REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinsko vijeće

ZAPISNIK
Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 29. prosinca 2015.
godine u Šodolovcima, Ive Andrića 3
Sjednica je započela sa radom u 19.00 sati.
Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Pero Kličković, Lazar Telenta, Rade Maletić, Nikola
Karapandža, Nenad Samardžić, Dragan Zorić, Goran Kovačević, Ilija Tešanović i Milica
Milinković.
Odsutni vijećnici: Anita Tešanović
Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Darija Ćeran (zamjenica općinskog
načelnika), Stjepan Ivić (zamjenik općinskog načelnika), Dejana Krička (računovodstveni
referent u JUO općine Šodolovci), Jovana Avrić (Viši stručni suradnik za pravne poslove u
JUO općine Šodolovci) 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.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Šodolovci predložila je da se točka 16.
promijeni i glasi: „Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu“, te da se
dodaju slijedeće točke: „Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2015. godini“; „Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu“; „Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi na području općine Šodolovci za 2015. godinu“; „Prijedlog I. izmjena i dopuna
Programa socijalne skrbi za 2015. godinu“; „Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška
sredstava šumskog doprinosa“ te „Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu“
Kako nije bilo primjedbi na navedene prijedloge jednoglasno je prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci,
2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda u općini Šodolovci,
3. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine
Šodolovci,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Proračuna Općine Šodolovci za 2015. godinu,
5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini,
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu,
7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine
Šodolovci za 2015. godinu,
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2015. godinu,
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa,
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
11. Prijedlog Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu,
12. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu,
13. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Šodolovci za 2016. godinu,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Šodolovci za 2016. godinu,
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Šodolovci za 2016. godinu,
16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu,
17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini,
18. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2016. godinu,
19. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
20. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci za 2016. godinu,
21. Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Šodolovci u 2015. godini,
22. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu,

23. Razno
Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu
TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI
Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 15.
sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci.
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
prijedlogu zapisnika sa 15. 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 15. sjednice Općinskog Vijeća
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1)

TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA U OPĆINI ŠODOLOVCI
Pročelnica Općine Šodolovci iznijela je prijedlog Općinskog načelnika Općine Šodolovci za
smanjenjem vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade na području Općine
Šodolovci sa dosadašnjih 0,20 kuna na 0,18 kuna.
Nakon pojašnjenja Općinskog načelnika, Predsjednik općinskog vijeća upitao je nazočne
imaju li pitanja te javljali se tko za raspravu. Kako nije bilo pitanja niti se itko javio za riječ
Predsjednik je pozvao vijećnike da glasuju o Odluci.
ZA je glasovalo deset (10) 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 vrijednosti boda u Općini Šodolovci

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 2).

TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠODOLOVCI
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela upoznala je vijećnike s dovršetkom postupka II.
izmjena i dopuna PPUO Šodolovci te s izmjenama koje su se dogodila s Prostornim planom.
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 je kako je Odluka jednoglasno usvojena, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ODLUKU
o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šodolovci
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 3).
TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015. GODINU
Računovodstveni referent upoznao je vijećnike s izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Šodolovci za 2015. godinu. Objašnjeno je povećanje stavke za plaće uzrokovano primitkom
javnih radova.
Nakon detaljnog pojašnjenja svake stavke, Predsjednik općinskog vijeća upitao je nazočne
vijećnike imali li tko pitanje te javlja li se itko za riječ. Kako nije bilo pitanja niti se itko od
vijećnika javio za riječ Predsjednik općinskog vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o Odluci
o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šodolovci za 2015. godinu.
ZA je glasovalo deset (10) 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 izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šodolovci za 2015. godinu
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 4).

TOČKA 5. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK
1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2015. GODINI
Pročelnica je obrazložila izmjene vezane uz održavanje komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini.
Nakon rasprave, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće
stavlja Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako su II. izmjene i dopune Programa jednoglasno
usvojene, te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
(II. izmjene i dopune Programa prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 5).

TOČKA 6. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
Pročelnica je obrazložila izmjene vezane uz gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu.
Nakon rasprave, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće
stavlja Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako su I. izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene,
te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2015. godinu
(I. izmjene i dopune Programa prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 6).

TOČKA 7. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015. GODINU
Pročelnica je obrazložila izmjene vezane uz javne potrebe u kulturi u 2015. godini.
Nakon rasprave, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće
stavlja Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako su I. izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene,
te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području Općine Šodolovci za 2015. godinu
(I. izmjene i dopune Programa prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 7).

TOČKA 8. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
ZA 2015. GODINU
Pročelnica je obrazložila izmjene vezane uz programe socijalne skrbi u 2015. godini.
Nakon rasprave, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće
stavlja Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako su I. izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene,
te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

socijalne skrbi za 2015. godinu
(I. izmjene i dopune Programa prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 8).

9. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
ŠUMSKOG DOPRINOSA
Pročelnica je obrazložila izmjene vezane uz utrošak sredstava šumskog doprinosa u 2015.
godini.
Nakon rasprave, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće
stavlja Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako su I. izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene,
te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
utroška sredstava šumskog doprinosa
(I. izmjene i dopune Programa prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 9).

10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U
PROSTORU ZA 2015. GODINU
Pročelnica je obrazložila izmjene vezane uz utrošak sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.
Nakon rasprave, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće
stavlja Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako su I. izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene,
te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2015. godinu
(I. izmjene i dopune Programa prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 10).

11. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU
Računovodstveni referent u općini Šodolovci, iznosi i obrazlaže prijedlog Proračuna za 2016.
godinu po proračunskim kontima, a u sklopu ove točke obrazloženi su i svi Programi vezani
uz Proračun za 2016. godinu, odnosno sve točke dnevnog reda zaključno sa točkom 20.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu.
Nakon završene rasprave, te nakon što su izneseni svi vijećnički prijedlozi i sugestije,
Predsjednik vijeća stavlja prijedlog Proračuna na glasovanje.
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PRORAČUN
za 2016. godinu
( Proračun za 2016. godinu se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 11)

12. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA
2016. GODINU
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu (u
daljem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, ovlasti općinskog
načelnika, prava i obveze korisnika Proračunskih sredstava te druga pitanja u izvršavanju
Proračuna.
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela,
Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ODLUKU
o izvršenju Proračuna za 2016. godinu
(Odluka o izvršenju Proračuna za 2016. godinu prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dioprilog 12)

13. PRIJEDLOG PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016.
GODINU
Ovim Programom utvrđuju se oblici ostvarivanja socijalne skrbi na području Općine
Šodolovci sukladno Odluci o pravima iz socijalne skrbi Općine Šodolovci („Službeni glasnik“
Općine Šodolovci broj 1/15).
Ukupno predviđena sredstva za izvršenje socijalnog Programa iznose 311.000,00 kuna.
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog
Programa na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PROGRAM
socijalne skrbi za 2016. godinu
(Ovaj Program socijalne skrbi za 2016. godinu prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dioprilog 13)

14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE
ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU
Javne potrebe u kulturi Općine Šodolovci za 2016. godinu obuhvaćaju program, akcije i
manifestacije u kulturi koje su od interesa za Općinu Šodolovci.
Ukupni iznos predviđen za javne potrebe u kulturi za 2016. godinu iznosi 50.000,00 kuna.
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog
Programa na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika

PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području općine Šodolovci u 2016. godini
(Ovaj Program javnih potreba u kulturi prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog
14)

15. PRIJEDLOG PROGRAMA
ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU

JAVNIH

POTREBA

U

SPORTU

OPĆINE

Sredstva za ostvarenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Šodolovci za
2016. godinu predviđaju se u iznosu od 52.000,00 kuna.
Nakon obrazloženja Prijedloga od pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Programa
na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području općine Šodolovci u 2016. godini
(Ovaj Program javnih potreba u sportu prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 15)

16. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. ZAKONA O KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU ZA 2016. GODINU
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na
području Općine Šodolovci za komunalne djelatnosti:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- javna rasvjeta,
- održavanje divljih deponija,

-

ozelenjivanje javnih površina.

Programom se utvrđuje opis i opseg poslova po djelatnostima, s procjenom pojedinih
troškova, kao i izvora financiranja.
Ukupna sredstva predviđena za financiranje ovog Programa iznose 465.000,00 kuna.
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog
Programa na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu
(Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni
dio- prilog 16)

17. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
Navedenim Programom predviđena je Izgradnja sustava vodoopskrbe na području općine
Šodolovci, Rekonstrukcija i uređenje otresnica u dva naselja, izgradnja mrtvačnica i ograda
oko groblja u tri naselja, rekonstrukcija zgrade općine (povećanje energetske učinkovitosti),
rekonstrukcija društvenog doma u naselju Petrova Slatina, izrada autobusnih stajališta u
naselju Šodolovci,. Ukupna vrijednost cijelog Programa iznosi 1.820.000,00 kuna (izuzeto je
izgradnja/uređenje boćališta) jer se nalazi unutar Programa javnih potreba u sportu.
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog
Programa na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
(Ovaj Program gradnje objekata prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 17)

18. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016.
GODINU
Pročelnica je obrazložila prijedlog Programa utroška sredstava prikupljenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu u iznosu u kojemu su i
planirana u Proračunu općine za 2016. 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 2016. godinu
ZA je glasovalo deset (10) 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 2016. godinu
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 18)

19. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
Ovim Programom predviđaju se prihodi od sredstava šumskog doprinosa, te njihova namjena,
odnosno kako će biti utrošeni.
Ukupan iznos prihoda od sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu iznosi 30.000,00
kuna.
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog
Programa na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)

SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
(Ovaj Program utroška sredstava šumskog doprinosa prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni
dio- prilog 19)

20. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH
RASPOLAGANJEM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016.
GODINU
Ovim Programom predviđaju se prihodi od sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, te njihova namjena, odnosno
kako će biti utrošeni.
Ukupan iznos prihoda od sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu iznosi 788.000,00 kuna.
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog
Programa na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2016. godinu
(Ovaj Program prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 20)

21. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
OPĆINE ŠODOLOVCI U 2015. GODINI
Osnova za izradu analize stanja sustava zaštite i spašavanja i drugih dokumenata iz područja
zaštite i spašavanja je procjena ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća, te je potrebno

ukratko navesti sve bitne ugroze kojima je podložno područje nadležnosti, osobito ako su u
proteklom razdoblju imale za posljedicu katastrofe i velike nesreće.
Nakon detaljne Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini i nakon što nije bilo
dodatnih pitanja, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Analize na glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je općinsko Vijeća jednoglasno usvojilo
ANALIZU
sustava zaštite i spašavanja na području Općine u 2015. godini
(Ova Analiza prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 21)

22. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2016.
GODINU
S ciljem povećanja stupnja sigurnosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša,
kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja, donose se Plan razvoja
sustava civilne zaštite za 2016. godinu.
Planom je priložen i Izvod iz Proračuna o visini osiguranih sredstava za razvoj sustava civilne
zaštite u 2016. godini.
Nakon obrazloženja Plana od strane pročelnice, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Plana na
glasovanje
ZA je glasovalo deset (10) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
(Ovaj Plan prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 22)

Sjednica je završila u 20.20 sati.
Šodolovci, 29. prosinca 2015.
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