REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠODOLOVCI
Općinsko vijeće

ZAPISNIK
Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 28. srpnja 2017. godine u
Šodolovcima, Ive Andrića 3
Sjednica je započela sa radom u 21.00 sati.
Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Goran Penava, Đurđica Ratković, Slobodanka Bijelić,
Lazar Telenta i Nikola Grkinić.
Odsutni vijećnici: Goran Kovačević, Slobodanka Matijević, Biljana Đuričić, Čedomir
Janošević i Vjekoslav Brđanin.
Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Dragan Zorić (zamjenik 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 predloženi dnevni red
današnje sjednice.
Kako nije bilo nikakvih primjedbi niti dopuna predloženog dnevnog reda, jednoglasno je
prihvaćen sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine
Šodolovci,
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu,
3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu Statuta i Poslovnika Općine
Šodolovci,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Općine Šodolovci,

5. Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci,
6. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Ministarstvu financija, Poreznoj upravi radi naplate
Općinskih poreza Općine Šodolovci,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju pokretne prodaje na području
Općine Šodolovci,
8. Prijedlog Odluke o usvajanju revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za
razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine,
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja o radu udruga na području Općine Šodolovci za
2016. godinu,
11. Razno,
Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu

TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 1. KONSTITUIRAJUĆE
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI
Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 1.
Konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci.
Kako primjedbi nije bilo Predsjednik Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o
prijedlogu zapisnika sa 1. Konstituirajuće 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 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 1).

TOČKA 2. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017. GODINU

O

IZVRŠENJU

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela predočila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna općine Šodolovci za 2017. godinu te isti obrazložila sukladno odredbama Zakona o
Proračunu.
U razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u
iznosu od 1.950.115,44 kuna te u njih spadaju prihodi poslovanja, prihodi od prodaje
nefinancijske imovine. U istom razdoblju ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od
1.648.571,83 kuna a čine ih rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
Nakon obrazloženja izvještaja Predsjednik općinskog vijeća upitao je nazočne javljali se tko za
raspravu. Kako nije bilo dodatnih pitanja niti se još netko javio za raspravu Predsjednik
Općinskog Vijeća pozvao je vijećnike da glasuju o prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna općine Šodolovci za 2017. godinu.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao je kako je prijedlog jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće
Općine Šodolovci usvojilo
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Šodolovci za 2017. godinu
(Izvještaj se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 2).

TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU
STATUTA I POSLOVNIKA OPĆINE ŠODOLOVCI
Općinski načelnik dao je prijedlog za imenovanje osoba u Povjerenstvo za izradu Statuta i
Poslovnika Općine Šodolovci i to Slobodanku Bijelić, Đurđicu Ratković, Biljanu Đuričić,
Goran Penava i Stjepan Ivić. Za Predsjednicu se predlaže Biljana Đuričić.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za izradu Statuta i Poslovnika Općine Šodolovci
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 3).
TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA OPĆINE ŠODOLOVCI
Općinski načelnik dao je prijedlog za imenovanje osoba u Povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Šodolovci i to Dragan Zorić, Tomislav Starčević i Lazar
Telenta. Za Predsjednika se predlaže Tomislav Starčević.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Šodolovci
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 4).
TOČKA 5. PRIJEDLOG
ŠODOLOVCI

ODLUKE

O

LOKALNIM

POREZIMA

OPĆINE

Pročelnica je obrazložila Odluku o lokalnim porezima Općine Šodolovci kojom se u Općini
Šodolovci uvode porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih
površina te porez na nekretnine.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatira da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU

o lokalnim porezima Općine Šodolovci
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 5).
TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O POVJERAVANJU POSLOVA MINISTARSTVU
FINANCIJA, POREZNOJ UPRAVI RADI NAPLATE OPĆINSKIH POREZA OPĆINE
ŠODOLOVCI
Pročelnica je obrazložila Odluku o povjeravanju poslova Ministarstvu financija, Poreznoj
upravi radi naplate općinskih poreza Općine Šodolovci.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatira da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o povjeravanju poslova Ministarstvu financija, Poreznoj upravi radi naplate općinskih poreza
Općine Šodolovci
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 6).
TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OBAVLJANJU POKRETNE PRODAJE NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI
Pročelnica je obrazložila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju pokretne
prodaje na području Općine Šodolovci i to na način da se obavljanje pokretne prodaje u
naseljima koja nemaju trgovinu ne naplaćuje a da mjesečni iznos naknade za obavljanje
pokretne prodaje u naseljima u kojima postoji trgovina iznosi 150,00 kuna po naselju (u slučaju
svakodnevnog obavljanja pokretne prodaje).
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)

Predsjednik vijeća konstatira da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju pokretne prodaje na području Općine
Šodolovci
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 7).
TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŠODOLOVCI

REVIZIJE

PLANA

Pročelnica je obrazložila Reviziju Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci izrađenu od
strane tvrtke Hidroplan Zagreb.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o usvajanju Revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 8).
TOČKA 9. PRIJEDLOG ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG
IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO
30.06.2017. GODINE
Općinski načelnik obrazložio je i detaljno predstavio izvješće o radu u razdoblju od 01.01.2017.
do 30.06.2017. godine.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Šodolovci
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 9).
TOČKA 10. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU UDRUGA NA
PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU
Zapisničar te predstavnici udruga predstavili su godišnje izvještaje o radu udruga na području
Općine Šodolovci, financiranih iz sredstava Proračuna Općine Šodolovci, za 2016. godinu i to
slijedećih udruga: Kulturno umjetničko društvo „Zora“ Silaš, udruga „Seoska Idila“ Ada,
Lovačko društvo „Orao“ Silaš, Dobrovoljno vatrogasno društvo Silaš, Srpska pravoslavna
parohija u Silašu i Srpska pravoslavna parohija u Petrovoj Slatini, Zajedničko vijeće općina
Vukovar. Nogometni klub „Palača“ nije dostavio svoje izvješće o radu za razdoblje od
01.01.2016. do 31.12.2016. godine te će se isto razmatrati naknadno po dostavi.
Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja
niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje.
ZA je glasovalo šest (6) vijećnika
PROTIV niti jedan (0)
SUZDRŽAN niti jedan (0)
Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvještaja o radu udruga na području Općine Šodolovci za 2016. godinu
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 10).
11. RAZNO
Sjednica je završila u 22.30 sati.
Šodolovci, 28. srpnja 2017.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Branka Karan

Tomislav Starčević

KLASA: 021-05/17-01/
URBROJ: 2121/11-17Šodolovci, 28.07.2017.

