru je konačna. 

 

KLASA: 372-03/19-01/1 

URBROJ: 2115/04-03-19-7 

Magadenovac, 17. travnja 2019. 

 

                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK: 

               Stjepan Živković, v.r. 
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42. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2019. godinu 

42. 
Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Općine Magadenovac ("Službeni glasnik Općine 

Magadenovac", broj 1/18.) i članka 7. Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine 

Magadenovac za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Magadenovac“, broj 2/19.), 

općinski načelnik dana  07. svibnja 2019. godine, donosi 

 

 

Odluku 

o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora 

u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2019. godinu 

 

 

I. 

 

Općina Magadenovac će sukladno odredbama Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi 

Općine Magadenovac za 2019. godinu (u daljnjem tekstu:Program) raspisati Javni poziv za 

dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Magadenovac za 2019. godinu.  

 

Potpore kao bespovratna novčana sredstva dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju 

državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 

1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom 

Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o 

primjeni 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).  

 

Ostale potpore se dodjeljuju sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim 

Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba 

1407/2013). 

 

II. 

 

Za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava kojima se razvija poljoprivreda u Općini 

Magadenovac u 2019. godini u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. godinu osigurana su 

sredstva u iznosu od 300.000,00 kn. 
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III. 

 

Sredstva navedena u točki II. raspodijelit će se temelju Javnog poziva za dodjelu potpora male 

vrijednosti u poljoprivredi Općine Magadenovac u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Javni 

poziv), u skladu s dokumentacijom za provedbu Javnog poziva.  

 

IV. 

 

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće Mjere: 

 

a) Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) br. 

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 

 

         b)   Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013: 

 

Mjera 1: Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima 

Mjera 2.  Sufinanciranje pregleda mesa na trihinellu. 

 

V. 

 

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz točke III. ove Odluke obuhvaća: 

1. tekst javnog poziva, 

2. obrasce za prijavu na javni poziv. 

  

Obrasci za prijavu iz stavka 1. podstavka 2. ove točke su: 

2.1. Zahtjevi za ostvarenje bespovratne potpore u poljoprivredi 

 2.1.1. Obrazac M1- Zahtjev za ostvarenje bespovratne potpore u poljoprivredi 

(sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316) – MJERA 1. Potpora 

osjemenjivanja u  sektoru stočarstva (govedarstvo i svinjogojstvo) 
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 2.1.2. Obrazac M2 - Zahtjev za ostvarenje bespovratne potpore u poljoprivredi 

(sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316) – MJERA 2. Kontrola 

plodnosti tla na  poljoprivrednim gospodarstvima 

 2.1.3. Obrazac M3 - Zahtjev za ostvarenje bespovratne potpore u poljoprivredi 

(sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316) – MJERA 3. Potpore za 

edukaciju i  stručno usavršavanje poljoprivrednika 

 2.1.4. Obrazac M4 - Zahtjev za ostvarenje bespovratne potpore u poljoprivredi 

(sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316) – MJERA 4. Sufinanciranje 

troškova  osiguranja usjeva od nepovoljnih vremenskih uvjeta u poljoprivrednoj 

proizvodnji  

 2.1.5. Obrazac M5- Zahtjev za ostvarenje bespovratne potpore u poljoprivredi 

(Sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013) – MJERA 1. Sufinanciranje sudjelovanja 

na  sajmovima 

 2.1.6. Obrazac M6 - Zahtjev za ostvarenje bespovratne potpore u poljoprivredi 

(Sukladno  Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013) – MJERA 2. Sufinanciranje pregleda 

mesa na  trihinellu 

2.2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 

U zahtjevu za svaku pojedinu mjeru detaljnije se navodi potrebna dokumentacija.  

 

VI. 

 

Javni poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva objavljuje se u cijelosti na web 

stranici Općine Magadenovac: www.magadenovac.hr. 

 

VII. 

 

Za provedbu postupka Javnog poziva nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Magadenovac. 

