
 
Z A P I S N I K 

 
 

s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 14. studenog 2018. 
godine u prostorijama Općine Viljevo. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete 
pisanim pozivom, KLASA: 021-05/18-01/9, URBROJ: 2115/05-01-18-1, od 8. 
studenog 2018. godine.  
 
Započeto u 19.03 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Davorin Fekete, Ivan Cvrković, 
Marta Senković, Ivica Šoš i Dalibor Dakić. 
 
Odsutni vijećnici: Biljana Vidaković, Ivan Kovačević, Ilija Galić i Željko Viljevac. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik 
općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll 
– pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar i Ivan Korov – predstavnik 
Radia Donji Miholjac.  
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 12. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve 
nazočene i konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke 
dnevnog reda kao u sazivu. 
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. II Rebalans Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

4. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne 
naknade 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu  
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 

6. Informacija o očitovanju načelnika Općina Marijanci, 
Magadenovac, Podravska Moslavina i Viljevo vezana uz zahtjev 
za davanje suglasnosti na promjenu cjenika za obavljanje javne 
usluge prikupljanja otpada od strane Eko-flor plus d.o.o. iz 
Oroslavja 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 



7. Infromacija o obračunavanju zateznih kamata na dospjela 
potraživanja  za prihode od prodaje i zakupa poljoprivrednog 
zemljišta – Mišljenje odvjetnice za financijsko pravo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

8. Zahtjev Davorina Feketea iz Viljeva za otpis duga s osnove kamata 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

9. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 

Predsjednica, Monika Fekete sama predlaže izmjenu dnevnog reda tako da se 
dnevni red dopuni s točkom koja glasi „Donošenje Odluke o osnivanju Poslovne zone 
Križevci“ a točka 8. dnevnog reda, koja se odnosi na zahtjev Davorina Feketea iz 
Viljeva za otpis duga s osnove katama, makne s dnevnog reda.   
Postavlja pitanje ima li još netko prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda. 
Budući kako se više nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje isti na 
glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen 
slijedeći izmjenjen i dopunjen:  
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. II Rebalans Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

3. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

4. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne 
naknade 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

5. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu  
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 

6. Donošenje Odluke o osnivanju Poslovne zone Križevci 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

7. Informacija o očitovanju načelnika Općina Marijanci, 
Magadenovac, Podravska Moslavina i Viljevo vezana uz zahtjev 
za davanje suglasnosti na promjenu cjenika za obavljanje javne 
usluge prikupljanja otpada od strane Eko-flor plus d.o.o. iz 
Oroslavja 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

8. Infromacija o obračunavanju zateznih kamata na dospjela 
potraživanja  za prihode od prodaje i zakupa poljoprivrednog 
zemljišta – Mišljenje odvjetnice za financijsko pravo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 



9. 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 11. sjednice. Konstatira kako 
nema te istu stavlja na glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je 
usvojen zapsinik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općnskom načelniku, kako bi upoznao vijećnike s izmjenama i dopunama Proračuna 
Općine Viljevo za 2018. godinu.  
Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je došlo do povećanja od 600.000,00 
kuna na prihodovnoj i rashodovnoj strani te navodi ako netko želi detaljnije 
objašnjenje, rado će to učiniti. 
Predsjednica daje ovu točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo te daje 2. 
točku dnevnog reda na glasanje. Jednogalsno je donesena Odluka o izmjenama i 
dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu. 
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominku Kneževiću, 
općinskom načelniku, koji izvješćuje vjećnike kako je razlog donošenja Odluke o 
komunalnoj naknadi zakonska obveza radi stupanja na snagu Zakona o komunlanom 
gospodarstvu i kako se u samoj odluci radi o usklađivanju sa zakonskim odredbama 
te kako se iznosi za naplatu komunalne naknade nisu mijenjali. 
Melita Grüll detaljnije izvješćuje vijećnike kako je pravni osnov za donošenje Odluke 
o komunlnoj naknadi Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Zakon o komunlanom 
gospodarstvu donesen je 13. srpnja 2018. godine a stupio je na snagu 4. kolovoza 
2018. godine. Člankom 95. istog zakona je propisano kako predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi i što se sve treba 
odrediti istom. Važno je napomenuti kako se ovim nacrtom Odluke o komunalnoj 
naknadi nisu mijenjale vrijednosti za obračun komunalne naknade, već se samo 
radilo na usklađenju njezinih odredbi s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Rasprave po ovo točki dnevnog reda nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednogalsno je donesena Odluka o 
komunalnoj naknadi. 
 
