ZAPISNIK
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 19. prosinca 2018.
godine u prostorijama Općine Viljevo.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete
pisanim pozivom, KLASA: 021-05/18-01/11, URBROJ: 2115/05-01-18-1, od 13.
prosinca 2018. godine.
Započeto u 19.04 sati.
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Davorin Fekete, Ivan Cvrković, Marta
Senković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, Ivan Kovačević, Ilija Galić i Dalibor Dakić.
Odsutni vijećnici: Željko Viljevac.
Ostali nazočni: Dominik Knežević –
općinskog načelnika, Melita Grüll
zapisničar, Tihomir Hajduković –
komunalnih i društvenih djelatnosti
Miholjac.

općinski načelnik, Milorad Maljković – zamjenik
– pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i
voditelj poslova poljoprivrede, gospodarstva,
i Daliborka Đurišić – predstavnica Radia Donji

Predsjednica Monika Fekete otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve
nazočene i konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te predlaže
točke dnevnog reda kao u sazivu.

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 12. i 13. (svečane) sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu s projekcijom
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll, T. Hajduković
3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu

IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll, T. Hajduković
4. Donošenje Program javnih potreba u športu i kulturi u 2019. godini
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković

5. Donošenje Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković

6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
godinu
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković
7. Analiza stanja u 2018. godini i Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za
razdoblje 2019 – 2022. godina – donošenje Odluke u svezi istog.
IZVJESTITELJ: T. Mađarić, T. Hajduković
8. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš na području Općine Viljevo
IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za finanicranje političkih
stranaka i članova s izabranih lista grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2019. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković
10. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
-POMOĆ STUDENTIMA I SREDNJOŠKOLCIMA – izvješće

Predsjednica Monika Fekete daje dnevni red na glasovanje. Predloženi dnevni red 14.
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo je jednoglasno usvojen.

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 12. i 13. (svečane) sjednice
općinskog vijeća. Konstatira kako nema te istu stavlja na glasovanje. Pod točkom 1.
dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapsinik s 12. i 13. (svečane) sjednice
Općinskog vijeća Općine Viljevo.
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću –
općnskom načelniku, kako bi upoznao vijećnike s Prijedlogom Proračuna Općine
Viljevo za 2018. godinu.
Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je ovaj prijedlog proračuna planiran u
iznosu od 18.860.000,00 kuna. Razlog tomu je izgradnja dječjeg vrtića u Viljevu i
izgradnja spojne ceste Ivanovo – Cret Viljevski. Ujedno izvješćuje i vijećnike kako je
dobivena pozitivna odluka u vezi prijave na najtečaj za izgradnju dječjeg vrtića te kako
će se 21. prosinca 2018. godine u Zagrebu potpisati i ugovor. Dominik Knežević
nabraja i ostale projekte koji se planiraju dovrštiti ili započeti tijekom 2019. godine, te
izdvaja dovršetak ambulante i ljekarne te vatrogasnog doma, građevine koje se
odnose na uređenje centra u naselju Viljevo, dovršetak mrtvačnice u naselju Kaplena,
izgradnju mrtvačnice u naselju Ivanovo, rekonstrukcija javne rasvijete u naselju
Kapelna, projektna dokumentacija za uređenje centra u naselju Ivanovo te projektna

