ZAPISNIK
s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 12. prosinca 2019. godine u
prostorijama Općine Viljevo.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete pisanim
pozivom, KLASA: 021-05/19-01/7, URBROJ: 2115/05-01-19-1, od 6. prosinca 2019. godine.
Započeto u 20.01 sati.
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Marinko Lukačević, Marta Senković, Ivica
Šoš, Biljana Vidaković, Željko Viljevac, Ivan Kovačević i Dalibor Dakić.
Odsutni vijećnici: Ivan Cvrković – opravdao izostanak i Ilija Galić.
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog
načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll – pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar, Tihomir Hajduković – voditelj poslova poljoprivrede,
gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti te Ivan Korov – predstavnik Radia Donji
Miholjac.
Predsjednica Monika Fekete otvara 21. 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 19. sjednice
2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll
3. Izmjene i dopune Programa građenja objekta komunalne
Infrastruktrure za 2019. Godinu
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković
4. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu s projekcijom
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll,
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll
6. Donošenje Program javnih potreba u športu i kulturi u 2020. godini
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković
7. Donošenje Program građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković

9. Analiza stanja sustava Civilne zaštite u 2019. godini s financijskim
pokazateljima za slijedeće trogodišnje razdoblje
IZVJESTITELJ: T. Mađarić, T. Hajduković
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za finanicranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Viljevo za 2020. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll
11. Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: D. Knežvević, M. Grüll
12. Pitanja i prijedlozi vijećnika.
Predsjednica, Monika Fekete, predlaže dopunu dnevnog reda s Donošenje Odluke o porezima
Općine Viljevo i postavlja pitanje ima li još tko kakvih izmjena i dopuna dnevnog reda.
Budući da 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 19. sjednice
2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll
3. Izmjene i dopune Programa građenja objekta komunalne
Infrastruktrure za 2019. Godinu
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković
4. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu s projekcijom
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll,
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll
6. Donošenje Program javnih potreba u športu i kulturi u 2020. godini
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković
7. Donošenje Program građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2020. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković
8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković
9. Analiza stanja sustava Civilne zaštite u 2019. godini s financijskim
pokazateljima za slijedeće trogodišnje razdoblje
IZVJESTITELJ: T. Mađarić, T. Hajduković

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za finanicranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Viljevo za 2020. godinu.
IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll
11. Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području
Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: D. Knežvević, M. Grüll
12. Donošenje Odluke o porezima Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll
13. Pitanja i prijedlozi vijećnika

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA:
AD/1. Predsjednica Monika Fekete otvara 1. točku dnevnog reda i postavlja pitanje ima li
kakvih izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 19. sjednice. Napominje kako je 20. sjednica
Općinskog vijeća bila svečana, te da nema usvajanja zapisnika s iste. Konstatira kako nema
izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 19. sjednice te daje na glasovanje. Pod točkom 1.
dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – općinskom
načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako se moralo staviti na vijeće kao točka
dnevnog reda II. izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2019. radi dvije velike
investicije koje neće biti ostvarene do kraja godine. To su izgradnja nerazvrstane ceste CretIvanovo te dječji vrtić koji je u fazi izgradnje ali za njega nećemo dobiti avans ove godine.
Investicija izgradnja dječjeg vrtića se nalazi samo na rashodovnoj strani. Tihomir Hajduković
obrazlaže kako je u II. izmjenama i dopunama proračuna bitnija izmjena koja se odnosi na
sredstva za vatrogastvo. Ova se stavka povećava iz razloga jer smo ostvarili vlastite prihode i
prihode od fiskalnog izravnanja veće od 3.000.000,00 miliona kuna. Zakonska obveza jedinica
lokalne samouprave je izdvajanje od 5% od pohodno ostvarenih prihoda za vatrogastvo.
Ostale korekcije nemaju veći utjecaj na proračun.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije
bilo. Istu daje na glasovanje. Jednoglasno su usvojene II. izmjene i dopune Proračuna Općine
Viljevo za 2019. godinu.
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ općinskom načelniku Dominiku
Kneževiću koji izvješćuje kako je nastavno na prethodnu točku potrebno donijeti izmjene i
dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu radi usklađenja
s II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu. Tihomir Hajduković se
nadovezuje kako se radi o kapitalnim investicijama te da se mora uskladiti s proračunom i da
bi ukupno predviđena sredstva Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
iznosila 5.580.000,00 kuna.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije
bilo te istu daje na glasovanje. Jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune Programa građenja
komunalne infrastrukture u Općini Viljevo za 2019. godinu.
AD/4. Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda te daje riječ Dominiku
Kneževiću koji moli vijećnike da usvoje prijedlog Proračuna za 2020. godinu u visini od
18.760.000,00 kuna. Ističe kako su u proračunu planirane investicije te navodi kako su neke

