
                         

          REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ŠODOLOVCI 
               OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 17. Sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 29. ožujka 2016. godine  u 
Šodolovcima, Ive Andrića 3 
 
Sjednica je započela sa radom u 19.00 sati. 
 
Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Samardžić Nenad, Maletić Rade, Telenta Lazar, Kličković 
Pero, Milinković Milica, Kovačević Goran i Karapandža Nikola. 
 
Odsutni vijećnici: Tešanović Anita, Tešanović Ilija i Zorić Dragan. 
 
Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Darija Ćeran (zamjenica općinskog 
načelnika), Dejana Krička (računovodstveni referent 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. 
 
Zamjenica načelnika općine Šodolovci predložila da točka 8.  glasi: “Prijedlog Odluke o 
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine Šodolovci“,  
točka 9. da glasi: „Izvješće o radu načelnika za proteklih 6. mjeseci“, a točka 10. glasi: 
“Razno“ 
 
Kako nije bilo primjedbi na navedene prijedloge jednoglasno je prihvaćen sljedeći 
 
DNEVNI RED 
 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika za 16. Sjednice Općinskog vijeća općine Šodolovci 
2. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika sa 

kandidacijske liste grupe građana Općinskog vijeća općine Šodolovci za 2016. Godinu 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća  o izvršenju Plana gospodarenja  

otpadom na području općine Šodolovci za 2015. Godinu 



4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za period 2016. do 2022. 
Godine 

5. Godišnje izvršenje Proračuna za 2015. godinu 
6. Prijedlog Odluke o usvajanju pročišćenog teksta i pročišćenog grafičkog dijela 

prostornog plana uređenja Općine Šodolovci 
7. Prijedlog Odluke o usvajanju strategije za upravljanje i raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu općine Šodolovci 
8. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu Općine Šodolovci 
9. Izvješće o radu načelnika za proteklih 6 mjeseci 
10. Razno 

 
Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
TOČKA 1.  RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE ŠODOLOVCI 
 
Predsjednik Općinskog vijeća upitao je prisutne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 16. 
Sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci. 
 
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o 
prijedlogu zapisnika za 16. 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 za 16. Sjednice Općinskog vijeća 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1) 
 
TOČKA 2.  PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH 
VIJEĆNIKA SA KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE GRAĐANA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINE 
 
Načelnik općine Šodolovci iznio je prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika sa kandidacijske liste grupe građana Općinskog vijeća Općine Šodolovci 
za 2016. godinu. Pojašnjava da nema promjena u odnosu na 2015. godinu. 
Predsjednik Vijeća upitao je prisutne imaju li pitanja te javlja li 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 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 financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
sa kandidacijske liste grupe građana Općinskog vijeća 

Općine Šodolovci za 2016. godinu 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 2) 
 
 

TOČKA 3.  PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA 
GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2015. GODINU 

 

Načelnik Općine pojašnjava Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom koje je poslano 
svim vijećnicima uz poziv.  

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 Izvješće na 
glasovanje. 

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  

ODLUKU  

o usvajanju godišnjeg Izvješća 

 o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015.godinu 

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

 

 



TOČKA 4.  PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  ZA 
PERIOD 2016. DO 2022. GODINE 

Načelnik općine Šodolovci pojašnjava je Plan gospodarenja otpadom dostavljen svim 
vijećnicima uz poziv na sjednicu te ih upoznao da je Plan dovršen u prosincu 2015. godine. 

Nakon izlaganja načelnika predsjednik Općinskog vijeća upitao je prisutne vijećnike ima li tko 
pitanje te javlja li se tko 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 usvajanju plana 
gospodarenja otpadom za period 2016. do 2022. 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 palana gospodarenja otpadom za period 2016.-2022. Godine 

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

 

TOČKA 5.  GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015. GODINU 

Računovodstveni referent detaljno upoznao je vijećnike sa izvršenjem proračuna za 2015. 
godinu. 

