
Službeni glasnik 

Općine Šodolovci 

Godina XX                                                                                         Šodolovci, 31. srpnja 2017.                                                                                              Broj 4 

 

SADRŽAJ 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu 

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu Statuta i Poslovnika Općine Šodolovci 

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Šodolovci 

5. Odluka o lokalnim porezima 

6. Odluka o povjeravanju poslova Ministarstvu financija, Poreznoj upravi radi naplate općinskih poreza Općine Šodolovci 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju pokretne prodaje na području Općine Šodolovci  

8. Odluka o usvajanju revizije Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci 

9. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine 

10. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu udruga na području Općine Šodolovci za 2016. godinu  
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Šodolovci, Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2017. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

Općine Šodolovci 

 

Članak 1. 

Usvaja se Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice vijeća Općine Šodolovci, održane 21. lipnja 2017. godine. 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/ 

URBROJ: 2121/11-17-1 

Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                             Tomislav Starčević, v.r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu (NN  br. 87/08, 136/12, 15/15)  i članka 31. Statuta Općine Šodolovci (Službeni glasnik Općine Šodolovci br. 3/09, 

2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 2. sjednici vijeća održanoj 28. srpnja 2017. godine donosi: 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 
OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2017. GODINU 

I. OPĆI DIO 
Članak 1. 

Proračun Općine Šodolovci do 30.06.2017. godine ostvaren je kako slijedi: 

A. RAČUNA PRIHODA I  Plan proračuna 2017. Realizacija II. kvartal  
 2017. 

Prihodi poslovanja 5.508.945,00 kn 1.741.755,89 kn 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 660.000,00 kn 208.359,55 kn 

 UKUPNO PRIHODA 6.168.945,00 kn 1.950.115,44 kn 

Rashodi poslovanja 3.261.315,49 kn 1.284.446,36 kn 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.374.500,00 kn 364.125,47 kn 

 UKUPNO RASHODA 6.635.815,49 kn 1.648.571,83 kn 

B. RAČUNA FINANCIRANJA 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 300.000,00 kn 0,00 kn 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 kn 40.000,00 kn 

NETO FINANCIRANJE 300.000,00 kn -40.000,00 kn 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -466.870,49 kn 301.543,61 kn 

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 166.870,49 kn 0,00 kn 
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VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  0,00 kn 261.543,61 kn 
PRETHODNIH GODINA  

Članak 2. 
Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (opći i posebni dio proračuna) te obrazloženje ostvarenja 
 prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka sastavni su dio ovog obračuna. 

Članak 3. 
Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u službenom glasniku Općine Šodolovci.  

KLASA: 400-06/16-01/5 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
URBROJ: 2121/11-17-4                Tomislav Starčević, v.r. 

Šodolovci, 28. srpnja 2017. godine 
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Na temelju članka 31. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci 

na 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2017. godine donosi 

ODLUKA 

o imenovanju predsjednika i članova  

Povjerenstva za izradu Statuta Općine Šodolovci  i  
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Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci 

 

 

Članak 1. 

U Povjerenstvo za izradu Statuta Općine Šodolovci i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci imenuju se: 

1. Biljana Đuričić- predsjednica 

2. Slobodanka Bijelić- član 

3. Đurđica Ratković- član  

4. Goran Penava- član  

5. Stjepan Ivić- član 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo za izradu Statuta Općine Šodolovci i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci izradit će i predložiti Općinskom vijeću Općine 

Šodolovci Prijedlog Statuta Općine Šodolovci i Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „službenom glasniku Općine Šodolovci“. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za izradu Statuta Općine Šodolovci 

i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 5/13). 
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KLASA: 021-05/17-01/ 

2121/11-17-1 

Šodolovci, 28.07.2017.                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                  Tomislav Starčević, v.r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 170/4) i članka 31. Statuta Općine 

Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 

2017. godine donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 

Članak 1. 

Ovo odlukom imenuje se Općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Općinsko Povjerenstvo) u 

slijedećem sastavu: 

1. Tomislav Starčević- predsjednik 

2. Dragan Zorić- član 

3. Lazar Telenta- član 

 

Članak 2. 
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Općinsko Povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine. 

 

Članak 3. 

Sredstva za rad Općinskog Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Šodolovci. 

 

Članak 4. 

Općinsko Povjerenstvo procjenu štete od elementarne nepogode dužno je izvršiti odmah ili u najkraćem roku nakon proglašenja elementarne 

nepogode na području Općine Šodolovci. 

 

Članak 5. 

Općinsko Povjerenstvo, dužno najkasnije u roku osam dana od nastanka posljedica od elementarne nepogode, podnijeti izvješće o elementarnoj 

nepogodi Županijskom Povjerenstvu. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „službenom glasniku Općine Šodolovci“. 

 

KLASA:361-07/17-01/ 

URBROJ: 2121/11-17-1 

Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                 Tomislav Starčević, v.r. 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16), te članka 

31. Statuta Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 2. sjednici 

održanoj 28. srpnja 2017. donijelo je 

 

ODLUKU 

o lokalnim porezima Općine Šodolovci 

 

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina, porezni obveznici te način obračuna i plaćanja lokalnih poreza Općine Šodolovci. 