 

Općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za provođenje postupka javnog poziva. 

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

 

 

 

 

http://www.magadenovac.hr/
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VIII. 

 

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

dodjeli/isplati bespovratnih potpora u poljoprivredi.  

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

obavijest. 

 

IX. 

 

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

Magadenovac“. 

 

KLASA: 320-01/19-01/2 

URBROJ: 2115/04-03-19-11 

Magadenovac, 07. svibnja 2019. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

  Stjepan Živković, v.r. 
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43. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

43. 
Na osnovi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

68/18. i 110/18.) i 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 GRADNJE 

 OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

ZA 2018. GODINU  
 

 

I.     OPĆE ODREDBE 
 

 

Članak 1. 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu donijelo je 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 4. sjednici održanoj 14. prosinca, 2017. godine 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 12/17.). 

 

Prema članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu, općinski načelnik podnosi 

predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa građenja  

komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju 

proračuna jedinice lokalne samouprave. 

 

 

II. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

Članak 2. 

 

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u Općini Magadenovac, kako slijedi: 

 

Red. 

br. 
O B J E K T I Planirano Ostvareno 

1. JAVNE POVRŠINE 587.000,00 577.367,64 

1.1. Investicijsko održavanje dječjih igrališta  37.000,00 19.480,31 

1.2. Popravak nogostupa 200.000,00 199.466,69 

1.3. Izgradnja dječjeg igrališta u Kućancima 350.000,00 358.420,64 

2. NERAZVRSTANE CESTE 750.000,00 174.692,50 

2.1. Popravak nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica 250.000,00 174.692,50 

2.2. Izgradnja nerazvrstane ceste Kućanci-Ina 500.000,00 0,00 

3. JAVNA RASVJETA 150.000,00 0,00 

3.1. Rekonstrukcija javne rasvjete 150.000,00 0,00 

4. GROBLJA 1.160.000,00 1.050.893,61 

4.1. 

Izgradnja parkirališta ispred groblja na području Općine 

Magadenovac 

- Izgradnja parkirališta ispred groblja u Lacićima 

1.100.000,00    1.029.136,11 

 

506.128,05 
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- Izgradnja parkirališta ispred groblja u Kućancima 

-Usluge stručnog nadzora 

512.383,06 

10.625,00 

4.2. Investicijsko održavanje groblja 30.000,00 20.184,30 

4.3. Investicijsko održavanje mrtvačnica 30.000,00 1.573,20 

5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE 50.000,00 0,00 

 Nabava parkovnih klupa i opreme 50.000,00 0,00 

                                      U K U P N O: 2.697.000,00 1.802.953,75 

 
 

 

III.     SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA  

           FINANCIRANJA 

 

Članak 3. 

 

Planirani prihodi u 2018. godini: 

Prihodi za posebne namjene: 

-komunalni doprinos ..............      100.000,00 kn 

-naknada od koncesije ............         6.228,00 kn 

-naknada od legalizacije …….       50.000,00 kn 

 

 

Ostvareni prihodi u 2018. godini:  

     Ukupno ostvareno: 442.426,56 kn 

 

-  Prihodi za posebne namjene: ukupno 97.444,06 kn 

-Komunalni doprinos………………85.079,13 kn  

-Naknada od koncesije………………6.231,00 kn   

-Naknada od legalizacije………….....6.133,93 kn 

 

-  Pomoći: 

-Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije … 344.982,50 kn 

 

Članak 4. 

 

Iz sredstava komunalnog doprinosa financirano je: 

- Javne površine u iznosu od 28.359,71 kn 

- Nerazvrstane ceste u iznosu od 28.359,71 kn 

- Javna rasvjeta u iznosu od 14.179,86 kn 

- Groblja u iznosu od 14.179,86 kn 

 

Iz sredstava naknade za legalizaciju financirano je: 

- Popravak nerazvrstanih cesta u iznosu od 6.133,93 kn 

 

Sredstva ostvarena od naknade za koncesiju nisu utrošena u održavanje čistoće već su ista 

preraspodijeljena u javne površine – investicijsko održavanje dječjih igrališta u iznosu 

6.231,00 kn. 

