
                             
          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA ŠODOLOVCI 

                   Općinsko vijeće 

 

 

ZAPISNIK 

Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Šodolovci održane dana 13. studenoga 2015. 

godine u Šodolovcima, Ive Andrića 3 

Sjednica je započela sa radom u 19.00 sati. 

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

Karapandža, Nenad Samardžić, Dragan Zorić, Goran Kovačević i Milica Milinković. 

Odsutni vijećnici: Ilija Tešanović, Anita Tešanović 

Ostali prisutni: Mile Zlokapa (općinski načelnik), Dejana Krička (računovodstveni referent u 

JUO općine Šodolovci), Jovana Avrić (Viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO općine 

Šodolovci) i Branka Karan (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. 

Kako nije bilo primjedbi niti prijedloga jednoglasno je prihvaćen slijedeći   

DNEVNI RED 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci, 

2. Prijedlog Nacrta Proračuna općine Šodolovci za 2016. godinu, 

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Šodolovci 

za 2014. godinu, 

4. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

općine Šodolovci, 

5. Zamolba za otpis duga Zvonko Uglik, 

6. Razno 



Prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu 

TOČKA 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI 

Predsjednik Općinskog Vijeća upitao je nazočne ima li netko primjedbu na zapisnik sa 14. 

sjednice Općinskog Vijeća Općine Šodolovci. 

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

prijedlogu zapisnika sa 14. sjednice Općinskog Vijeća. 

ZA je glasovalo devet (9) 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 14. sjednice Općinskog Vijeća 

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

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG NACRTA PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2016. 

GODINU 

Općinski načelnik obrazložio je Nacrt Proračuna Općine Šodolovci za 2016. godinu, odnosno 

obrazložio je planirane investicije i rashode u 2016. godini i to kako slijedi: vodoopskrba i 

vodosnabdjevanje  (vrijednost cca 1.000.000,00 kuna), ograda oko groblja u naselju Petrova 

Slatina ili Paulin Dvor (vrijednost cca 40.000,00 kuna), rekonstrukcija mrtvačnice u 

Šodolovcima ( vrijednost cca 30.000,00), povećanje energetske učinkovitosti zgrade općine 

(vrijednost cca 360.000,00 kuna), boćalište u naseljima Ada, Palača i Šodolovci (vrijednost 

cca 30.000,00 kuna), nabava kanti i kontejnera za smeće ( vrijednost cca 100.000,00 kuna), 

izmještanje javne rasvjete u naselju Palača (vrijednost cca 100.000,00 kuna).  

Uz redovne prihode očekuju se i izvanredni, povećani prihodi i to s osnove naknade za pravo 

puta (cca 300.000,00 kuna) te prodaje placeva u vlasništvu općine (cca 50.000,00 kuna). 

Nakon izlaganja Nacrta Proračuna nije bilo glasovanja. Rasprava će biti nastavljena na 

slijedećoj sjednici vijeća kada će na dnevnom redu biti konačan Prijedlog Proračuna Općine 

Šodolovci za 2016. godinu. 

TOČKA 3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ 

FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2014. GODINU 



Viši stručni suradnik za pravne poslove obavijestio je vijećnike općinskog vijeća općine 

Šodolovci o postupku financijske revizije općine Šodolovci za 2014. godinu koji je proveden 

u razdoblju od 02. srpnja do 15. listopada 2015. godine. Nakon provedene revizije općina 

Šodolovci dobila je uvjetno mišljenje. Revizijom su utvrđene nepravilnosti koje su utjecale na 

davanje uvjetnog mišljenja, te su dani nalozi za njeno ispravljanje poput: ovjere i kontrole 

ulaznih računa, donošenje plana razvojnih programa u skladu s odredbama Zakona o 

proračunu, vođenje evidencije o korištenju službenog vozila, naloženo je vođenje analitičkih 

knjigovodstvenih evidencija, utvrđivanje i evidentiranje cjelokupne imovine općine 

Šodolovci, evidentiranje potraživanja po izdanim rješenjima, sastavljanje bilješki uz 

financijske izvještaje, poduzimanje mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda općine, 

povrat dane pozajmice komunalnom trgovačkom društvu, donošenje programa utroška 

sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta, te od legalizacije, usklađenje mase 

sredstava za plaće s odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

Kako navode službenici Jedinstvenog upravnog odjela i općinski načelnik neke od utvrđenih i 

navedenih nepravilnost već su ispravljene dok će se ostale otkloniti u što kraćem roku 

sukladno Planu provedbe naloga i preporuka. 