dokumentacija za ostale nerazvrstane ceste. Isto tako ističe kako su sredstva za
financiranje udruga povećana jer je došlo do osnivanja dvije nove udruge na podučju
Općine (Vrečari – udruga kuhara amatera i Mala škola nogometa) te kako je plan
također i finanicrati udžbenike za učenike osnovne škole.
Predsjednica daje riječ Meliti Grüll, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, koja
upoznaje vijećnike kako su prihodi u poračunu planirani u iznosu od 18.860.000,00
kuna, te da su se prema načelu uravnoteženosti proračuna u istom iznosu planirali i
rashodi. Ujedno navodi kako se za većinu kapitalnih investija očekuju prihodi iz pomoći
– pomoći proračunu iz drugih proračuna (državni, županijski, EU fondovi i slično) u
iznosu od 11.400.000,00 kuna.
Tihomir Hajduković, voditelj poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i
društvenih djelatnosti navodi kako je bitno za istaknuti da su prihodi planirani realno te
kako kod računa financiranja nema kreditnih zaduženja.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Vijećnik Ilija Galić postavlja pitanje općinskom načelniku u vezi izgradnje ceste
Ivanovo – Cret Viljevski te navodi kako se svake godine ta cesta stavlja u proračun ali
da još nije napravljena.
Općinski načelnik odgovara kako je projektiranje ceste u zadnjoj fazi, te da se radi o
asfaltiranoj cesti dužine 5,5 metara te kako se građevinska dozvola očekuje u
narednih mjesec dana. Vrijednost ove investicije biti će oko 3.100.000,00 kuna.
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo.
Predsjednica daje točku na glasovanje.
Jednogalsno je donesen Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu s planom
razvojnih programa te projekcijom proračuna za razdbolje 2019. - 2021. godine.
AD/3. Predsjednica Monika Fekete otvara 3. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll
koja izvješćuje vijećnike kako se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2019.
godinu treba donijeti sukladno odredbama Zakona o proračunu. Sama odluka sadrži
odredbe o izvršavanju proračuna, proračunsku zalihu, prihode proračuna, namjenske
prihode te ispalatu sredstava iz proračuna, povrat sredstava, upravljanje općinskom
imovinom, otpis dugova te ostale odredbe. Također ističe kako je za izvršenje proračuna
odgvoran općinski načelnik te kako je njegova obveza izvještavati općinsko vijeće
barem dva puta godišnje o izvršenju proračuna.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Vijećnik Ilija Galić postavlja upit tko odobrava projekte u Općini Viljevo.
Melita Grüll odgovra kako sukladno zakonu neke odluke načelnik može donositi
samostalno dok druge donosi općinsko vijeće.
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo.
Predsjednica daje točku 3. na glasovanje.
Jednogalsno je donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2019.
godinu.
AD/4. Pod točkom 4. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominku Kneževiću,
općinskom načelniku, koji izvješćuje vjećnike kako su prijedlogom Programa javnih
potreba u sportu i kulturi planiranirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna za
pokriće tekućih troškova te iznos od 50.000.00 kuna za kapitalne investicije. Iznos je
povećan budući da su osnovane dvije nove udruge.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje koje su dvije nove udruge na što Dominik
Knežević odgovara „Vrećari“ i Mala škola nogometa.

Rasprave po ovo točki dnevnog reda više nije bilo.
Predsjednica daje točku na glasovanje.
Jednogalsno je donesen Program javnih potreba u športu i kulturi za Općinu Viljevo u
2019. godini.
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ
općinskom načelniku. Dominik Knežević navodi kako je donošenje Programa građenja
komunalne infrastrukture u Općini Viljevo za 2019. godinu zakonska obveza
Programom je planirana izgradnja nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih
površina, građevnine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, održavanje groblja te
kako su sredstva predviđena u iznosu od 14.080.000,00 kuna.
Predsjednica Monika Fekete pod ovom točkom otvara raspravu.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi rekonstrukcije javne rasvjete u naselju
Kaplena, na što Dominik Knežević odgovora kako se pod rekonstrukcijom
podrazumijeva zamjena postojećih kablova s novima koji će se postaviti na stupove.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje znači li to da se neće postavljati novi stupovi
na što Dominik Knežević odgovara potvrdno.
Rasprave više nije bilo te predsjednica daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje.
Jednoglasno je donesen Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Viljevo
za 2019. godinu.
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ
općinskom načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike
kako su prijedlogu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
predviđena sredstva u iznosu od 350.000,00 kuna te su ista predviđena za održavanje
nerazvrstavnih cesta, održavanje javnih površina, građevine i uređaji javne namjene
javna rasvjeta i slično.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo.
Predsjednica Monika Fekete daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje.
Jednoglasno je donesen Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Viljevo
za 2019. godinu.
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću koji upoznaje vijećnike kako je zakonska obveza općinskog vijeća
analizirati stanje sustava civilne zaštite na svom području. Ujedno ističe kako je
ustrojena postrojba civilne zaštite te doneseni pripadajući akti te da cjelokupni sustav
funkcionira.
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo.
Predsjednica Monika Fekete daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje.
Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Viljevo u 2018. godini i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za četerogodišnje razdoblje 2019.-2022. godine na području
Općine Viljevo u 2018. godini.
AD/8. Predsjednica Monika Fekete otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ
općinskom načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje kako pravni
temelj za donošenje ove Odluke u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom te da
odluka sadrži mjere za sprečavanje neporopisno odbačenog otpada koje se odnose
na uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, provedbu redovitog