 



7. svibnja 2019. godine SLUŽBENI GLASNIK Broj 4  -   str.164  

 OPĆINE MAGADENOVAC  
 

Iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije financirano je: 

- Izgradnja parkirališta ispred groblja u Lacićima u iznosu od 99.982,50 kn 

- Izgradnja parkirališta ispred groblja u Kućancima u iznosu od 245.000,00 kn 

 

 

Ostatak sredstava za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 

1.360.527,19  kn financiran je iz općih prihoda Proračuna Općine Magadenovac. 

 

Članak 5. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu  podnosi se Općinskom vijeću Općine Magadenovac na usvajanje. 

 

Članak 6. 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“ 

 

 

 

KLASA:     363-02/19-01/5 

URBROJ:   2115/04-03-19-1 

Magadenovac,   18. travnja 2019. godine    

                                                          

                                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                               Stjepan Živković v.r. 
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44. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

44. 
Na osnovi stavka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu „Narodne novine“ broj 68/18. i 

110/18.)  i 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 

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U 2018. GODINI  

 

I.  OPĆE ODREDBE 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Magadenovac, 

donijelo je Općinsko vijeće Općine Magadenovac na 4. sjednici održanoj 14. prosinca, 2017. 

godine („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 12/17). 

 

Prema članku 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, općinski načelnik podnosi 

predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju 

proračuna jedinice lokalne samouprave. 

 

 

II. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture 

u Općini Magadenovac, kako slijedi: 

 

 

1.  Odvodnja atmosferskih voda 

 

Izvršeni radovi odnose se na:  

- mjestimično održavanje i čišćenje kanala u naseljima, 

- redovito čišćenje oluka za odvod oborinske vode na domovima 

- održavanje postojećih cijevnih propusta.  

 

Radovi su izvršeni u iznosu od 8.437,00 kuna, a koja su utrošena iz sredstava komunalne 

naknade. 

 

 
2.  Održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

 
Izvršeni radovi na redovnom čišćenju javnih površina i javnih zelenih površina odnose se na: 

 

- tretiranje samonikle trave izrasle uz ograde i staze totalnim herbicidima (ekološki 

prihvatljivim)  

- čišćenje, skupljanje otpadnog materijala i odvoz s javnih površina, parkova, zelenih 

površina, ulica i sanacija divljih deponija  

- ručno obrezivanje krošnji stabala i grmova 

- sječa starog osušenog drveća i vađenje panjeva 

- sakupljanje suhog lišća i granja u parkovima i ostalim zelenim površinama  

- okopavanje i zalijevanje mladog drveća i raslinja i rezidba ukrasnog grmlja 
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Ukupna utrošena sredstva za komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina iznose 31.600,00 kuna, koja su utrošena iz sredstava komunalne 

naknade. 

 

3.  Održavanje javnih površina 

-Radovi na  održavanju javnih površina  odnose se na  redovnu košnju trave ručno-

mehaničkom i traktorskom kosilicom u naseljima na području Općine Magadenovac.  

Radovi su izvršeni u cijelosti.  

Ukupno je pokošeno 736.530 m2  s utroškom sredstava u iznosu od 230.165,66 kuna,  koja su 

utrošena iz sredstava komunalne naknade. 

 
 

4.  Održavanje nerazvrstanih cesta 

 

Izvršeni radovi odnose se na: 

 

 - košenje mehaničkom kosilicom i održavanje bankina uz nerazvrstanu cestu Kućanci – 

Upravna zgrada «INA» i košenje mehaničkom kosilicom i održavanje bankine uz ostale 

nerazvrstane ceste - izvršeni su u cijelosti.  

Radovima je obuhvaćeno ukupno 61.000 m2 bankina uz nerazvrstane ceste  uz utrošak 

sredstava od 38.125,00 kuna. 