već i u toku, kao na primjer izgradnja vrtića za koji smo o ovoj 2019. imali samo rashode dok
prihode za sada nismo ostvarili jer Agencija provjerava poslanu dokumentaciju kako bi se
mogla donijet i odluka o avansu. Zatim u proračunu je planirana i energetska Društvenog doma
u Ivanovu te energetska obnova NK Viljeva te uređenje okoliša groblja u Kapelni. Isto tako
planiramo završetak Vatrogasnog doma u Viljevu čiji bi se završetak financirao putem
zaduživanja, odnosno dizanja kredita u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Općinski načelnik navodi
kako bi su u prijedlog proračuna ugrađene i izgradnje/rekonstrukcije nerazvrstavanih cesta,
projektna dokumentacija za energetsku obnovu Društvenog doma u Kapelni, te parkiralište i
pješačka staza ispred vrtića u Viljevu.
Tihomir Hajduković pojašnjava kako je prijedlog Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu s
planom razvojnih programa te projekcijom proračuna za razdoblje 2020.-2022. godina
izrađenu skladu sa zakonima, pravilnicima i naputcima te da se u njemu mogu vidjeti prihodi,
rashodi i račun financiranja te naglašava kako će detaljnije objasniti ako nekog nešto zanima.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Rasprave nije bilo.
Predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojen Proračun
Općine Viljevo s planom razvojnih programa te projekcijom proračuna za razdoblje 2020.2022. godina.
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je ova točka
vezana uz prethodnu točku, odnosno donošenje Proračuna Općine Viljevo te ako netko od
vijećnika ima pitanja, rado će odgovoriti.
Predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije bilo. Jednoglasno je donesena Odluka o
izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu.
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako na području općine
ima 18 aktivnih udruga te da će se slijedeće godine manifestacije trebati prijaviti temeljem
javnog poziva.
Tihomiru Hajdukoviću koji izvješćuje vijećnike kako je donošenje Programa javnih potreba u
športu i kulturi u 2020. godini zakonska obveza a vezana je uz donošenje proračuna. Sredstva
predviđena za ostvarenje i realizaciju programa javnih potreba u športu i kulturi za 2020.
godinu iznose 500.000,00 kuna za pokriće redovitih troškova te 50.000,00 kuna za kapitalne
investicije.
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesen Program javnih potreba u športu i kulturi za Općinu Viljevo za 2020. godinu.
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću koji izvješćuje vijećnike kako se Program građenja komunalne infrastrukture
donosi temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i to zajedno s donošenjem Proračuna.
Predviđena sredstva ovim programom iznose 13.780.000.00 kuna te se u materijalima može
vidjeti na što bi se ona utrošila a financiranje bi bilo iz komunalnog doprinosa, komunalne
naknade, cijene komunalnih usluga, naknade za koncesiju, iz proračuna, fondova Europske
unije, kredita i slično.
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesen Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Viljevo za 2020. godinu.
AD/8. Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Tihomiru Hajdukoviću. Tihomir
Hajduković navodi kako se Program održavanja komunalne infrastrukture također donosi
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i to zajedno s donošenjem proračuna. Sredstva
za financiranje ovog programa predviđena su u iznosu od 350.000,00 kuna a financirat će se
iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge, naknade za
koncesiju i slično.
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ Tomislavu
Mađariću – zamjeniku općinskog načelnika. Tomislav Mađaraić izvješćuje vijećnike kako vijeće
treba donijeti zaključak povodom analize stanja sustava civilne zašite na području općine s
financijskim planom za slijedeće trogodišnje razdoblje. Navodi kako se u materijalima može
vidjeti pregled financijskih učinaka sustava civilne zašite za naredne tri godine. Također daje
osvrt i na pokaznu vježbu Blanje 2019. u svibnju 2019. godine u koju su se uključile sve službe
i članovi udruga.