Nakon izlaganja nalaza i mišljenja obavljene revizije Predsjednik općinskog vijeća otvorio je 

raspravu, te upitao vijećnike javlja li se tko za riječ, te nakon što su se vijećnik N. Karapandža 

uključio u raspravu vezano uz naplatu potraživanja (nužnost utuženja svih dužnika) te nakon 

što je vijećniku P. Kličković dano pojašnjenje vezano uz zastaru, a kako nije bilo daljnjih 

vijećničkih pitanja niti uključivanja u raspravu Predsjednik općinskog vijeća stavlja prijedlog 

zaključka na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

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

Općine Šodolovci donijelo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji općine Šodolovci za 2014. godinu 

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

TOČKA 4. PRIJEDLOG PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE ŠODOLOVCI 

Viši stručni suradnik za pravne poslove obrazložio je potrebu donošenja navedenog plana radi 

usklađenja s odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11).  



Nakon detaljnog pojašnjenja svakog članka, 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 

Pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine 

Šodolovci. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

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

Općine Šodolovci donijelo 

PRAVILNIK 

o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Šodolovci 

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

TOČKA 5. ZAMOLBA ZA OTPIS DUGA ZVONKO UGLIK 

Viši stručni suradnik za pravne poslove pročitao je Zamolbu koja je dana 29.09.2015. godine 

zaprimljena od strane Jedinstvenog upravnog odjela općine Šodolovci, a  koju je podnio 

Zvonko Uglik. Imenovani u zamolbi traži otpis duga prema opomeni pred pokretanje 

postupka ovrhe zbog neplaćenog dugovanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Šodolovci. 

Uglik Zvonko potpisao je dva Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

općine Šodolovci i to: 1. Ugovor Klasa: 945-01/10-1/5, Urbroj: 2121/11-10-2 iz 2010. godine 

za zakup k.č.br. 118/1, k.o. Palača, površine 1,1398 ha za koji godišnja zakupnina iznosi 

1.824,81 i za koji do dana raskida Ugovora (Odluka o raskidu ugovora, Klasa: 945-01/10-1/5, 

Urbroj 2121/11-14-3 od 08.04.2014. godine) duguje iznos od 7.299,24 kuna; 2. Ugovor 

Klasa: 945-01/11-1/16, Urbroj: 2121/11-11-2 iz 2011. godine za zakup k.č.br. 116/1, k.o. 

Palača, površine 5,2396 ha za koji godišnja zakupnina iznosi 8.388,59 kuna i za koji do dana 

raskida Ugovora (Odluka o raskidu ugovora, Klasa: 945-01/11-1/16, Urbroj: 2121/11-14-3 od 

08.04.2014. godine) duguje iznos od 25.165,77 kuna. Imenovani dakle ukupno duguje za 

zakup zemljišta u vlasništvu općine iznos od 32.467,01 kuna. 

Nakon obrazloženja cjelokupnog predmeta od strane općinskog načelnika, isti je dao prijedlog 

da se g. Zvonku Uglik otpiše 20.467,01 kuna dugovanja za zakup, a preostali iznos od 

12.000,00 kuna dugovanja za zakup da je imenovani dužan isplatiti u roku od 30 dana od dana 

dostave Zaključka. Predložen iznos od 12.000,00 kuna koji bi preostao za isplatu pokriva 

iznos koji je imenovani ostvario u vrijeme trajanja oba Ugovora kao državni poticaj za 

poljoprivredu. 



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

stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje. 

ZA je glasovalo devet (9) vijećnika 

PROTIV niti jedan (0) 

SUZDRŽAN niti jedan (0) 

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

Općine Šodolovci donijelo 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju zamolbe  Zvonka Uglik za djelomični otpis duga 

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

 

 

Sjednica je završila u 20.20 sati. 

Šodolovci, 13. studenoga 2015. 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

Branka Karan                                                                                           Tomislav Starčević 

 

KLASA: 021-05/15-01/ 

URBROJ: 2121/11-15- 

Šodolovci, 13.11.2015. 

 

 

 


