
Z A P I S N I K 
 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 13. kolovoza 2019. godine u 
prostorijama Općine Viljevo. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/19-01/4, URBROJ: 2115/05-01-19-1, od 31. srpnja 2019. godine.  
 
Započeto u 18.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Marta Senković, Ilija Galić, 
Dalibor Dakić. 
 
Odsutni vijećnici: Davorin Fekete, Biljana Vidaković, Ivica Šoš, Željko Viljevac i Ivan 
Kovačević. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tihomir Hajduković – voditelj poslova 
poljoprivrede, gospodarstva i društvenih djelatnosti – zapisničar i Vlado Perković – 
predstavnik Radia Donji Miholjac.  
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 18. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i 
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke dnevnog reda kao u 
sazivu. 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošnje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.godine 

3. I Rebalans Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave na području Osječko-baranjske županije; Općina Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

5. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo   
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević 

7. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje  
od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine 

IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

8.  Pitanja i prijedlozi vijećnika.  
 



Predsjednica, Monika Fekete postavlja pitanje ima li netko prijedlog 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 17. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošnje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. 

IZVJESTITELJI:  Dominik Knežević, Tihomir Hajduković  
3. I Rebalans Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu 

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

4. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave na području Osječko-baranjske županije; Općina Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

5. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih 
građevina u vlasništvu Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo   
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević 

7. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje  
od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine 

IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

8.  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 primjedbi na zapisnik sa 17. sjednice. Konstatira kako nema te istu 
stavlja na glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 17. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelniku, kako bi upoznao vijećnike s polugodišnjim izvještajem o izvršenju 
Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu. Općinski načelnik kratko se osvrnuo na izvršenje 
Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01. do 30.06. 2019. godine, te predao riječ 
Tihomiru Hajdukoviću, voditelju poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih 
djelatnosti. Isti je vijećnike detaljnije upoznao sa izvršenjem Proračuna Općine Viljevo za 
prvo polugodište tekuće godine, koje je priloženo i u materijalima koji su dostavljeni 
vijećnicima, kojime je konstatirano da su izvršeni ukupni prihodi i primici u iznosu od 
3.355.832 kune, rashodi i izdaci u iznosu od 3.063.696 kuna te je ostvaren višak prihoda i 



primitaka u navedenom razdoblju od 292.136 kuna, koji zajedno sa prenesenim viškom iz 
prethodnih godina u iznosu od 1.976.401 kunu čini ukupno ostvareni viška prihoda od 
2.268.537 kuna za pokriće manjkova u budućem razdoblju. Konstatirano je da su primici i 
izdaci realizirani u izvještajnom razdoblju u 20 % iznosu iz razloga što će sve veće investicije 
biti ostvarene u 2. Polugodištu tekuće godine (dječji vrtić, ceste) i da je izvorni proračun 
ostvaren u realnim okvirima. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo. Predsjednica Monika Fekete daje istu na 
glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu.  
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ općinskom načelniku Dominiku 
Kneževiću koji također za detaljnije izvješće o I Rebalansu Proračuna Općine Viljevo za 
2019. godinu predaje riječ Tihomiru Hajdukoviću, voditelju poslova poljoprivrede, 
gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti. Prema priloženim materijalima za vijeće u 
prijedlogu I Rebalansa Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu vidljivo je da nema većih 
odstupanja u odnosu na planirani proračun. Radi se o manjim korekcijama kako na 
prihodovnoj tako i rashodovnoj strani, iznosi Hajduković, te je u rebalans uvršten i preneseni 
višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.976.401 kune, čime je I Rebalans Proračuna 
Općine Viljevo za 2019. godinu uravnotežen.  
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Rasprave po ovo točki dnevnog reda nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o I. Izmjenama i 
dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu. 
 
AD/4. Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku 
Dominiku Kneževiću koji je upoznao vijećnike općinskog vijeća o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, pa tako i na području 
Općine Viljevo. Prema nalazima revizije raspolaganje se ocjenjuje djelomično učinkovitim 
kao i u većini JLS na području naše županije a manji nedostaci biti će otklonjeni u datom 
roku od 60 dana a jedan, gotovo najveći nedostatak biti će otklonjem donošenjem Odluke 
koja je slijedeća točka dnevnog reda današnje sjednice.  
Rasprave više nije bilo te predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Jednoglasno je prihvaćena informacija o dostavljenom Izvješću o obavljenoj reviziji 
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne 
samouprave na području Osječko-baranjske županije, Općine Viljevo.  
 
