
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA ŠODOLOVCI 

                   Općinsko vijeće 

 

 

ZAPISNIK 

Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 07. travnja 2017. godine 

u Šodolovcima, Ive Andrića 3 

Sjednica je započela sa radom u 20.00 sati. 

Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Pero Kličković, Goran Kovačević,  Milica Milinković, 

Rade Maletić, Lazar Telenta, Anita Tešanović i Nikola Karapandža. 

Odsutni vijećnici: Nenad Samardžić, Ilija Tešanović i Dragan Zorić. 

Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Stjepan Ivić (zamjenik općinskog načelnika 

iz reda pripadnika hrvatskog naroda), 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 22. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci, 

2. Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna općine Šodolovci 

za 2016. godinu, 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi 

na području općine Šodolovci za 2016. godinu, 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na 

području općine Šodolovci za 2016. godinu, 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi općine 

Šodolovci za 2016. godinu, 



6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu, 

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. 

godini, 

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2016. godinu, 

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Šodolovci za 2016. godinu, 

11. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine 

Šodolovci za 2016. godinu, 

12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o obavljenom popisu imovine sa stanjem na dan 

31.12.2016. godine, 

13. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2017. godini, 

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

na poljoprivrednim i drugim površinama u 2017. godini, 

15. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području 

općine Šodolovci, 

16. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine 

Šodolovci, 

17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općine Šodolovci za provedbu ulaganja na području 

općine Šodolovci vezano uz operaciju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“ 

18. Razno, 

Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu 

TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 22. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI 

Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 22. 

sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci. 



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

prijedlogu zapisnika sa 22. 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 22. sjednice Općinskog Vijeća 

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

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O 

IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU  

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela predočila je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

općine Šodolovci za 2016. godinu te Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

općine Šodolovci za 2016. godinu sukladno odredbama Zakona o Proračunu.  

U razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u 

iznosu od 3.981.613,48 kuna te u njih spadaju prihodi poslovanja, prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine i primici od financijske imovine i zaduživanja. U istom razdoblju 

ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 3.461.422,21 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. Uslijedilo je pitanje vijećnika Pere Kličković zašto su za vodovod doznačena samo 

sredstava u iznosu od 279.352,30 kuna a ne kao što je i planirano 645.000,00 kuna. Pročelnica 

je pojasnila da se sredstva doznačuju sukladno ispostavljenim Zahtjevima za plaćanje od strane 

Vodovoda-a Osijek te da slijede nakon faza izvršenih radova, što ukratko znači da radovi ne 

prate planiranu dinamiku pa samim time niti plaćanja. 

Kako nije bilo dodatnih pitanja niti se još netko javio za raspravu Predsjednik Općinskog Vijeća 

pozvao je vijećnike da glasuju o prijedlogu Zaključka o usvajanju godišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna općine Šodolovci za 2016. godinu.  

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 



Predsjednik vijeća konstatirao je kako je prijedlog jednoglasno usvojen, te je općinsko vijeće 

Općine Šodolovci donijelo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Šodolovci za 2016. godinu 

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

 

TOČKA 3. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE 

ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine 

Šodolovci za 2016. godinu te što je i u kojem iznosu unutar istoga izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine 

Šodolovci za 2016. godinu 

 

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

 

TOČKA 4. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE 

ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa javnih potreba u sportu na području općine 

Šodolovci za 2016. godinu te što je i u kojem iznosu unutar istoga izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 



SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine 

Šodolovci za 2016. godinu 

 

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

 

TOČKA 5. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU 

PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa socijalne skrbi općine Šodolovci za 2016. godinu 

te što je i u kojem iznosu unutar istoga izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi općine Šodolovci za 2016. 

godinu 

 

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

 

TOČKA 6. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU 

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu te što je i u kojem iznosu unutar istoga izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 



SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2016. godinu 

 

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

 

TOČKA 7. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU 

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. ZAKONA O KOMUNALNOM 

GOSPODARSTVU U 2016. GODINI 

Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini te što je 

i u kojem iznosu unutar istoga izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

djelatnosti iz člana 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini 

 

 ( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 7). 

 

TOČKA 8. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA IZVRŠENJA PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. 

godinu te što je i u kojem iznosu unutar istoga izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. 

godinu 

 

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

 

TOČKA 9. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu te što je i u kojem iznosu unutar istoga 

izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu 

 

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

 

TOČKA 10. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH RASPOLAGANJEM 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 

NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU 



Pročelnica je obrazložila ostvarenje Programa utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Šodolovci za 

2016. godinu te što je i u kojem iznosu unutar istoga izvršeno. 

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 osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava ostvarenih raspolaganjem 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Šodolovci za 

2016. godinu 

 

 ( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 10). 

