REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinsko vijeće

ZAPISNIK
Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 24. siječnja 2017.
godine u Šodolovcima, Ive Andrića 3
Sjednica je započela sa radom u 19.00 sati.
Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Pero Kličković, Nenad Samardžić, Goran Kovačević,
Ilija Tešanović, Milica Milinkovići, Rade Maletić, Lazar Telenta, Dragan Zorić i Nikola
Karapandža.
Odsutni vijećnici: Anita Tešanović.
Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Branka Karan (zapisničar) i Jovana Avrić
(Pročelnica JUO općine Šodolovci).
Predsjednik vijeća pozdravio je sve prisutne i utvrdio kvorum.
Predsjednik vijeća upitao je prisutne ima li tko primjedbu ili dopunu za dnevni red današnje
sjednice.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Šodolovci predložila je brisanje točke 5.
„Prijedlog Odluke o Stožeru civilne zaštite“ iz razloga što je prethodno potrebno pribaviti
suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje za istu.
Nakon predloženih dopuna dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci,
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu cijene po Ugovoru o koncesiji za
sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Šodolovci,
3. Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine,
4. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s kandidacijskih
lista grupe građana Općine Šodolovci za 2017. godinu,

5. Razno,
Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu
TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI
Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 21.
sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci.
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
prijedlogu zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je zapisnik jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju zapisnika sa 21. sjednice Općinskog Vijeća
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1).

TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENU
CIJENE PO UGOVORU O KONCESIJI ZA SAKUPLJANJE, ODVOZ I
ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE ŠODOLOVCI
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je Zahtjev koncesionara tvrtke Mull
Trans za izdavanje suglasnosti na izmjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja,
odvoza i odlaganja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine
Šodolovci a sve temeljeno na članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na
dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 115/16) određeno je da se PDV obračunava i plaća
po sniženoj stopi od 13 % za javnu uslugu prikupljanja miješanog otpada prema posebnom
propisu. Izmjene navedenog zakona stupile su na snagu od 01.01.2017. godine. Sukladno
navedenom predlaže se smanjenje dosadašnje cijene usluge za domaćinstva (nova cijena
35,28 kuna) te za pravne osobe (nova cijena 54,48 kuna).
Kako nije bilo pitanja niti se itko javio za raspravu Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je
vijećnike da glasuju o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu cijene po
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)

SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je prijedlog jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na izmjenu cijene po Ugovoru o koncesiji za sakupljanje, odvoz i
odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Šodolovci
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 2).

TOČKA 3. IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU ZA RAZDOBLJE OD
01.07.2016. GODINE DO 31.12.2016. GODINE
Općinski načelnik obrazložio je svoj rad u razdoblju od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih
pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od
01.07.2016. godine do 31.12.2016. godine.
( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 3).
4. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I
NEZAVISNIH VIJEĆNIKA S KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPE GRAĐANA
OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017. GODINU
Pročelnica je obrazložila Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika s kandidacijskih lista grupe građana Općine Šodolovci za 2017. godinu u iznosu od
1.000,00 kuna.
Nakon izlaganja Predsjednik općinskog vijeća otvorio je raspravu, te upitao vijećnike javlja li
se tko za riječ te nakon što se nitko nije javio Predsjednik općinskog vijeća stavlja prijedlog
Odluke na glasovanje.

ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je Prijedlog Odluke jednoglasno usvojen, te je općinsko
vijeće Općine Šodolovci donijelo
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s kandidacijskih lista grupe građana
Općine Šodolovci za 2017. godinu
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 4).

5. RAZNO

Sjednica je završila u 19.40 sati.
Šodolovci, 27. siječnja 2017.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Branka Karan

Tomislav Starčević
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