
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA ŠODOLOVCI 

                   Općinsko vijeće 

 

 

ZAPISNIK 

Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 29. lipnja 2016. godine 

u Šodolovcima, Ive Andrića 3 

Sjednica je započela sa radom u 20.00 sati. 

Prisutni vijećnici: Tomislav Starčević, Pero Kličković, Lazar Telenta, Rade Maletić, Nenad 

Samardžić, Ilija Tešanović, Milica Milinković i Anita Tešanović. 

Odsutni vijećnici: Nikola Karapandža, Goran Kovačević i Dragan Zorić. 

Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Darija Ćeran (zamjenica općinskog 

načelnika), Stjepan Ivić (zamjenik općinskog načelnika) i Jovana Avrić (Pročelnica JUO 

općine Šodolovci- ujedno i 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. 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Šodolovci predložila je da se točka 14. 

promijeni i glasi: „Prijedlog I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Šodolovci 

za 2016. godinu“, te da se dodaju slijedeće točke: „Prijedlog Provedbenog Plana unapređenja 

zaštite od požara na području Općine Šodolovci za 2016. godinu“ kao točka 15., te kao točka 

16. „Razno“.  

Kako nije bilo primjedbi na navedene prijedloge jednoglasno je prihvaćen slijedeći   

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci, 

2. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Proračuna Općine Šodolovci za 2016. 

godinu, 

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti 

iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu, 



4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2016. godini, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika, 

6. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog 

odjela, 

7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Šodolovci za 

razdoblje od 2016. do 2019. godine, 

8. Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2016. Godini, 

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

na poljoprivrednim i drugim površinama u 2016., 

10. Prijedlog Odluke o lokaciji odlagališta za građevinski otpad na području Općine 

Šodolovci, 

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara, 

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara, 

13. Izvješća o radu udruga za 2016. godinu, 

14. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Općine Šodolovci za 2016. godinu, 

15. Prijedlog Provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Šodolovci 

za 2016. godinu, 

16. Razno 

Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu 

TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI 

Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 17. 

sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci. 

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

prijedlogu zapisnika sa 17. 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 17. sjednice Općinskog Vijeća 

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

 

Vijećnik Nenad Samardžić u 20.10 sati napušta sjednicu. 

 

TOČKA 2. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. 

GODINI 

Zamjenica Općinskog načelnika Darija Ćeran obrazlaže prijedlog I. izmjena i dopuna 

Proračuna za Općinu Šodolovci za 2016. godinu. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Šodolovci za 2016. godinu  temelje se na usvojenom proračunu i projekcijama, a na određena 

odstupanja u odnosu na planirano utjecale su izmjene zakonskih okvira, općinskih odluka te 

dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata te promjena proračunskih klasifikacija 

koje su se do sada koristile. 

U 20.20 sati sjednici su pristupili vijećnici Goran Kovačević i Dragan Zorić. 

Nakon pojašnjenja zamjenice općinskog načelnika, Predsjednik općinskog vijeća upitao je 

nazočne imaju li pitanja te javljali se tko za raspravu.  

Nakon pitanja vijećnika Pere Kličkovića vezanog uz iznos kreditnog zaduženja i pojašnjenja 

od strane zamjenice općinskog načelnika Darije Ćeran Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike 

da glasuju o I. izmjenama i dopunama Proračuna općine Šodolovci za 2016. godinu. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Šodolovci za 

2016. godinu jednoglasno usvojene, te je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo 

I. IZMJENE I DOPUNE  

Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu 

( I. izmjene i dopune se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 2). 

 



TOČKA 3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVKA 

1. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016. GODINU 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obrazložila je izmjene te povećanje stavke koja se 

tiče održavanja nerazvrstanih cesta za dodatni iznos od 100.000,00 kuna te dodatak stavke za 

uređenje kanalske mreže u iznosu od 30.000,00 kuna. 

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 devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao da su I. Izmjene i dopune jednoglasno usvojene, te je općinsko 

vijeće Općine Šodolovci donijelo 

I. IZMJENE I DOPUNE 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Stavak 1. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu 

( I. izmjene i dopune  se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 3). 

TOČKA 4. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE 

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI 

Pročelnica obrazlaže prijedlog I. izmjena i dopuna Programa, te izmjene koje su sadržane u 

točki 1., 2., 3., 5. i 6., te dodatak točke 8. 

Nakon detaljnog pojašnjenja svake stavke, Predsjednik općinskog vijeća upitao je nazočne 

vijećnike imali 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 I. 

izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. 

godini. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako su I. izmjene i dopune jednoglasno usvojene, te je 

općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo 

I. IZMJENE I DOPUNE 



Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini 

( I. izmjene i dopune prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 4). 

 

TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

PLAĆI OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Općinski načelnik obrazložio je da se radi o usklađivanju Plaća općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika. Naime, smanjenjem osnovice za izračuna plaće za državne 

dužnosnik (koja je, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Šodolovci, i osnovica za 

obračun plaće općinskog načelnik i zamjenika općinskog načelnika Općine Šodolovci) 

smanjena je plaća Općinskog načelnika i njegovih zamjenika. Ovim se povećavaju 

koeficijenti za obračun plaće načelnika i zamjenika kako bi se plaće vratile na razinu prije 

smanjenja plaća. 

Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik 

vijeće stavlja Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako su Izmjene i dopune Odluke jednoglasno usvojene, te 

je općinsko vijeće Općine Šodolovci donijelo 

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 

O plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 

(I. izmjene i dopune Odluke prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 5). 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE 

SLUŽBENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Općinski načelnik obrazložio je Odluku i povećanje koeficijenta za radno mjesto pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela sa dosadašnjih 1,75 na 1,87. 

Nakon obrazloženja Predsjednik vijeća otvorio je raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja niti 

javljanja za raspravu Predsjednik vijeća stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 



SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika 

Jedinstvenog upravnog odjela jednoglasno usvojena, te je općinsko vijeće Općine Šodolovci 

donijelo 

ODLUKU 

o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela 

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

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŠODOLOVCI ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. 

GODINE 

Pročelnica je Smjernice i planirane aktivnosti za razdoblje od 2016. do 2019. godine. 

Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik 

vijeće stavlja Prijedlog Smjernica na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

Predsjednik vijeća konstatirao je kako su Smjernice jednoglasno usvojene, te je općinsko 

vijeće Općine Šodolovci donijelo 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Šodolovci za razdoblje  

od 2016. do 2019. godine 

(Smjernice se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 7). 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 

VRIJEME ŽETVE I VRŠIDBE U 2016. GODINI 

Pročelnica je obrazložila mjere koje se planiraju poduzima za vrijeme žetvene sezone u 

tekućoj godini a radi sprečavanja ni zaštite od nastanka požara. 

Nakon obrazloženja od strane Pročelnice, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za 

raspravu Predsjednik vijeće stavlja Odluke na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) 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 mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe u 2016. godini 

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

 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O POSEBNIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRI 

SPALJIVANJU OTPADNIH MATERIJALA NA POLJOPRIVREDNIM I DRUGIM 

POVRŠINAMA U 2016. GODINI 

Pročelnica je obrazložila koje su sve mjere propisane Odlukom a radi zaštite od požara pri 

spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednim i drugim površinama u tekućoj godini. 

Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik 

vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) 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 posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materijala na poljoprivrednim 

i drugim površinama u 2016. godini 

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

 

10. PRIJEDLOG ODLUKE O LOKACIJI ODLAGALIŠTA ZA GRAĐEVINSKI 

OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI 

Pročelnica je obrazložila Odluku vezanu uz lokaciju odlagališta za građevinski otpad za koju 

se predviđa mjesto dosadašnje lokacije (dio k.č.br. 1., k.o. Šodolovci, u Kozaračkoj ulici u 

naselju Petrova Slatina). 



Nakon obrazloženja, a kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik 

vijeće stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) 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 lokaciji odlagališta za građevinski otpad na području Općine Šodolovci 

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

 

11. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD 

POŽARA 

Pročelnica je obrazložila da je Procjena izrađena 2015. godine od strane ovlaštene tvrtke 

„ZaštitaInspekt“ iz Osijeka te je potrebno istu usvojiti. 

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 devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo  

ODLUKU 

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara 

( Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 11) 

 

12. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA 

Pročelnica je obrazložila da je Plan izrađen 2015. godine od strane ovlaštene tvrtke 

„ZaštitaInspekt“ iz Osijeka te je potrebno isti usvojiti. 

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 devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

ODLUKU 

o usvajanju Plana zaštite od požara 

(Odluka se prilaže Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 12) 

 

13. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU UDRUGA ZA 

2016. GODINU 

Izvješća svih udruga su predstavljena i izložena vijećnicima. 

 

Nakon čitanja dostavljenih izvješća Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

Po dovršetku rasprave Predsjednik vijeća stavlja prijedlog Zaključka na glasovanje 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

ZAKLJUČAK  

o usvajanju Izvješća o radu udruga na području općine Šodolovci za 2015. godinu 

(Ovaj Zaključak prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 13) 

 

14. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI 

OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila izmjene u Programu socijalne skrbi za tekuću godini, koje se tiču 

samo izmjena glede sredstava isplaćenih kao jednokratna potpora studentima. 

Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za raspravu. Kako nije bilo daljnjih 

pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja Prijedlog I. izmjena i dopuna na 

glasovanje. 



 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

I. IZMJENE I DOPUNE 

Programa socijalne skrbi Općine Šodolovci za 2016. godinu 

 (Ove I. izmjene i dopune prilažu se Zapisniku i njegov su sastavni dio- prilog 14) 

 

15. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. GODINU 

Pročelnica je obrazložila potrebu donošenja Plana unapređenja zaštite od požara na području 

Općine Šodolovci za 2016. godinu. 

Nakon obrazloženja Pročelnice Predsjednik vijeća upitao je nazočne javlja li se tko za 

raspravu. Kako nije bilo daljnjih pitanja niti javljanja za raspravu Predsjednik vijeće stavlja 

Prijedlog I. izmjena i dopuna na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽANI niti jedan (0) 

Predsjednik Vijeća konstatira da je Općinsko Vijeće jednoglasno usvojilo 

PROVEDBENI PLAN 

Unapređenja zaštite od požara na području Općine Šodolovci za 2016. godinu  

(Provedbeni plan prilaže se Zapisniku i njegov je sastavni dio- prilog 15) 

 

16. RAZNO 

 

Sjednica je završila u 21.30 sati. 

Šodolovci, 29. lipnja 2016. 

 



ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Jovana Avrić                                                                                           Tomislav Starčević 

 

KLASA: 021-05/16-01/ 

URBROJ: 2121/11-16- 

Šodolovci, 29.06.2016. 

 

 

 

 

 