godišnjeg nadzora područja, edukaciju stanovništva, te mjere za uklanjanje otpada
odbačenog u okoliš. Dominik Knežević također ističe kako je Općina Viljevo pristupila
sporazumu s Gradom Donjim Miholjcem i Općinom Magadenovac kojim će se
provoditi edukacije u osnovnoj školi putem različitih radionica, predstava i slično.
Sredstva potrebna za provođenje ovog projekta iznose 10.000,00 kuna. Također
napominje kako je Općina Viljevo prošla na natječaju za nabavku plavih kanti i
postavljanje zelenih otoka koji je bio otvoren pri Fondu za zaštitu okoliša.
Melita Grüll nadodaje kako je sam projekt vrijedan jer se radi o iznosu od preko
100.000,00 kuna te da je financijska obveza Općine Viljevo 15.000.00 kuna a na taj
način će se pokriti nabva plavih kanti te postavljanje dodatnih zelenih otoka po svim
naseljima.
Predsjednica otvara raspravu.
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje tko će voditi projekt i edukaciju.
Predsjednica vijeća odgovara kako je nostitelj projekta Grad Donji Miholjac, voditelj
projetka Ivan Pobi a edukaciju će voditi stručnjakinja za zaštitu okoliša iz Osijeka.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje hoće li dosatviti i zelene kante onim osobama
koje ih nemaju na što Dominik Knežević odgvoora kako će se raditi revizija kanti za
otpad na cijelom području Općine Viljevo.
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje u vezi cijene odvoza otpada.
Dominik Knežević odgovora kako cijena odvoza otpada nije povišena jer nije dana
suglasnost budući da je koncesionar tražio povećanje koje suprotno odredbama
važećeg ugovora o koncesiji te kako će se situacija razvijati vidjet će se u budćnosti.
Rasprave više nije bilo.
Predsjednica Monika Fekete daje 8. točku dnevnog reda na glasovanje.
Jednoglasno je donesena Odluka o mjerama za spriječavanje nepropisno odbačenog
otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine
Viljevo.
AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara 9. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti
Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je pravni osnov za donošenje ove Odluke
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te kako je usvojenim
Proračunom Općine Viljevo za 2019. godinu za rad političkih stranaka određen iznos
od 10.000,00 kuna. U nacrtu ove Odluke utvrđuje se jednak iznos sredstava za svakog
člana vijeća tako da svakoj političkoj stranci ili nezavisnom kandidatu pripadaju
sredstva razmjerno broju članova u općinskom vijeću. Također za svakog izabranog
člana općinskog vijeća podzastupljenog spola taj se iznos uvećava za 10%. U
Općinskom vijeću Općine Viljevo zastupljene su slijedeće stranke: Hrvatska
demokratska zajednica, Hrvatski demokratski savez Slavonie i Baranje, nezavisni
kandidat grupe birača – Ivan Kovačević te SDDS. U članku 5. prijedloga ove odluke
može se vidjeti koliko će koja stranka dobiti razmjerno broju njezinih članova.
Predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije bilo.
Daje točku na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćena Odluka o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih
stranaka i članova s izabranih lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Viljevo za 2019. godinu.
AD/10. Predsjednica Monika Fekete otvara 10. točku dnevnog reda pitanja i prijedlozi
vijećnika te daje riječ općinskog načelniku Dominiku Kneževiću koji izvješćuje vijećnike
o pomoćima za redovite studente i srednjoškolce u školskoj godini 2018./2019. te
navodi kako je za studente predviđena sukladno odluci pomoć od 5.000,00 kuna dok

je učenicima predviđeno 3.000,00 kuna. Pola iznosa planiramo isplatiti svima koji
zadovoljavaju uvjete za Božić dok druga polovica se planira isplatiti slijedeće godine
prije Uskrsa.
Ove godine ukupno se prijavilo 36 redovitih sudenata te 28 srednjoškolaca.
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo.
Sjednica je završena u 19,45 sati.
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