 

II. VRSTE POREZA 

Članak 2. 

U Općini Šodolovci uvode se sljedeći porezi: 

1. Porez na potrošnju 

2. Porez na kuće za odmor 

3. Porez na korištenje javnih površina. 

4. Porez na nekretnine 
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1) Porez na potrošnju 

Članak 3. 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholnih pića po 

stopi od 3%. 

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Šodolovci. 

Članak 4. 

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. ove Odluke je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, a u koju nije 

uključen porez na dodanu vrijednost. 

Članak 5. 

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. 

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u 

mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. 

 

2) Porez na kuće za odmor 

Članak 6. 

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor. 

Članak 7. 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. 
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Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. 

Kućom za odmor ne smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te 

starosti i trošnosti. 

Članak 8. 

Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici nekretnina poslovne namjene koji u istoj nekretnini obavljaju registriranu djelatnost pružanja usluge 

smještaja te po toj osnovi stječu dobit odnosno dohodak. 

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem prethodnog stavka moraju se priložiti sljedeće isprave u izvorniku ili 

ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci: 

1. izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno obrtnicu iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti pružanja usluga 

smještaja 

2. rješenje o kategorizaciji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti 

3. prihod ili dohodak pravne osobe odnosno obrta po osnovi pružanja usluga smještaja u predmetnoj nekretnini za posljednjih godinu dana 

4. vlasnički list i katastarski plan za nekretninu u pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje. 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu ovog članka, porezno tijelo može tražiti i dostavu dokumentacije u kojoj se utvrđuje: 

mjesto i visina nastanka troška električne energije, telefona, prijem poštanskih pošiljaka (da li prima osobno ili putem punomoćnika), potvrdu o 

zasnovanom radnom odnosu, izjave svjedoka, propisana rješenja i odobrenja za obavljanje djelatnosti, dokaz o poslovnoj (gospodarskoj) namjeni 

predmetne nekretnine, dokaz o plaćanju poreza na dobit odnosno dohodak po osnovi gospodarskog raspolaganja predmetnom nekretninom i svi 

drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor. 

Članak 9. 

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 8,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. 

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. 

Članak 10. 
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Obveznici poreza kuće za odmor moraju do 31. ožujka godine za koju se porez razrezuje dostaviti nadležnom poreznom tijelu potrebne podatke 

radi razreza poreza. 

 

3) Porez na korištenje javnih površina 

Članak 11. 

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za postavljanje objekata i naprava privremenog 

karaktera. 

Članak 12. 

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatra se zemljište unutar građevnog područja koje je u skladu s prostornim planovima namijenjeno općoj 

uporabi (ulice, trgovi, parkovi, nogostupi, igrališta, zelene površine, tržnica, kupalište i slično). 

Članak 13. 

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se ovisno od vremena korištenja javne površine u godišnjem, mjesečnom ili dnevnom iznosu po m² 

površine koja se koristi i to: 

- U godišnjem iznosu 100,00 kn/m² 

- Mjesečnom iznosu 50,00 kn/m² 

- Dnevnom iznosu 20,00 kn/m² 

Članak 14. 

Poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci. 

Članak 15. 

U slučaju korištenja javne površine kad je organizator ili naručitelj određenih aktivnosti Općina Šodolovci ne plaća se porez na korištenje javnih 

površina. 



 
57 

Članak 16. 

Obveznik je dužan platiti ovaj porez u roku od 15 dana od dana dostave rješenja na žiro-račun Općine Šodolovci. 

4) Porez na nekretnine 

 

Članak 17. 

 

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Šodolovci, sukladno Zakonu o lokalnim porezima, uredit će se detaljnije sva pitanja utvrđivanja i 

naplate poreza na nekretnine, a ista će se donijeti do 15.12.2017. godine. 

 

 

 

III. PRIJENOS OVLASTI NA NADLEŽNA POREZNA TIJELA 

Članak 18. 

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza Općine Šodolovci i to poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor 

povjeravaju se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. 

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave, Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih 

poreza, osim poreza na korištenje javnih površina. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

Na postupak utvrđivanja i naplate prihoda od lokalnih poreza, pravo na žalbu, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje 

primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku. 

Članak 20. 
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Odredbe članaka 6. – 10. ove Odluke prestaju važiti danom uvođenja poreza na nekretnine. 

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama ove 

odluke. 

Članak 21. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Šodolovci (Klasa: 410-01/02-01/1, Urbroj: 2121/11-02-1 od 

18.02.2002.). 

Članak 22. 

Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke godine dovršit će se po 

odredbama ranije važeće odluke. 

Članak 23. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“ i „Narodnim novinama“. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“. 

 

KLASA: 410-23/17-01/3 

URBROJ: 2121/11-17-1 

Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                             Tomislav Starčević, v.r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članaka 4. i 5. Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, 

nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 1/17), te članka 31. Statuta 

Općine Šodolovci („Službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 2. sjednici održanoj 28. 

srpnja 2017. donijelo je 

 

ODLUKU 

o povjeravanju poslova Ministarstvu financija, Poreznoj upravi radi naplate 

lokalnih poreza Općine Šodolovci 

 

I. 