- ravnanje i djelomično krčenje poljskih putova – radovi su izvršeni s utroškom sredstava u 

iznosu od 15.412,97 kuna 

- održavanje turističke signalizacije (popravak oštećene turističke signalizacije) – radovi su 

izvršeni uz utrošak sredstava od 1.000,00 kuna 

-  čišćenje i uklanjanje snijega sa javnih površina, nerazvrstanih cesta i uličnih prometnica 

(zimsko održavanje) izvršeni su uz utrošak sredstava od 77.500,00 kuna.  

Ukupna utrošena sredstva za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta iznose 

132.037,97 kuna koja su utrošena iz sredstava komunalne naknade. 
 

 

5.   Održavanje groblja 

Radovi predviđeni u točki V. Programa – održavanje groblja odnose se na: 

- redovito košenje trave mehaničkom i traktorskom kosilicom u svim grobljima na području 

Općine Magadenovac. Radovi su izvršeni u cijelosti (ukupno je pokošeno 298.820 m2), s 

utroškom sredstava u iznosu od 186.762,50 kuna.  

 

- sađenje i okopavanje oko čempresa i obrezivanju živice u groblju u Beničancima, piljenje i 

odvoz sasušenih stabala -  radovi su izvršeni u cijelosti s utroškom sredstava u iznosu od 

16.800,00 kuna   

 

- Skupljanje starih lampiona i održavanje i čišćenje mrtvačnica - radovi su  izvršeni u cijelosti 

s utroškom sredstava u iznosu od 3.500,00 kuna. 

 

Za komunalnu djelatnost održavanje groblja ukupno je utrošeno 207.062,50 kuna iz sredstava 

komunalne naknade. 
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6.   Javna rasvjeta 

- Radovi predviđeni u točki VI. Programa, podtočka a) koji se odnose na plaćanje utrošene 

električne energije za korištenje javne rasvjete u svim naseljima na području Općine 

Magadenovac, izvršeni su prema planu, s utroškom sredstava od 74.096,88 kuna, a koja su 

utrošena iz sredstava komunalne naknade i Proračuna Općine Magadenovac 

-Radovi predviđeni u točki IV. podtočka  b) koji se odnose na sve potrebne radove na javnoj 

rasvjeti u naseljima na području Općine Magadenovac, kao što je zamjena žarulja, odnosno 

rasvjetnih tijela i dr. izvršeni su u cijelosti s utroškom sredstava od 51.622,59 kuna, koja su 

utrošena iz sredstava komunalne naknade i iz Proračuna Općine Magadenovac. 

 

Za komunalnu djelatnost javna rasvjeta utrošeno je ukupno 125.719,47 kuna, a koja su 

utrošena iz sredstava komunalne naknade i izvornih prihoda Općine Magadenovac.  

 

III.      SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA  

Ostvarena sredstva od komunalne naknade u razdoblju od 01.01.2018. g. do 31.12.2018. g. 

iznosila su ukupno 695.462,86 kuna, od toga: 

-  fizičke osobe -   58.911,65  kuna 

-  pravne osobe -  636.551,21 kuna 

Za održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini u Općini Magadenovac ukupno 

je utrošeno 735.022,60  kuna. 

Budući da sredstva ostvarena od komunalne naknade u 2018. godini,  u iznosu od  695.462,86 

kuna, nisu bila dostatna za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture, razlika 

sredstava od 39.559,74 kuna osigurana je iz izvornih prihoda Proračuna Općine 

Magadenovac. 

 

 

IV.     ZAKLJUČAK 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  podnosi 

se Općinskom vijeću Općine Magadenovac na usvajanje. 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Magadenovac“ 

 

 

KLASA:     363-02/19-01/6 

URBROJ:   2115/04-03-19-1 

Magadenovac,  18. travnja 2019. godine 

                                                                                                            OPĆINSKI  NAČELNIK: 

                                                                                                                 Stjepan Živković v.r. 
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