
                             

          REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ŠODOLOVCI 
                   Općinsko vijeće 
 
 

ZAPISNIK 

Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 30. ožujka 2015. godine 
u Šodolovcima, Ive Andrića 3 

Sjednica je započela sa radom u 20.00 sati. 

Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Lazar Telenta, Goran Kovačević, Dragan Zorić, Nikola 
Karapandža, Rade Maletić. 

Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Darija Ćeran (zamjenica općinskog 
načelnika), Stjepan Ivić (zamjenik općinskog načelnika) i Jovana Avrić (viši stručni suradnika 
za pravne poslove u JUO općine Šodolovci). 

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 jednoglasno je prihvaćen slijedeći   

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Šodolovci, 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi općine Šodolovci, 

4. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi općine Šodolovci, 

5. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Šodolovci 
za 2015. godinu, 

6. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s kandidacijskih 
lista grupe građana općinskog vijeća općine Šodolovci za 2015. godinu, 



7. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
općine Šodolovci za 2014. godinu, 

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o radu udruga na području općine Šodolovci za 
2014. godinu, 

9. Prijedlog izvješća o radu općinskog načelnika općine Šodolovci za razdoblje od 
01.07.2014. do 31.12.2014. godine,  

10. Informacija o izgradnji vodovoda na području općine Šodolovci, 

11. Razno 

Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 10. SJED NICE 
OPĆINSKOG VIJE ĆA OPĆINE ŠODOLOVCI 

Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik 10. 
sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci. 

Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o 
prijedlogu zapisnika sa 9. 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 10. sjednice Općinskog Vijeća 

 
( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1) 
 
TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE UGROŽEN OSTI 
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKO LIŠA OD 
KATASTROFA I VELIKIH NESRE ĆA ZA OPĆINU ŠODOLOVCI 

Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazlaže potrebu izrade Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu 
Šodolovci. Procjenu je izradila tvrtka ZaštitaInspekt iz Osijeka. 

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 Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Šodolovci. 

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 usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 
katastrofa i velikih nesreća za općinu Šodolovci 

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

TOČKA 3. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KOMUNALNO J 
NAKNADI OP ĆINE ŠODOLOVCI 
 
Zbog velikog broja nenastanjenih kuća čiji vlasnici ili nisu poznati ili nije moguće doći do 
njih prijedlog je da se za takve objekte privremeno ne obračunava komunalna naknada, 
odnosno da se ne izdaju rješenja o komunalnoj naknadi. 

Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. 

Nakon dovršene rasprave Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o 
Prijedlogu Izmjena i dopuna odluke o komunalnoj naknadi općine Šodolovci. 

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 usvajanju Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 3) 

TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI OP ĆINE ŠODOLOVCI 

Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazlaže potrebu za izmjenama pojedinih prava u 
socijalnoj skrbi. Općinski načelnik predložio je izmjene visine troškova  



Predsjednik vijeća otvorio je raspravu o prijedlozima. 

Konstatira se da se vijećnica Milica Milniković priključila sjednici u 20.25 sati. 

Nakon dovršetka rasprave Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o 
Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi općine Šodolovci.  

ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Odluka o socijalnoj skrbi općine Šodolovci 
jednoglasno usvojena, te je Općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 4) 

TOČKA 5. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRE ĐENJA ZAŠTITE OD 
POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015. GODINU 

Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazložio je Prijedlog Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara na području općine Šodolovci za 2015. godinu. 

Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. 

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja Prijedlog 
Provedbenog plana na glasovanje  

ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

PROVEDBENI PLAN 

unapređenja zaštite od požara na području općine Šodolovci za 2015. godinu  

(Provedbeni plan  prilaže se  Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 5) 

TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POLITI ČKIH STRANAKA I 
NEZAVISNIH VIJE ĆNIKA S KANDIDACIJSKIH LISTA GRUPE GRA ĐANA 
OPĆINSKOG VIJE ĆA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015. GODINU 

Viši stručni suradnik obrazložio je predloženi iznos godišnjeg financiranja za 2015. godinu. 



Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. 

Kako se nitko nije javio za raspravu, Predsjednik vijeća stavlja prijedlog Proračuna na 
glasovanje. 

ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

ODLUKU 

o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s kandidacijskih lista grupe građana 
općinskog vijeća Općine Šodolovci za 2015. godinu 

( Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 6) 

TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠ ĆA O 
IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OP ĆINE ŠODOLOVCI ZA 
2014. GODINU 

Na temelju podatak dostavljenih od strane tvrtke Mull trans koja vrši uslugu sakupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja otpada na području općine Šodolovci, Jedinstveni upravni odjel 
pripremio je nacrt Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine za 2014. godinu. 
Općinski načelnik općine Šodolovci usvojio je Izvješće, te je podnio isto općinskom vijeću na 
usvajanje. 
 
Nakon obrazloženja Prijedloga od strane višeg stručnog suradnika za pravne poslove, 
Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

ODLUKU 

o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine Šodolovci za 
2014. godinu 

(Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 7) 

TOČKA 8. PRIJEDLOG ZAKLJU ČKA O USVAJANJU IZVJEŠ ĆA O RADU 
UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2014. GODINU 

Izvješća svih udruga su predstavljena i izložena vijećnicima. 



 
Nakon čitanja dostavljenih izvješća Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Po dovršetku rasprave Predsjednik vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje 

ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o radu udruga na području općine Šodolovci za 2014. godinu 

(Ovaj Zaključak prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 8) 

TOČKA 9. PRIJEDLOG IZVJEŠ ĆA O RADU NAČELNIKA OP ĆINE ŠODOLOVCI 
ZA RAZDOBLJE OD 01.07.2014. DO 31.12.2014. GODINE 

Općinski načelnik općine Šodolovci iznio je i obrazložio svoje aktivnosti u razdoblju od 
01.07.2014. do 31.12.2014. godine.  

Nakon iznošenja izvješća, otvorena je rasprava i vijećnici su uputili pitanja vezana uz 
pojedine aktivnosti. 

Nakon završene rasprave Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Izvješća na glasovanje 

ZA je glasovalo sedam (7) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

IZVJEŠĆE 

o radu načelnika općine Šodolovci za razdoblje od 01.07.2014. do 31.12.2014. godine 

(Ovo Izvješće prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 9) 

TOČKA 10. INFORMACIJA O IZGRADNJI VODOVODA NA PODRU ČJU OPĆINE 
ŠODOLOVCI 

Općinski načelnik upoznao je vijećnike s programom aktivnosti u 2015. godini, a vezano uz 
izgradnju vodovoda na području općine Šodolovci, te o novčanim obvezama koje iz toga 
projekta proizlaze za općinu. 

TOČKA 11. RAZNO 



 

Sjednica je završila u 21.25 sati.  

Šodolovci, 30. ožujka 2015. 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:  

Branka Karan                                                                                           Tomislav Starčević 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/ 

URBROJ: 2121/11-15- 

Šodolovci, 30.03.2015.                                              

 

 

 

 

 


