REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinsko vijeće

ZAPISNIK
Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 15. rujna 2016. godine
u Šodolovcima, Ive Andrića 3
Sjednica je započela sa radom u 20.00 sati.
Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Pero Kličković, Lazar Telenta, Nenad Samardžić,
Goran Kovačević, Nikola Karapandža, Milica Milinković i Anita Tešanović.
Odsutni vijećnici: Dragan Zorić, Ilija Tešanović i Rade Maletić
Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Darija Ćeran (zamjenica općinskog
načelnika), 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 da se točka 12.
promijeni i glasi: „Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog Programa općine
Šodolovci 2015-2020“, te da se dodaju slijedeće točke: „Prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi općine Šodolovci“ kao točka 13., te kao točka 14.
„Razno“.
Kako nije bilo primjedbi na navedene prijedloge jednoglasno je prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci,
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća za izvršenje Proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do
30.06.2016. godine,
3. Prijedlog Zaključka o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine
Šodolovci za 2015. godinu,

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu
na području općine Šodolovci za 2015. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi općine
Šodolovci za 2015. godinu,
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2015. godini,
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2015. godinu,
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika Jedinstvenog upravnog odjela,
11. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine,
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog Programa općine Šodolovci,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi općine
Šodolovci,
14. Razno
Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu
TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI
Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 18.
sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci.
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
prijedlogu zapisnika sa 18. sjednice Općinskog Vijeća.
ZA je glasovalo osam (8) 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 18. sjednice Općinskog Vijeća
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1).

TOČKA 2. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016. GODINE
Zamjenica Općinskog načelnika Darija Ćeran obrazlaže Prijedlog polugodišnjeg izvješća o
izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine. Ovim izvješćem dane
su informacije o planiranim i ostvarenim polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i
izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama, izvršenim preraspodjelama u tijeku
izvještajnog razdoblja, stanju duga, ostvarenju postavljenih planova i uspješnosti ispunjenja
postavljenih ciljeva.
Nakon pojašnjenja zamjenice općinskog načelnika, Predsjednik općinskog vijeća upitao je
nazočne imaju li pitanja te javljali se tko za raspravu.
Kako nitko nije imao dodatnih pitanja niti se javio za raspravu Predsjednik vijeća pozvao je
vijećnike da glasuju o Polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna za razdoblje od
01.01.2016. do 30.06.2016. godine.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za
razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine jednoglasno usvojeno, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna za razdoblje 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
( Polugodišnje izvješće prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 2).

TOČKA 3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015. GODINU
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je iznos sredstava planiranih (izvorni
plan i rebalans) za ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu te u kojoj
mjeri je isto ostvareno.

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 osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je Zaključak jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Šodolovci
za 2015. godinu
( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 3).
TOČKA 4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015. GODINU
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je iznos sredstava planiranih (izvorni
plan i rebalans) za ostvarenje Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu te u kojoj
mjeri je isto ostvareno.
Nakon pojašnjenja svih stavki, 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 Zaključku o prihvaćanju
izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Šodolovci za
2015. godinu.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Zaključak jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Šodolovci za 2015. godinu
( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 4).

TOČKA 5. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015.
GODINU
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je iznos sredstava planiranih (izvorni
plan i rebalans) za ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu te u kojoj
mjeri je isto ostvareno.
Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik
vijeće stavlja Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne
skrbi Općine Šodolovci za 2015. godinu.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Zaključak jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi Općine Šodolovci
za 2015. godinu
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 5).

TOČKA 6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je iznos sredstava planiranih (izvorni
plan i rebalans) za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu te u kojoj mjeri je isto ostvareno.
Nakon obrazloženja Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja niti
javljanja za raspravu Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Zaključak jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 6).

TOČKA 7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. ZAKONA O KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU U 2015. GODINI
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je iznos sredstava planiranih (izvorni
plan i rebalans) za ostvarenje održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini te u kojoj mjeri je isto
ostvareno.
Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik
vijeće stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Zaključak jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 7).

TOČKA 8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O
OSTVARENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA
2015. GODINU
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je planirani dobitak sredstava kao
prihoda od šumskog doprinosa (izvorni plan i rebalans) te u kojoj mjeri je isto ostvareno i za
što je utrošeno.
Nakon obrazloženja od strane Pročelnice, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za
raspravu Predsjednik vijeće stavlja Odluke na glasovanje.

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Zaključak jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.
godinu
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 8).

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015. GODINU
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je planirani dobitak sredstava kao
prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (izvorni plan i
rebalans) te u kojoj mjeri je isto ostvareno i za što je utrošeno.
Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik
vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Zaključak jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ZAKLJUČAK
o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2015. godinu
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 9).
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Pročelnica je obrazložila kako je uslijed donošenja novog Pravilnika o radu Jedinstvenog
upravnog odjela ukinuto radno mjesto računovodstveni referent te je dodano novo radno

mjesto Višeg stručnog suradnika za računovodstvene i financijske poslove. Uslijed te
promjene bilo je potrebno izmijeniti i Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika
Jedinstvenog upravnog odjela općine Šodolovci.
Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik
vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) 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 Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
Jedinstvenog upravnog odjela
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 10).

11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O RADU
OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.
GODINE
Općinski načelnik obrazložio je svoj rad u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. 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 osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvještaja o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine
(Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 11)

12. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU
PROGRAMA OPĆINE ŠODOLOVCI 2015.-2020.

STRATEŠKOG

RAZVOJNOG

Pročelnica je upoznala vijećnike sa Strateškim razvojnim Programom Općine Šodolovci za
razdoblje od 2015. do 2020. godine. Program je za potrebe Općine izradila tvrtka NFM
Consulting, te je nakon svih prikupljenih mišljenja isti potrebno i usvojiti od strane općinskog
Vijeća.
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 osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ODLUKU
o usvajanju Strateškog razvojnog Programa Općine Šodolovci 2015.-2020.
(Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 12)

13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOJ NAKNADI OPĆINE ŠODOLOVCI
Pročelnica je obrazložila kako je potrebno uvesti dodatnu točku za koeficijent namjene za
obračun komunalne naknade telekomunikacija i elektroprivreda i to koeficijent 7,00.
Po dovršetku rasprave a kako nije bilo dodatnih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik
vijeća stavlja prijedlog Odluke na glasovanje
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽANI niti jedan (0)
Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Šodolovci
(Ova Odluka prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 13)
U 20.35 sati sjednicu napušta vijećnik Nikola Karapandža.
16. RAZNO

Sjednica je završila u 20.55 sati.
Šodolovci, 15. rujna 2016.
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PREDSJEDNIK VIJEĆA:
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