Nakon detaljnog pojašnjenja svake stavke, predsjednik Općinskog vijeća upitao je prisutne 
vijećnika ima 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 
godišnjem izvršenju proračuna za 2015. godinu. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako je godišnje izvješće izvršenja proračuna za 2015. 
jednoglasno usvojeno te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo 

ODLUKU O GODIŠNJEM IZVRŠENJE PRORAČUNA 

za 2015. godinu 

(Odluka o godišnjem izvršenju proračuna za 2015. godinu prilaže se zapisniku i njegov je 
sastavni dio- prilog 5) 



 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA I PROČIŠĆENOG 
GRAFIČKOG DIJELA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠODOLOVCI 

Načelnik općine Šodolovci pojašnjava i navodi razloge II. Izmjena i dopuna prostornog plana 
Općine Šodolovci. 

Nakon rasprave, a 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 Prijedlog odluke o usvajanju pročišćenog teksta i 
pročišćenog grafičkog dijela prostornog plana uređenja općine Šodolovci jednoglasno 
usvojen, te je općinsko vijeće Općie Šodolovci donijelo 

 

ODLUKU O USVAJANJU 

pročišćenog teksta i pročišćenog grafičkog dijela 

Prostornog plana uređenja Općine Šodolovci 

(Odluka o usvajanju pročišćenog teksta i pročišćenog grafičkog dijela Prostornog plana 
uređenja Općine Šodolovci prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 6) 

 

 

TOČKA 7.  PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE I 
RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ŠODOLOVCI 

Zamjenica načelnika općine Šodolovci pojašnjava da je Strategija donešena sa smjernicama 
za bolje gospodarenje nekretninama i da je sva imovina Općine evidentirana. 

Nakon rasprave, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja ra 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 prijedlog Odluke jednoglasno usvojen te je Općinsko 
vijeće Općine šodolovci donijelo 

ODLUKU O USVAJANJU STRATEGIJE 

za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Šodolovci 

(Odluka o usvajanju strategije za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine 
Šodolovci prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 7). 

 

TOČKA 8.  PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPODARENJA 
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ŠODOLOVCI 

Zamjenica načelnika upoznava vijećnike sa sadržajem Odluke koja im je data na uvid tijekom 
sjednice. 

Nakon izlaganja, a 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 Prijedlog Odluke jednoglasno usvojen, te je 
općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo  

ODLUKU O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine Šodolovci 

(Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 
Šodolovci prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 8). 

 

TOČKA 9. IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PROTEKLIH 6 MJESECI 

Općinski načelnik podnio je iscrpno izvješće o radu za razdoblje od 01.07 do 31.12.2015. 
godine. 

Predsjednik općinskog vijeća upitao je prisutne imaju li pitanja te javlja li se tko za raspravu. 
Kako nije bilo pitanja niti se itko javio za riječ predsjednik je pozvao vijećnike da glasuju o 
izvješću. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (o) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 



Predsjednik Vijeća konstatirao je je kako je Izvješće jednoglasno usvojeno, te je Općinsko 
vijeće Općine šodolovci donijelo  

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća načelnika Općine Šodolovci 

za razdoblje 01.07. do 31.12.2015. godine 

(Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Šodolovci prilaže se zapisniku i njegov je 
sastavni dio- prilog 9). 

TOČKA 10. RAZNO 

Zamjenica načelnika čita zahjev Marije Knežević  za priznavanje prava vlasništva na 
nekretnini. Načelnik općine Šodolovci upoznava vijećnike sa predmetom te predlaže 
izdavanje tabularne isprave. 

Predsjednik općinskog vijeća upitao je prisutne imaju li pitanja te javlja li se tko za raspravu. 
Kako nije bilo pitanja niti se itko javio za riječ predsjednik je pozvao vijećnike da glasuju o 
zahtjevu. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatirao je kako je zahtjev jednoglasno usvojen, te je Općinsko vijeće 
donijelo 

ODLUKA 

o  izdavanju tabularne isprave 

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

 

Sjednica je završila u 20.05 sati. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Branka Karan                      Tomislav Starčević 

 

Klasa: 021-05/16-01/ 

Urbroj: 2121/11-15- 

Šodolovci, 29.03.2016. 



 