AD/4 Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ 
općinskom načelniku. Dominik Knežević navodi kako je donošenje Odluke o 
vrijednosti boda za obračun komunlane naknade također obveza proizišla iz Zakona 
o komunlanom gospodarstvu te kako se ovim nacrtom vrijednost boda nije mijenjala 
u odnosu na vrijednost boda temeljem koje se izračunavala komunalna naknada 
ranije. 
Melita Grüll detaljnije izvješćuje vijećnike. Člankom 98. stavkom 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu je propisano kako predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave do kraja studenog tekuće godine donosi odluku kojom se određuje 
vrijednost boda komunalne naknade koja se primjenjuje od 1. siječna iduće godine.  



Ističe kako je važno je napomenuti da se ovim nacrtom Odluke o vrijednosti boda 
komunalne naknade nije mijenjala. Vrijednost boda iznosi 0,20 kuna mjesečno po 
četvornom metru korisne površine stambenog prostora ako se komunalna naknada 
plaća u obrocima, odnosno 2,40 kuna godišnje. 
Predsjednica Monika Fekete pod ovom točkom otvara raspravu. 
Rasprave nije bilo te predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne 
naknade. 
 
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ 
općinskom načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike 
kako je razlog za donošenje Odluke o komunlanom doprinosu također stupanje na 
snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu te kako su vrijednosti za izračun 
komunalnog doprinosa ostale identične kako i ranije. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo.  
Predsjednica Monika Fekete daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno 
je donesena Odluka o komunalnom doprinosu. 
 
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ 
općinskom načelniku. Dominik Knežević, upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti 
Odluku o osnivanju Poslovne zone Križevci radi darovanja bivše karaule Općini 
Viljevo. Prethodni razgovori u vezi darovanje nekretnine odrađeni su u Ministarstvu 
državne imovne. Nakon što se donese ovakva odluka, ona šalje u županiju kako bi 
se uvrstila u županijski plan poduzetničkih zona te kada županija izda potvrdu da će 
Poslovna zona Križevci biti uvrštena u županijski plan poslovnih zona, ide procijena 
vrijednosti nekretnine, mišljenje ministarstva gospodarstva i zaključjuje se s Vladom 
RH ugovor o darovanju. 
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo. 
Predsjednica Monika Fekete daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno 
je donesena Odluka o osnivanju poslovne zone Križevci.  
 
AD/7 Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ 
općinskom načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje kako su 
načelnici Općina Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo zajednički 
nastupili s dopisom prema Eko floru d.o.o. u vezi povećanja  cijene odvoza smeća 
više od 60%. Razlog povećanja cijene koju Eko flor d.o.o traži je radi usklađivanja sa 
zakonom i implementacija sustava za praćenje odvoza. Prema važećem ugovoru koji 
mi imamo sklopljen s Eko florom d.o.o, cijena se može povećati samo do 5%, 
odnosno ako dođe do povećanja cijene, nafte, tečaja i slično. Slične probleme imaju i 
susjedne općine te je stoga organizran sastanak načelnika gdje je zauzet stav kako 
bi se u cijeni odvoza smeća tebao odrediti fiksni i varijabilni dio. Prijedlog je da fiksni 
dio ostane isti a varijablni dio neka bude 4,00 kune i neka se naplaćuje prema 
realnom odvozu. Eko flor d.o.o. nije prihvatio ovakav prijedlog te su predložili da 
svaka općina sufinancira razliku do pune cijene. Dominik Knežević izvješćuje 
vijećnike kako će najvjerojatnije doći do raskida ugovora i tražit će se novi 
koncesionar. 
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo. 
Predsjednica Monika Fekete daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje i predlaže 
neka se donese zaključak o prihvaćanju ove informacije. Jednoglasno je prihvaćena 



informacija o očitovanju načelnika Općina Marijanci, Magadenovac, Podraska 
Moslavina i Viljevo vezana uz zahtjev za davanje suglasnoti na primjenu cjenika za 
obavljanje javne usluge prikupljanja otpada od strane Eko-flor plus d.o.o. iz 
Oroslavja. 
 