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku 
Dominiku Kneževiću koji se nadovezao na proteklu točku dnevnog reda te napomenuo 
ponovno kako se ovom Odlukom realizira i ispravlja jedan od navedenih nedostataka 
utvrđenih nalazom revizije te će se donošenjem iste omogućiti tj. urediti način upravljanja i 
korištenja sportskim građevinama, budućim sklapanjem ugovora utvrditi prava i obaveze, 
analiza i vrednovanje učinaka, nadzor, izvješćivanje i druge mjere potrebite za učinkovito i 
svrsishodno upravljanje sportskim objektima na području Općine Viljevo.  
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Budući da rasprave nije bilo, predsjednica stavlja 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u 
vlasništvu Općine Viljevo. 
 
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ načelniku 
Dominiku Kneževiću.  
Načelnik izvješćuje vijećnike kako je u stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN broj 29/19.) nastupila obaveza izmjene i 
dopune prethodno donesene odluke o financiranju političkih stranaka te smo u obavezi 
donijeti i ovakvu odluku.  
Predsjednica Monika Fekte otvara raspravu. 



U raspravu se uključuje vjećnik Ivan Cvrković iskazujući nezadovoljstvo što se sredstva 
dodjeljuju strankama čiji vijećnici se ne odazivaju sjednicama Općinskog vijeća Općine 
Viljevo. Jednoglasno je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo. 
 
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda te daje načelniku Dominiku 
Kneževiću, koji kaže da je svoje Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za 
razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine dostavio svim vjećnicima u materijalima za sjednicu 
te da je voljan obrazložiti ga ukoliko netko ima pitanja.  
Predsjednica otvara raspravu. Jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje 01.01 – 30.06.2019. godine.  
 
AD/8. Predsjednica Monika Fekete otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ Dominiku 
Kneževiću koji upoznaje vijećnike o slijedećim aktivnostima: 

a) Općina Viljevo sklopila je novi Ugovor o koncesiji za odvoz komunalnog otpada sa 
dosadašnjim koncesionarom tvrtkom EKO-FLOR PLUS d.o.o. Oroslavje na slijedeće 
razdoblje od 7 godina i sa novim utvrđenim cjenikom usluge 

b) III. Izmjene i dopune PPUO Viljevo su još uvijek u tijeku, nedostaje potvrda 
Ministarstva poljoprivrede da bi postupak išao u završnu fazu 

c) Započeti su radovi na izradnji dječjeg vrtića u Viljevu, prema utvrđenoj dinamici rok 
završetka je godinu dana 

d) Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova tvrtkom „Karašica-Vučica“ Donji Miholjac za 
izgradnju nerazvrstane ceste, k.č. broj 2227 k.o. Viljevo ukupne vrijednosti oko 
350.000 kuna od čega je sufinancirano od strane MRRFEU sa iznosom od 200.000 
kuna 

e) Pri završetku su radovi na izgradnji mrtvačnice u Kapelni, u tijeku je nabavka opreme 
za sahrane 

f) Izgradnja mrtvačnice u naselju Ivanovo – prijavljena je putem LAG-a Karašica, u 9. 
mjesecu očekuje se Odluka o dodjeli sredstava, vrijednost investicije je oko 400.000 
kn + PDV 

g) U tijeku su investicijski radovi na uređenju športskih objekata u Kapelni, Ivanovo – 
sanitarni čvor 

h) U mjesecu lipnju održana je vježba civilne zaštite „Blanje 2019“ te zaprimljena 
donacija vatrogasnog vozila od vatrogasaca iz Francuske  

i) Program javnih radova (6 zaposlenih) i Program Zaželi (10 zaposlenih žena) odvijaju 
se planiranom dinamikom  

j) Ljeto u Viljevu 2019 – sadržava skup manifestacija koje će obogatiti sadržaje ovoga 
ljeta u području kulture, športa i sl.  

 
Pod ovom točkom vijećnica Marta Senković postavila je pitanje da li je Općina Viljevo 
ostvarila kakvu financijsku pomoć od Osječko-baranjske županije na što je odgovorio 
načelnik Dominik Knežević rekavši da pomoć od županije nismo ostvarili unazad 2-3 godine, 
iako se redovito prijavljujemo na objavljene pozive.  
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo. 
 
Sjednica je završena u 18.55 sati. 
 
 
 
      ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNICA 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
      Tihomir Hajduković                    Monika Fekete 
 

      


