REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinsko vijeće

ZAPISNIK
Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 20. prosinca 2016.
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.
Odsutni vijećnici: Lazar Telenta, Anita Tešanović, Dragan Zorić i Nikola Karapandža.
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 JUO zamolila je dopunu dnevnog reda s točkama:
- Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu,
- Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šodolovci
- Prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Šodolovci
Nakon predloženih dopuna dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci,
2. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Šodolovci za 2016.
godinu,
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu,

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini,
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Šodolovci za 2016. godinu,
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Šodolovci za 2016. godinu,
7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine
Šodolovci za 2016. godinu,
8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,
9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.
godinu,
10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci
za 2016. godinu,
11. Prijedlog Analize stanja zaštite i spašavanja na području Općine Šodolovci u 2016. godini,
12. Prijedlog Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu,
13. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu,
14. Prijedlog Programa socijalne skrbi Općine Šodolovci za 2017. godinu,
15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Šodolovci za 2017. godinu,
16. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Šodolovci za 2017. godinu,
17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu,
18. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini,
19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2017. godinu,
20. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,
21. Prijedlog Programa utroška sredstva ostvarenih raspolaganjem zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci za 2017. godinu,
22. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu,
23. Prijedlog Odluke vijeća Općine Šodolovci o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Šodolovci,

24. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šodolovci,
25. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Šodolovci,
26. Razno
Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu
TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI
Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 20.
sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci.
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
prijedlogu zapisnika sa 20. sjednice Općinskog Vijeća.
ZA je glasovalo sedam (7) 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 20. sjednice Općinskog Vijeća
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1).

TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU
Zamjenica Općinskog načelnika obrazložila je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Šodolovci za 2016. godinu. Nakon detaljnog obrazloženja Proračuna po kontima
Predsjednik općinskog vijeća upitao je nazočne imaju li pitanja te javljali se tko za raspravu.
Kako nije bilo pitanja niti se itko javio za raspravu Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je
vijećnike da glasuju o prijedlogu Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine
Šodolovci za 2016. godinu.
ZA je glasovalo sedam (7) 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
ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 2).

TOČKA 3. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU
Pročelnica je obrazložila izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu a što proizlazi iz II. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Šodolovci za 2016. godinu.
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
II. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da su II. Izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene, te
je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
II. izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
( II. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 3).

4. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK
1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2016. GODINI
Pročelnica je obrazložila izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini a što
proizlazi iz II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu.
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
II. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.

ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da 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 2016. godini
( II. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 4).
U 19.30 h sjednici se pridružila vijećnica Anita Tešanović.

TOČKA 5. PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
ZA 2016. GODINU
Pročelnica je obrazložila izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2016. godinu a što
proizlazi iz II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu.
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
II. izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da su II. Izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene, te
je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
II. izmjene i dopune
Programa socijalne skrbi za 2016. godinu
( II. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 5).

TOČKA 6. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU

Pročelnica je obrazložila I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Šodolovci za 2016. godinu a što proizlazi iz II. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Šodolovci za 2016. godinu.
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 I.
izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da 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 2016. godinu
( I. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 6).

TOČKA 7. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU
Pročelnica je obrazložila I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području
Općine Šodolovci za 2016. godinu a što proizlazi iz II. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Šodolovci za 2016. godinu.
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 I.
izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da su I. Izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene, te je
općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
I. izmjene i dopune
Programa javnih potreba u sportu na području Općine Šodolovci za 2016. godinu
( I. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 7).

TOČKA 8. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH
ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU
Pročelnica je obrazložila I. izmjene i dopune utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu a što proizlazi iz II. izmjena i
dopuna Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu.
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 I.
izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da 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 2016. godinu
( I. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 8).

TOČKA 9. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
Pročelnica je obrazložila I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2016. godinu a što proizlazi iz II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Šodolovci za 2016.
godinu.
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 I.
izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da su I. Izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene, te je
općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
I. izmjene i dopune

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu
( I. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 9).

TOČKA 10. PRIJEDLOG I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA
SREDSTAVA
OSTVARENIH
RASPOLAGANJEM
POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU
OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU
Pročelnica je obrazložila I. izmjene i dopune utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci
za 2016. godinu a što proizlazi iz II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Šodolovci za 2016.
godinu.
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 I.
izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da su I. Izmjene i dopune Programa jednoglasno usvojene, te je
općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo
I. izmjene i dopune
Programa utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci za 2016. godinu
( I. izmjene i dopune Programa se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 10).

TOČKA 11. PRIJEDLOG ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI U 2016. GODINI
Pročelnica je predočila Analizu stanja zaštite i spašavanja na području Općine Šodolovci u
2016. godini.
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
Analize na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika

PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je Analiza jednoglasno usvojena, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ANALIZA
stanja zaštite i spašavanja na području Općine Šodolovci u 2016. godini
( Analiza stanja se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 11).