AD/8 Predsjednica Monika Fekete otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ 
općinskom načelniku Domiku Kneževiću. Domink Knežević izvješćuje vijećnike kako 
se ovjde radi o obračnu kmata koje se odnose na kašnjenja u plaćanju a tiču se  
prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na području Općine Viljevo 
a u vlasništvu je Republike Hrvatske i Općine Viljevo. Podsjeća vijećnike kako je na 
prošloj sjednici Općinskog vijeća ovo bila tema jer je izvješćem državne revizije bilo 
naloženo kako se kamate moraju obračunavati. U međuvremenu je pribavljeno 
mišljenje odvjetnice Nicole Kwiatkowski koja je stručnakinja za financijsko pravo te 
isto je dostavljeno u materijalima za ovu sjednicu. Bitno je napomenuti kako se 
kamate moraju obračunati te da je zastarni rok 5 godina, odnosno ako je glavna 
tražbina prestala ispunjenjem onda se primjenjuje zastarni rok od tri godine.  
Predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 
Daje točku na glasovanje. Jednoglasno je prihvaćena Infromacija o obračunavanju 
zateznih kamata na dospjela potraživanja za prihode od prodaje i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta. 
 
AD/9 Predsjednica Monika Fekete otvara 9. točku dnevnog reda pitanja i prijedlozi 
vijećnika te daje riječ općinskog načelniku Dominiku Kneževiću koji izvješćuje 
vijećnike o trenutnim aktivnostima koje provodi Općina Viljevo: 

-  U tijeku su radovi na mrtvačnici u Kapelni a koji se odnose na finu montažu 
struje, izrada fasade, sanitarnog čvora i keramičarski radovi dok su 
kamenorezački radovi i odvodnja planirani za iduću godinu. 

- Mrtvačnica u Ivanovu je u fazi projektiranja. Lokacija je određena. 
- Faza B radova uređenja centra u Viljevu – ambulanta i ljekarna je izgradnji, 

prva situacija na iznos od 250.000,00 kuna je isplaćena i podnesen je zahtjev 
za refundaciju plaćenog iznosa. 

- Program zaželi – prvo izvješće usvojeno, dobivena odluka na osnovu koje će 
Općini Viljevo biti isplaćeno dodatno 40.000,00 kuna. 

- Trenutno je izgranja ograde oko škole u Kapelni 
- Povodom Mjeseca knjige organizirana je akcija s Narodnom knjižnicom iz 

Donjeg Miholjca gdje je u periodu od 15. listopada 2018. do 15. studenog 
2018. godine Općina Viljevo financirala učlanjenje u Narodnu knjižnicu 
stavnovnika s područja općine. 

- Trenutno se prikupljaju zahtjevi za financiranje studenata i financiranje 
domova učenika srednjih škola. Za sada ima oko 35 zahtjeva studenata. 

- Izgradnja ceste od groblja u Viljevu do Šume Gaj je pri kraju. Cesta je 
financirana iz Mjere 7.2.2. ruralni razvoj. Slijedi obilazak terena s izvođačima i 
nadzornim inženjerom. Nedavno nam je uplaćen avans od 980.000,00 kuna. 

- Cesta Cret – Ivanovo je u fazi ishođenja građevinske dozvole 
- Cesta u Bockovcu u 500 m dužine koja je bila prijavljena na Ministarstvo 

regionalnog razvoja – projekt nije prošao. 
Općinski načelnik također izvješćuje vijećnike kako je svečana sjednica Općinskog 
vijeća planirana za 28. studeni 2018. godine te da će svim vijećnicima biti upućene 
pozivnice s programom. 



Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje kolika je vrijednost trenutnih radova na 
mrtvačnici u Kapleni? Dominik Knežević odgovara kako je vrijednost radova nešto 
malo niža od 70.000,00 kuna bez PDV-a dok će se ostali radovi izvesti na proljeće 
kada se očekuje i njezin dovršetak. 
Đuka Vincetić predlaže da se u Proračunu Općine Viljevo za 2019. godinu poveća 
iznos koji je predviđen za isplatu novčane pomoćni za opremu novorođenog djeteta. 
Dominik Knežević odgovara kako će se vidjeti kod izrade prijedloga proračuna koliko 
može ići povećanje i napominje kako je u travnju ove godine donio Odluku o isplati 
novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta kojim se iznos povećao u odnosu 
na prijašnje godine. 

 
 
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo. 
 
Sjednica je završena u 19,45 sati. 
 
 
 
      ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNICA 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Melita Grüll                     Monika Fekete 
 
      