 

TOČKA 11. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU 

Na temelju podataka dostavljenih od strane tvrtke Mull trans koja vrši uslugu sakupljanja, 

odvoza i zbrinjavanja otpada na području općine Šodolovci, Jedinstveni upravni odjel 

pripremio je nacrt Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom općine za 2016. godinu. 

Općinski načelnik općine Šodolovci usvojio je Izvješće, te je podnio isto općinskom vijeću na 

usvajanje. 

 

Nakon obrazloženja Prijedloga od strane pročelnice, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti 

javljanja za raspravu, Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Šodolovci za 2016. 

godinu 

 

 ( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 11). 



 

TOČKA 12. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOM POPISU 

IMOVINE SA STANJEM NA DAN 31.12.2016. GODINE 

Pročelnica je obrazložila Izvješće o popisu imovine izrađeno od strane popisne komisije i 

prihvaćeno od strane općinskog načelnika općine Šodolovci, a koje je dostavljeno vijećnicima 

u prilogu poziva za sjednicu vijeća. 

Nakon obrazloženja od strane pročelnice te otvaranja rasprave uslijedilo je pitanje vijećnika 

Pere Kličković na što se odnosi potraživanje od konceije u iznosu od cca 4.000.000,00 kuna. 

Pročelnica je objasnila vijećniku da se isto odnosi na nedospjela potraživanja od koncesije za 

poljoprivredno zemljište u vlasništvu republike Hrvatske. 

Kako nije bilo daljnjih javljanja za raspravu niti vijećničkih pitanja Predsjednik vijeća stavio je 

prijedlog ovog Zaključka na glasovanje. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2016. godine 

 

 ( Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 12). 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

VRIJEME ŽETVE I VRŠIDBE U 2017. GODINI 

Pročelnica je obrazložila prijedlog Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i 

vršidbe u 2017. godini pojasnivši vijećnicima što sve ista obuhvaća te koje su mjere zaštite od 

eventualnih nesreća vezanih uz požare za vrijeme žetvene sezone. 

Predsjednik vijeća upitao je prisutne javlja li se tko za raspravu, kako nije bilo javljanja za 

raspravu niti vijećničkih pitanja Predsjednik vijeća stavio je prijedlog ove Odluke na 

glasovanje. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 



ODLUKU 

o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2017. godini 

 

 (Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 13). 

TOČKA 14. PRIJEDLOG ODLUKE O POSEBNIM MJERAMA ZAŠTITE OD 

POŽARA PRI SPALJIVANJU OTPADNIH MATERIJALA NA POLJOPRIVREDNIM 

I DRUGIM POVRŠINAMA U 2017. GODINI 

Pročelnica je obrazložila prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju 

otpadnih materijala na poljoprivrednim i drugim površinama u 2017. godini. 

Predsjednik vijeća upitao je prisutne javlja li se tko za raspravu, kako nije bilo javljanja za 

raspravu niti vijećničkih pitanja Predsjednik vijeća stavio je prijedlog ove Odluke na 

glasovanje. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

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

i drugim površinama u 2017. godini 

 

 (Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 14). 

 

TOČKA 15. PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA 

ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA 

ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU 

OPĆINE ŠODOLOVCI 

Pročelnica je pojasnila prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

na području općine Šodolovci. 

Predsjednik vijeća upitao je prisutne javlja li se tko za raspravu, kako nije bilo javljanja za 

raspravu niti vijećničkih pitanja Predsjednik vijeća stavio je prijedlog ove Odluke na 

glasovanje. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 



Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te 

mjerama zaštite od požara na području općine Šodolovci 

 

 (Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 15). 

 

TOČKA 16. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD 

INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŠODOLOVCI 

 

Pročelnica je obrazložila prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite općine Šodolovci. 

Predsjednik vijeća upitao je prisutne ima li tko pitanja te javlja li se tko za raspravu, kako nije 

bilo pitanja niti se itko javio 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 da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Šodolovci 

 

TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINE 

ŠODOLOVCI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI 

VEZANO UZ OPERACIJU 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI 

PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO 

STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE 

AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ 

Pročelnica je obrazložila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti općine Šodolovci za provedbu 

ulaganja na području općine Šodolovci vezano uz operaciju 7.4.1. „ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.“ 

Predsjednik vijeća upitao je prisutne javlja li se tko za raspravu, kako nije bilo javljanja za 

raspravu niti vijećničkih pitanja Predsjednik vijeća stavio je prijedlog ove Odluke na 

glasovanje. 

ZA je glasovalo osam (8) vijećnika 



PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti općine Šodolovci za provedbu ulaganja na području općine Šodolovci 

vezano uz operaciju 7.4.1. „ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“ 

 (Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 16). 

 

18. RAZNO  

 

Sjednica je završila u 21.15 sati. 

Šodolovci, 07. travnja 2017. 
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