ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 18. srpnja 2018.
godine u prostorijama Općine Viljevo.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednical, Monika Fekete
pisanim pozivom, KLASA: 021-05/18-01/5, URBROJ: 2115/05-01-18-1, od 10. srpnja
2018. godine.
Započeto u 20.05 sati.
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Marta Senković, Ivica
Šoš, Biljana Vidaković, Željko Viljevac i Dalibor Dakić.
Odsutni vijećnici: Davorin Fekete, Ilija Galić i Ivan Kovačević.
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Milorad Maljković – zamjenik
općinskog načelnika, Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i
zapisničar.
Predsjednica Monika Fekete otvara 10. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve
nazočene i konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te predlaže
dnevni red kao u sazivu. Postavlja pitanje za izmjenu i dopunu dnevnog reda.
Budući kako se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje isti na
glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen
slijedeći:

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od
01.01.2018. – 30.06.2018. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
3. Donošenje Procjene rizika od velikih
nesreća Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u
projekt izgradnje Dječjeg vrtića na području Općine Viljevo
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
te divljim životinjama
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll

6. Pitanja i prijedlozi vijećnika
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA:
AD/1. Predsjednica Monika Fekete otvara 1. točku dnevnog reda, postavlja pitanje
ima li kakvih izmjena, dopuna ili primjebi na zapisnik s 9. sjednice. Konstatira kako
nema te istu stavlja na glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je
usvojen zapsinik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću –
općnskom načelniku kako bi upoznao vijećnike s Izvještajem o izvršenju Proračuna
Općine Viljevo za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine.
Dominik Knežević upoznaje vijećnike kako je zakonska obveza dostaviti do 10. 07.
Izvještaj o izvršenju proračuna Finanicijskoj agenciji te ga isto tako i uvrstiti na
općinsko vijeće radi razmatranja. Dominik Knežević moli Melitu Grüll da detaljnije
pojasni Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo. Melita Grüll izvješćuje
vijećnike kako su ukupni prihodi i primici za prvih šest mjeseci ove godine iznosili
2.498.360,00 kuna dok su rashodi i izdaci iznosili 3.027.920,00 kuna, te je ostvaren
manjak prihoda i primitikata za ovo izvještajno razdoblje u iznosu od 529.560,00
kuna. Isto tako presnesni višak prihoda i primitika iz prošlog razdoblja bio je
1.244.575,00 kuna. Razlika rashoda i izdataka nad prihodima i primitcima stvorila se
radi zavšetka radova na vatrogasnom domu koji su bili planirani. Stanje na žiroračunu Općine Viljevo dana 30. lipnja 2018. godine iznosilo je 715.015,00 kuna te s
tim datumom podmirena su sva dospjela dugovanja.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo.
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednogalsno je donesena Odluka o
prihvaćanju polugodišnje izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdobje
od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine.
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću –
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je prema
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite zakonska obveza općinskog vijeća
donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća. Procjena rizika od velikih nesreća Općine
Viljevo objavjena je na službenim internetskim stranicama Općine Viljevo. Donošenje
iste je potrebno jer općina nadzoru Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Procjenu
rizika od velikih nesreća za Općinu Viljevo, koja je u skladu sa zakonskim
odredbama, izradilo je ovlašetno trgovačko društvo Zaštitainspekt iz Osijeka. Cijena
izrade iznosila je 7.500,00 kuna.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo.
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednogalsno je donesena Odluka o Procjeni
rizika od velikih nesreća Općine Viljevo.
AD/4 Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ
općinskom načelniku. Dominik Knežević navodi kako je Oduka o suglasnosti za
provedbu ulaganja u projekt izgradnje dječjeg vrtića na području Općine Viljevo
potrebna jer je to temeljnji dokument za prijavu na mjeru 7.4.1. Projektiranje je u
završnoj fazi a natječaj se otvara 02. kolovoza 2018. godine. Melita Grüll navodi kako
je na jednoj od prethodnih sjednica Općinskog vijeća donesena slična odluka ali da
ona nije cjelovita te bi se Odlukom koja bi se danas trebala usvojiti na vijeću, Odluka

