REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinsko vijeće

ZAPISNIK
Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 14. rujna 2015. godine
u Šodolovcima, Ive Andrića 3
Sjednica je započela sa radom u 20.00 sati.
Prisutni vijećnici: Anita Tešanović, Milica Milinković, Lazar Telenta, Rade Maletić,
Tomislav Starčević i Goran Kovačević
Odsutni vijećnici: Nikola Karapandža, Dragan Zorić, Ilija Tešanović, Pero Kličković i Nenad
Samardžić.
Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Darija Ćeran (zamjenica općinskog
načelnika), Stjepan Ivić (zamjenik općinskog načelnika), Dejana Krička (računovodstveni
referent), Jovana Avrić (Viši stručni suradnik za pravne poslove) i Branka Karan (zapisničar).
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.
Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga i dopuna dnevnog reda, Predsjednik Općinskog
Vijeća stavio je prijedlog dnevnog reda na glasovanje, te je jednoglasno prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 12. Sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. Sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci,
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2015. do
30.06.2015. godine,
4. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnik i zamjenika općinskog
načelnika,
5. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2015. godinu,

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini,
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2014. godini,
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini,
9. Prijedlog Oduke o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative „Sporazum gradonačelnika“
dokument gradonačelnika/načelnika Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i
održivog razvoja,
10. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području općine Šodolovci,
11. Zamolba t.o. „Stesa“ za smanjenje iznosa zakupa poslovnog prostora u naselju Silaš,
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti općine Šodolovci za ulazak u sastav
urbane aglomeracije Osijek,
13. Izvješće o radu općinskog načelnika u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine,
14. Razno
Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI
Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik 12.
sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci.
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
prijedlogu zapisnika sa 12. sjednice Općinskog Vijeća.
ZA je glasovalo šest (6) 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 12. sjednice Općinskog Vijeća
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1)

TOČKA 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI
Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik 13.
sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci.
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
prijedlogu zapisnika sa 13. sjednice Općinskog Vijeća.
ZA je glasovalo šest (6) 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 13. sjednice Općinskog Vijeća
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 2)
TOČKA 3. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 30.06.2015. GODINE
Računovodstveni referent obrazložio je izvještaj o izvršenju proračuna općine Šodolovci za
prvo polugodište 2015. godine. Obrazložena je prihodovna i rashodovna strana proračuna te
odstupanja od planiranog.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
Prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2015. do
30.06.2015. godine
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je izvještaj jednoglasno usvojen, te je Općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine
(Izvještaj se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 3)

TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG
NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazložio je potrebu izmjene odluke o plaći i drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, te njezinog usklađenja s
mišljenjem i naputkom ministarstva uprave o tumačenju odredbi Zakona o lokanoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim se definiraju prava lokanih dužnosnika.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Odluka jednoglasno usvojena, te je Općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ODLUKU
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 4)
TOČKA 5. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015.
GODINU
Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazložio je prijedlog Programa utroška sredstava
prikupljenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.
godinu u iznosu u kojemu su i planirana u Proračunu općine za 2015. godinu,
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o Programu utroška
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Program jednoglasno usvojen, te je Općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2015. godinu
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 5)
TOČKA 6. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA
1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2014. GODINI
Viši stručni suradnik obrazložio je da je po uputama Državne revizije, Područnog ureda
Osijek u Program potrebno uvrstiti i uređenje divljih deponija, te ozelenjivanje javnih
površina.
U skladu s iznosima planiranim u Proračunu za 2014. godinu za te dvije stavke, predlaže se
njihovo uvrštenje i u Program.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja prijedlog I. Izmjena
i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na glasovanje
ZA je glasovalo šest (6) vijećnik
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeća jednoglasno usvojilo
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
(Izmjene Programa se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 6).
TOČKA 7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA IZVRŠENJA
PROGRAMA
ODRŽAVANJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ZA
DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU U 2014. GODINI
Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazložio je potrebu da se u skladu s izmjenama
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2014. godini izmijeni i izvješće o izvršenju istoga.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javljali se tko za raspravu.

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja Prijedlog Zaključka
o prihvaćanju izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini na glasovanje,
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju usvajanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
(Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 7).
TOČKA 8. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA
1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2015. GODINI
Viši stručni suradnik obrazložio je da je po uputama Državne revizije, Područnog ureda
Osijek u Program potrebno uvrstiti i uređenje divljih deponija, te ozelenjivanje javnih
površina.
U skladu s iznosima planiranim u Proračunu za 2015. godinu za te dvije stavke, predlaže se
njihovo uvrštenje i u Program.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja Prijedlog Izvješća o
ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
(Izmjene Programa se prilažu Zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 8).

TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU I POTPISIVANJU EC
INICIJATIVE
„SPORAZUM
GRADONAČELNIKA“
DOKUMENT
GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA
EUROPE
O
PROVEDBI
MJERA
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA
Općinski načelnik upoznao je vijećnike i predstavio im inicijativu „sporazum gradonačelnik“.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja Prijedlog Odluke na
glasovanje
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ODLUKU
o prihvaćanju i potpisivanju EC inicijative „sporazum gradonačelnika“ dokument
gradonačelnika/načelnika Europe o provedbi mjera energetske učinkovitosti i održivog
razvoja
(Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 9).
TOČKA 10. PRIJEDLOG PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU
OPĆINE ŠODOLOVCI
Viši stručni suradnik obrazlaže potrebu donošenja Plana mreže dječjih vrtića na području
općine Šodolovci, te značaj tog Plana za izradu županijskog Plana mreže dječjih vrtića na
području Osječko-baranjske županije.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu, te ima li pitanja.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja prijedlog Plana
mreže dječjih vrtića na području općine Šodolovci na glasovanje
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine Šodolovci

(Plan se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 10).
TOČKA 11. ZAMOLBA T.O. „STESA“ ZA SMANJENJE IZNOSA ZAKUPA
POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU SILAŠ
Vijećnicima je pročitana Zamolba t.o. Stesa za smanjenje iznosa Zakupnine za poslovni
prostor u naselju Silaš, koja u skladu s Ugovorom o zakupu poslovnog prostora iz 2011.
godine iznosi 800,00 kuna.
Općinski načelnik predložio je smanjenje iznosa zakupnine na iznos od 500,00 kuna
mjesečno.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu, te ima li pitanja.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja prijedlog Zaključka
o usvajanju Zamolbe t.o. „Stesa“ za smanjenje zakupnine
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Zamolbe t.o. „Stesa“ za smanjenje zakupnine
(Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 11).
TOČKA 12. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
OPĆINE ŠODOLOVCI ZA ULAZAK U SASTAV URBANE AGLOMERACIJE
OSIJEK
Općinski načelnik predstavio je vijećnicima navedeni projekt.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja Prijedlog Odluke na
glasovanje
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti općine Šodolovci za ulazak u sastav urbane aglomeracije
Osijek
(Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 12).
TOČKA 13. IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA U RAZDOBLJU OD
01.01.2015. DO 30.06.2015. GODINE
Općinski načelnik vijećnicima je obrazložio svoj rad i djelovanje u razdoblju od 01.01.2015.
do 30.06.2015. godine.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja Prijedlog Zaključka
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015.
godine na glasovanje
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015.
godine
(Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 13).
TOČKA 14. RAZNO

Sjednica je završila u 21.15 sati.
Šodolovci, 14. rujna 2015.
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Branka Karan

Tomislav Starčević

KLASA: 021-05/15-01/
URBROJ: 2121/11-15Šodolovci, 14.09.2015.