TOČKA 12. PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017. GODINU
Zamjenica Općinskog načelnika obrazložila je Prijedlog Proračuna Općine Šodolovci za
2017. godinu. Nakon detaljnog obrazloženja Proračuna po kontima Predsjednik općinskog
vijeća upitao je nazočne imaju li pitanja te javljali se tko za raspravu.
Nakon izlaganja Predsjednik općinskog vijeća otvorio je raspravu, te upitao vijećnike javlja li
se tko za riječ te nakon pitanja vijećnika Kličkovića vezano uz projekcije za 2018. i 2019.
godinu a glede zaduživanja općine i pojašnjenja zamjenice općinskog načelnika Predsjednik
općinskog vijeća stavlja prijedlog Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu na
glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je Proračun jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PRORAČUN
Općine Šodolovci za 2017. godinu
( Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 12).

TOČKA 13. PRIJEDLOG PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU
Pročelnica je obrazložila Program socijalne skrbi za 2017. godinu a što proizlazi iz Proračuna
Općine Šodolovci za 2017. godinu.
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
Programa na glasovanje.

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM
socijalne skrbi za 2017. godinu
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 13).

TOČKA 14. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE
ŠODOLOVCI ZA 2017. GODINU
Pročelnica je obrazložila Program javnih potreba u kulturi Općine Šodolovci za 2017. godinu
a što proizlazi iz Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu.
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
Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Šodolovci za 2017. godinu
( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 14).

TOČKA 15. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017.
GODINU
Pročelnica je obrazložila Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu a što proizlazi iz
Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu.
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
Programa na glasovanje.

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2017. godinu
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 15).

TOČKA 16. PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. ZAKONA O
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU
Pročelnica je obrazložila Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu a što proizlazi iz
Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu.
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
Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu za 2017. godinu
( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 16).

TOČKA 17. PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI
Pročelnica je obrazložila Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2017. godini a što proizlazi iz Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu.

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
Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 17).

TOČKA 18. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2017.
GODINU
Pročelnica je obrazložila Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu a što proizlazi iz Proračuna Općine Šodolovci
za 2017. godinu.
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
Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2017. godinu
( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 18).

TOČKA 19. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA
2017. GODINU
Pročelnica je obrazložila Program utroška šumskog doprinosa za 2017. godinu a što proizlazi
iz Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu.
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
Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM
utroška šumskog doprinosa za 2017. godinu
( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 19).

TOČKA 20. PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH
RASPOLAGANJEM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017.
GODINU
Pročelnica je obrazložila Program utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci
za 2017. godinu a što proizlazi iz Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu.
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
Programa na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Program jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
PROGRAM

utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Šodolovci za 2017. godinu
( Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 20).

TOČKA 21. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA
2017. GODINU
Pročelnica je obrazložila Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu a što proizlazi
iz Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu.
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
Plana na glasovanje.
ZA je glasovalo osam (8) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Plan jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće Općine
Šodolovci donijelo
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu
( Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 21).

TOČKA 22. PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA
SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA
ŠODOLOVCI

OPĆINE ŠODOLOVCI O
NA PODRUČJU OPĆINE

Pročelnica je obrazložila Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Šodolovci a vezano uz izgradnju nerazvrstane ceste u naselju Silaš, Nova ulica.
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 je da je Odluka jednoglasno usvojena, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ODLUKU
Vijeća Općine Šodolovci o suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine Šodolovci
( Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 22).
23. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA
2017. GODINU
Pročelnica je obrazložila Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2017.
godinu.
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 je da je Odluka jednoglasno usvojena, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu
( Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 23).

24. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE ŠODOLOVCI
Općinski načelnik Općine Šodolovci predložio je izmjene Statuta Općine Šodolovci a vezano
uz članak 6. Statuta kojim je za dan Općine određen 29. svibnja. Općinski načelnik predložio
je za obilježavanje dana općine 12. svibnja.
Nakon prijedloga općinskog načelnika i rasprave o prijedlozima vijećnika Ilije Tešanovića i
Pere Kličkovića da se za dan općine odredi 21. rujna te kako nije bilo drugih prijedloga niti se
itko više javio za riječ Predsjednik općinskog vijeća stavlja prijedlog Statutarne Odluke
kojom se za dan općine određuje 12. svibnja na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika

PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN dva (2)
Predsjednik vijeća konstatirao je da je Statutarna Odluka usvojena sa šest glasova za, te je
općinsko vijeća Općine Šodolovci donijelo
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Šodolovci
( Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 24).

25. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA
OPĆINE ŠODOLOVCI
Pročelnica je obrazložila Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama Općine
Šodolovci i to u dijelu koji se odnosi na popis nerazvrstanih cesta Općine Šodolovci.
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 je da je Odluka jednoglasno usvojena, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Šodolovci
( Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 25).

26. RAZNO

Sjednica je završila u 20.15 sati.
Šodolovci, 20. prosinca 2016.
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