koja je donesena ranije i objavljena u Službenom glasniku Općine Viljevo broj 5/18,
stavila van snage.
Predsjednica Monika Fekete pod ovom točkom otvara raspravu. Rasprave nije bilo te
daje 4. točku dnevnog reda na glasvanje. Jednoglasno je donesena Olduka o
suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnje Dječjeg vrtića na području
Općine Viljevo.
AD/5. Prdsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti
Grüll. Melita Grüll upoznaje vijećnike kako je pravni temelj za donošenje ovakve
odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napušetnim i izgubljenim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa Zakon o
zaštiti životinja. Isto tako navodi kako je Zakonom o žaštiti životinja, nadležnost za
donošenje odluke dana općinskom vijeću. Melita Grüll navodi kako je do sada
komunalni redar zajedno s veterinarskim tehničarem Veterinarske stanice Donji
Miholjac obišao vlasnike pasa na području Općine Viljevo čiji psi nisu čipirani te su
isti zamoljeni da izvrše čipiranje. Također je zatražena šifra za ulaz u sustav čipiranja
pasa veterinarske inspekcije pri Ministarstvu poljoprivrede kako bi se mogle provesti
zakonske odredbe koje se odnose na jedinice lokalne samouprave.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo.
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednogalsno je donesena Odluka o uvjetima
i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama.
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ
općinskom načelniku. Dominik Knežević, općinski načelnik upoznaje vijećnike kako je
nedavno potpisan ugovor za rekonstrukciju nerazvstane ceste iz mjere 7.2.2 te da je
financiranje u 100% iznosu od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju. Ukupna vrijednost radova preko 1.600.000,00 kuna i 50% iznosa
Općina Viljevo će dobiti avansno a ostatak po završetku radova. Radovi bi trebali
započeti 15. kolovoza 2018. godine.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje zašto nije prijavljena cesta Ivanovo - Cret
Viljevski?
Predsjednica Monika Fekete odgovara kako je rekonstrukija te ceste još prijavljena
krajem 2016. godine. Dominik Knežević, općinski načelnik, se nadovezuje kako je
cesta Ivanovo – Cret Viljevski u fazi projektiranja i kad projekti budu gotovi, prijavit će
se i ta cesta.
Nadalje, Dominik Knežević izvješćuje vijećnke u vezi Zaželi i ostvari – Programa
zapošljavanja žena. Po tom programu trebalo bi se zaposliti 10 žena s područja
Općine Viljevo ( Kapelna – 2 žene, Ivanovo – 2 žene, Viljevo – 6 žena). Uskoro bi
trebalo biti raspisivanje natječaja za njihovo zapošljavanje. Dominik Knežević također
navodi kako bi moglo biti dodatnih zapošljavanja u projetku preko Lokalne akcijske
grupe „Karašica“ jer je i njima također odobren program zapošljavanja žena. Melita
Grüll navodi kako je u vezi programa sudjelovala na radionici održanoj u Zagrebu i
kako će ona biti voditelj projekta, dok će administrator na projektu biti Klara
Stražanac. Kroz taj projekt će se tijekom 30 mjeseci financirati 85% plaće voditelja
projekta i 50% plaće adninistratora te će Općina Viljevo na taj način uštedjeti znatna
sredstva.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje o razbijenim staklima na Mjesnom domu u
Kapelni i kada će biti zamjenjena. Dominik Knežević odgovara kako je upoznat s
razbijanjem stakala te da je Općina Viljevo podnijela Policijskoj postaji Donji Miholjac
odštetni zahtjev na iznos od 1.000,00 kuna protiv nepoznatog počinitelja i kako će

stakla uskoro biti zamjenjena. Što se tiče samog uređenja Mjesnog doma postoje dva
načina. Prvi je prijava rekonstrukcije na mjeru 7.4.1. a druga je prijava Fondu za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ista mogućnost je predviđena i za Mjesni
dom u Ivanovu te će se odlučiti što je povoljnije za koju građevinu.
Nadalje, vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi dovršetka mrtvačnice u
Kapelni. Dominik Knežević odgovrara kako se mrtvačnica planira dovršiti do kraja
godine u cijelosti i da radovi nisu zahtjevni i odnose se na fasadu, struju, keramiku i
prilaz.
Dalibor Dakić postavlja pitanje i u vezi javne rasvjete u ulici Nikole Tesle u Kapelni
budući da ta ulica uslijed jačeg vijetra ostaje bez javne rasvjete. Dominik Knežević
odgovara kako čini sve što je moguće ali da bi HEP Elektroslavonija trebala odraditi
rekonstrukciju postojeće mreže i da Općina Viljevo ne može utjecati na njihovu
dinamiku rada.
Dalibor Dakić postavlja pitanje i uvezi tradicionalnih susreta Kapelčana koji bi se
trebali održati 28. srpnja i postavljanja šatora. Dominik Knežević odgovara kako će se
provjeriti je li magadenovački šator slobodan i rezervirati ga za taj datum.
Predsjednica Monika Fekete postavlja pitanje zašto su se povećale uplanice za
komunalnu naknadu. Dominik Knežević odgovara kako se komunalna naknada do
sada nije realno obračunavala, površine nisu bile realne i kako se ove godine
obračun komunalne naknade radio na temlju iskaza površina koji je dobiven iz
Katastra. Vjećnik Željko Viljevac podržava novi obračun komunalne naknade i navodi
kako bi svi trebali plaćati komunalnu naknadu prema stvarnim površinama jer je to u
skladu sa zakonom.
Nadalje, Monika Fekete postavlja pitanje što je sa službenom internetskom stranicom
Općine Viljevo i kako nije na istoj molga pronaći Strategiju razvoja Općine Viljevo.
Melita Grüll odgovara kako je stanica u izradi i kako će provjeriti gdje se točno na
stranici nalazi Strategija razvoja na stranici i poslati lik e-mailom.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje u vezi otvaranja trgovine u Ivanovu jer je
stanovništvu koje živi u Ivanovu jako teško bez trgovine. Dominik Knežević odgovara
kako je najadekvaniji porostor za trgovinu u prostoru bivše trgovine. To je prostor u
privatnom vlasništvu i Trgovački lanac NTL se ne može dogovoriti oko visine
najmanine s vlasicima prostora. Isto tako navodi kako bi se eventuralno moglo
razmišljati i o otvaranju trgovine u Mjesnom domu ali taj prostor bi se prvo u cijelosti
morao srediti kako bi se stvorili minimalno-tehnički uvjeti za otvaranje trgovine.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje zašto Općina Viljevo ne bi plaćala najam za
trgovinu umjesto NTL-a. Melita Grüll navodi kako to nije moguće da općina plaća
najam poslovnog prostora za trgovačko društvo i kako će se iznaći način da se ipak
otvori trgovina u Ivanovu. Domink Knežević navodi da se treba provjeriti kada istiće
najam za poslovni prostor NTL-u ovjde u Viljevu.
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo.
Sjednica je završena u 21.10 sati.
ZAPISNIČAR:
Melita Grüll, v.r.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Monika Fekete, v.r.

