
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA ŠODOLOVCI 

                   Općinsko vijeće 

 

 

ZAPISNIK 

Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 14. studenoga 2016. 

godine u Šodolovcima, Ive Andrića 3 

Sjednica je započela sa radom u 19.00 sati. 

Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Pero Kličković, Lazar Telenta, Nenad Samardžić, 

Goran Kovačević, Nikola Karapandža, Anita Tešanović, Ilija Tešanović, Dragan Zorić i Rade 

Maletić. 

Odsutni vijećnici: Milica Milinković. 

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. 

Kako nije bilo primjedbi na navedene prijedloge jednoglasno je prihvaćen slijedeći   

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci, 

2. Prijedlog Nacrta Plana Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu, 

3. Prijedlog Zaključka o kupovini zgrade Hrvatskog Telekoma u Šodolovcima, k.č.br. 297/2, 

4. Razno 

Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu 

TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI 



Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 19. 

sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci. 

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

prijedlogu zapisnika sa 19. sjednice Općinskog Vijeća. 

ZA je glasovalo deset (10) 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 19. sjednice Općinskog Vijeća 

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

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG NACRTA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017. 

GODINU 

Zamjenica Općinskog načelnika i Općinski načelnik Općine Šodolovci obrazložili su 

Prijedlog Nacrta Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu. Prihodi općinskog Proračuna 

u Nacrtu su planirani u visini od 6.661.420,49 kuna a čine ih prihodi Proračuna Općine 

Šodolovci za 2017. godinu u iznosu od 6.584.550,00 kuna te raspoloživa sredstva u iznosu od 

76.870,49 kuna. Rashodi Općine Šodolovci nacrtom su planirani u iznosu od 6.661.420,49 

kuna. Nakon detaljnog obrazloženja nacrta po kontima Predsjednik općinskog vijeća upitao je 

nazočne imaju li pitanja te javljali se tko za raspravu. 

U raspravu koja je uslijedila uključili su se sa svojim prijedlozima vijećnici Pero Kličković, 

Goran Kovačević, Ilija Tešanović te Nenad Samardžić.  

Općinski načelnik primio je na znanje prijedloge vijećnika te će isti biti uzeti u obzir i 

razmatranje prilikom izrade Prijedloga Proračuna za 2017. godinu. 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Prijedlog Nacrta Proračuna za 2017. godinu 

dostavljen vijeću na znanje u roku, te da općinsko vijeće Općine Šodolovci o istome ne 

glasuje. 

 

TOČKA 3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O KUPOVINI ZGRADE HRVATSKOG 

TELEKOMA U ŠODOLOVCIMA, K.Č.BR. 279/2 



Općinski načelnik upoznao je vijećnike s namjerom kupovine zgrade Hrvatskog Telekoma 

koja se nalazi u naselju Šodolovci, Ive Andrića 1, na k.č.br. 279/2, k.o. Šodolovci. Ista se 

namjerava koristiti za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Šodolovcima za čije 

osnivanje postoji inicijativa. Namjera je Općine Šodolovci da Hrvatskom Telekomu uputi 

pismo namjere s pozivom na dostavu ponude u slučaju prodaje. Po primitku ponude od strane 

Hrvatskog Telekoma prijedlog konačne odluke o kupovini navedene zgrade bit će stavljen na 

dnevni red sjednice vijeća radi donošenja odluke o istoj. 

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 deset (10) 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 prihvaćanju informacije o namjeri kupovine zgrade Hrvatskog Telekoma u Šodolovcima, 

k.č.br. 279/2 

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

 

4. RAZNO 

 

Sjednica je završila u 20.30 sati. 

Šodolovci, 14. studenoga 2016. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Branka Karan                                                                                           Tomislav Starčević 

 

KLASA: 021-05/16-01/ 

URBROJ: 2121/11-16- 

Šodolovci, 14.11.2016. 

 