Općina Šodolovci povjerava poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza Općine Šodolovci i to poreza na 

potrošnju i poreza na kuće za odmor Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. 

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva financija, Porezne uprave je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu 

lokalnih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina. 

II. 

Za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza iz točke I. ove odluke Ministarstvu financija, 

Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

III. 

 Općina Šodolovci daje ovlast Financijskoj agenciji zaduženoj za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima da naknadu Ministarstvu 

financija, Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec. 

IV. 

 Ova Odluka objavit će se u „službenom glasniku Općine Šodolovci“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave. 
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KLASA: 410-23/17-01/3 

URBROJ: 2121/11-17-2 

Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                              Tomislav Starčević, v.r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/1, 68/13 i 30/14) i članka 31. Statuta općine 

Šodolovci („službeni glasnik“ općine Šodolovci broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 

2017. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima obavljanja 

pokretne prodaje na području Općine Šodolovci 

 

 

Članak 1. 

Članak 3. Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Šodolovci mijenja se i glasi: 

„Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisano ovom Odlukom odnose se na područje općine Šodolovci, a uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni 

prodavači propisani su ovom Odlukom, te se utvrđuju svakom prodavaču koji podnese zahtjev na temelju ove Odluke pojedinačnim rješenjem. 

Rješenje za obavljanje pokretne prodaje na području općine Šodolovci, iz stavka 1. ovoga članka donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Šodolovci.“ 



 
61 

 

Članak 2. 

Članak 9. Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Šodolovci mijenja se i glasi: 

„Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje na području općine Šodolovci, a u svrhu troškova izdavanja 

rješenja iz članka 3. ove Odluke, korištenja javnih površina u vlasništvu i na području općine Šodolovci zbog obavljanja trgovine na malo kroz 

pokretnu prodaju. 

Utvrđuje se visina naknade iz stavka 1. ovog članka u iznosu: 

-  od 150,00 kuna mjesečno za svako naselje (u kojemu postoji trgovina) na području Općine Šodolovci na kojemu se vrši pokretna prodaja 

svakodnevno (svakodnevno vršenje pokretne prodaje podrazumijeva vršenje pokretne prodaje najmanje tri puta tjedno ili više). Za naselja u kojima 

nema trgovine neće se naplaćivati naknada za obavljanje pokretne prodaje. 

- od 200,00 kuna u ukupnom iznosu za osobe koje pokretnu prodaju vrše jedan ili dva puta tjedno, bez obzira na broj naselja u kojima vrše pokretnu 

prodaju. 

Osobe koje ispunjavaju uvjete iz ove Odluke dužne su platiti općini Šodolovci naknadu iz ovog članka najkasnije do 5-og u mjesecu za tekući 

mjesec. 

U slučaju neplaćanja naknade iz ovog članka ukinut će se rješenje doneseno u skladu s ovom Odlukom.“ 

Članak 3. 

Ova Odluka objaviti će se u „službenom glasniku Općine Šodolovci“ a stupa na snagu osmog dana od dana objave. 

 

KLASA: 330-03/14-01/2 

URBROJ: 2121/11-17-2 
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Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                    Tomislav Starčević, v.r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci 

(„službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinsko vijeće Općine Šodolovci na 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2017. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Revizije Plana gospodarenja otpadom  

Općine Šodolovci  za razdoblje 2017.-2021. godina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom usvaja se revizija Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci za razdoblje 2017.- 2021. godina, izrađena od strane ovlaštene 

tvrtke HidroPlan d.o.o. Zagreb. 

 

Članak 2. 

Revizija Plana gospodarenja otpadom Općine Šodolovci sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „službenom glasniku Općine Šodolovci“ a stupit će na snagu osmog dana od dana objave. 
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KLASA: 363-02/16-01/2 

URBROJ: 2121/11-17- 

Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                                  Tomislav Starčević, v.r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16), Općinsko vijeće Općine Šodolovci 

na 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2017. godine donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine 

 

Članak 1. 

Prihvaća se izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Šodolovci u periodu od 01. siječnja 2017. godine do 30. lipnja 2017. godine. 

 

Članak 2. 

Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave. 
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KLASA: 021-05/17-01/ 

URBROJ: 2121/11-17- 

Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                            Tomislav Starčević, v.r. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16), Općinsko vijeće Općine Šodolovci 

na 2. sjednici održanoj dana 28. srpnja 2017. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvještaja o radu udruga na području Općine Šodolovci za 2016. godinu 

 

Članak 1. 

Prihvaćaju se izvještaji o radu i financijski izvještaji udruga: 

1. KUD „ZORA“ 

2. UDRUGA „SEOSKA IDILA“ 

3. LD „ORAO“ 

4. DVD SILAŠ 

5. SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA U PETROVOJ SLATINI 

6. SRPSKA PRAVOSLAVNA PAROHIJA U SILAŠU 

7. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA 
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Članak 2. 

Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Šodolovci“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/ 

URBROJ: 2121/11-17-1 

Šodolovci, 28. srpnja 2017.                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                           Tomislav Starčević, v.r 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


