
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA ŠODOLOVCI 

                   Općinsko vijeće 

 

 

ZAPISNIK 

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 05. svibnja 2015. 

godine u Šodolovcima, Ive Andrića 3 

Sjednica je započela sa radom u 20.15 sati. 

Prisutni vijećnici: Anita Tešanović, Milica Milinković, Pero Kličković, Ilija Tešanović, Lazar 

Telenta, Rade Maletić, Nenad Samardžić i Tomislav Starčević. 

Odsutni vijećnici: Nikola Karapandža, Dragan Zorić i Goran Kovačević. 

Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik) i Jovana Avrić (Viši stručni suradnik za 

pravne poslove u JUO općine Šodolovci, ujedno i 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. 

Viši stručni suradnik za pravne poslove predlaže dopunu dnevnog reda s Izvješćem o 

izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu, Prijedlogom 

Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2015. godini i Prijedlogom 

Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na 

poljoprivrednim i drugim površinama u 2015. godini. 

Predsjednik Općinskog  Vijeća stavio je prijedlog dnevnog reda na glasovanje, te je 

jednoglasno prihvaćen slijedeći 

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. Sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Šodolovci za 

razdoblje od 2015. do 2020. godine, 

3. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Šodolovci za 

2014. godinu, 



4. Izvješće o ostvarenju programa javnih potreba u sportu na području općine Šodolovci za 

2014. godinu, 

5. Izvješće o ostvarenju Programa socijalne skrbi za 2014. godinu, 

6. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2014. godinu, 

7. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 

članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini, 

8. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu, 

9. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2015. godini, 

10. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih 

materijala na poljoprivrednim i drugim površinama u 2015. godini, 

11. Razno 

Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI 

Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik 11. 

sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci. 

Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o 

prijedlogu zapisnika sa 11. 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 11. sjednice Općinskog Vijeća 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1) 

TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEŠKOG RAZVOJNOG 

PROGRAMA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA RAZDOBLJE 2015. DO 2020. GODINE 

Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazlaže potrebu izrade i usvajanja Strateškog 

razvojnog Programa općine Šodolovci za razdoblje 2015. do 2020. godine. Općina Šodolovci 



aplicirat će na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje izrade strateškog 

razvojnog programa u okviru mjere 7.1.1. 

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 strateškog razvojnog Programa općine Šodolovci za razdoblje 

2015. do 2020. godine. 

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 usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Šodolovci 2015. do 2020. godine 

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

TOČKA 3. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH JAVNIH POTREBA 

U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2014. GODINU 

Vijećnicima je dostavljeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

općine Šodolovci za 2014. godinu. 

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 

Zaključku o usvajanju Izvješća o ostvarenju javnih potreba u kulturi na području općine 

Šodolovci za 2014. godinu. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Izvješće jednoglasno usvojeno, te je Općinsko vijeće 

Općine Šodolovci donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine 

Šodolovci za 2014. godinu 

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



TOČKA 4. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 

PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2014. GODINU 

Vijećnicima je dostavljeno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

općine Šodolovci za 2014. 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 Zaključku 

usvajanja Izvješća o ostvarenju javnih potreba u sportu na području općine Šodolovci za 

2014. godinu. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Izvješće jednoglasno usvojeno, te je Općinsko vijeće 

Općine Šodolovci donijelo  

ZAKLJUČAK  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Program javnih potreba u sportu na području općine 

Šodolovci za 2014. godinu 

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

TOČKA 5. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI ZA 2014. 

GODINU 

Vijećnicima je dostavljeno Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2014. godinu. 

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 socijalne skrbi za 2014. godinu na glasovanje 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnik  

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeća jednoglasno usvojilo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi za 2014. godinu 

(Zaključak se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 5). 



TOČKA 6. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU 

Vijećnicima je dostavljeno Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

Predsjednik vijeća upitao je nazočne javljali se tko za raspravu. 

Kako se nitko nije javio za raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja Prijedlog Izvješća o 

ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu. 

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 usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

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

TOČKA 7. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 

1. ZAKON A O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2014. GODINI 

Vijećnicima je dostavljeno Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 

2014. godini. 

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 2014. godini. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo  

ZAKLJUČAK 



o 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. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2014. GODINI 

Vijećnicima je dostavljano Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2014. godinu. 

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 

izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. Godinu. 

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 usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. 

godinu 

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

TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

VRIJEME ŽETVE I VRŠIDBE U 2015. GODINI 

Općinski načelnik i Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazlažu potrebu donošenja 

Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe za 2015. godinu. 

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 Odluke o 

mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2015. godini. 

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 mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2015. godini 

(Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 9). 

TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O POSEBNIM MJERAMA ZAŠTITE OD 

POŽARA PRI SPALJIVANJU OTPADNIH MATERIJALA NA POLJOPRIVREDNIM 

I DRUGIM POVRŠINAMA U 2015. GODINI 

Općinski načelnik i Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazlažu potrebu donošenja 

Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na 

poljoprivrednim i drugim površinama u 2015. godini. 

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 Odluke o 

posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednim i 

drugim površinama u 2015. godini: 

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 posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednim 

i drugim površinama u 2015. godini 

(Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 10). 

TOČKA 11. RAZNO 

 

Sjednica je završila u 21.15 sati. 

Šodolovci, 05. Svibnja 2015. 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Jovana Avrić                                                                                            Tomislav Starčević 

 

KLASA: 021-05/15-01/4 

URBROJ: 2121/11-15-1 

Šodolovci, 05.05.2015. 