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesen Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zašite na području Općine Viljevo
u 2019. godini s financijskim pokazateljima za slijedeće trogodišnje razdoblje.
AD/10. Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti Grüll, pročelnici
Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti
Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2020. godini sukladno odredbama Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Pravo na redovito godišnje
financiranje imaju one političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile
mjesto člana u općinskom vijeću i nezavisni vijećnici. Isto tako napominje kako za svakog člana
općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada
i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu općinskog vijeća. U
ovom slučaju su to žene. Ukupno planirani iznos naknade u Proračunu Općine Viljevo za 2020.
godinu političkim strankama i nezavisnim vijećnicima je iznos od 11.300,00 kuna a od toga
HDZ-u pripada iznos od 8.300,00 kuna, HDSSB-u iznos od 1.000,00 kuna, SDSS-u iznos od
1.000,00 kuna i nezavisnom vijećniku Ivanu Kovačeviću iznos od 1.000,00 kuna.
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2020. godini.
AD/11. Predsjednica Monika Fekete otvara 11. točku dnevnog reda i daje riječ Dominiku
Kneževiću, općinskom načelniku. Dominik izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti Odluku
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Viljevo jer su na snagu stupile Izmjene i dopune
Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i prema kojima je cijena za odvoz otpada
formirana na drugačiji načni, odnosno odvoz otpada treba poskupjeti. Navodi kako u
materijalima za ovo vijeće je bila predložena jedna cijena ali u međuvremenu je održan
sastanak s predstavnicima Eko-flora plus, danas u Općini Čađavica na kojem je sudjelovala
pročelnica te će vam ona nešto više reći o postignutom dogovoru oko cijene. Melita Grüll
izvješćuje vijećnike o bitnim izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim
otpadom. Navedenim izmjenama i dopunama korisnici se razvrstavaju u dvije kategorije:
kućanstvo i korisnici koji nisu kućanstvo (pravne osobe, obrtnici, udruge i slično). Ukinuta su
dosadašnja samačka domaćinstva i vikendaši. Isto u cijeni mora biti sadržan iznos minimalne
javne usluge koju određuje općinsko vijeće (takozvani fiksni dio) dok pružatelj usluge cjenikom
određuje varijabilni dio, odnosno pražnjenje kanti. Tako se cijena određuje temeljem zbroja
cijene minimalne javne usluge, pražnjenja kanti i ugovorne kazne. Ugovorna kazna će se
naplaćivati samo u slučajevima ako korisnici postupaju suprotno ugovoru sklopljenom s
davateljem usluge i to u slučajevima kada na primjer ne vrše predaju otpada, u slučaju da
odlažu otpad izvan predviđene kante, ako odlažu problematični otpad u kantu, ako se poklopac
na spremniku ne može zatvoriti zbog višak otpada i slično. Kontrolu tko postupa suprotno
odredbama sklopljenog ugovora će provoditi djelatnici Eko-flora plus i naš komunalni redar
povremeno. Nadaje izvješćuje vijećnike kako je postignut dogovor oko cijene za kućanstva te
će se ona sastojati od 48,00 kuna za cijenu minimalne javne usluge i 5 kuna po pražnjenju
kante. U cijenu je uračunat PDV i ako bi neko kućanstvo na primjer imalo dva pražnjenja
tijekom mjeseca cijena će iznositi 58,00 kuna. Za korisnike koji nisu kućanstvo cijena će iznositi
zbrajanjem 60,00 kuna za cijenu minimalne javne usluge i 5,00 kuna po pražnjenju spremnika.

U ove cijene nisu uračunati troškovi mobilnog reciklažnog dvorišta. Troškovi mobilnog
reciklažnog dvorišta na razini godine iznose oko 15.000,00 kuna i oni bi se financirali iz
proračuna. Obveza postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta je jednom u tri mjeseca.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.
Vijećnik Željko Viljevac postavlja pitanje zašto naš komunalni redar kojeg plaća Općina Viljevo
treba raditi za Eko-flor na što Melita Grüll odgovara kako on neće raditi za Eko-flor već da je
to njegova dužnost sukladno odredbama zakona i Odluke o komunalnom redu Općine Viljevo
te navodi kako je ugovorna kazna dobra i iz razloga jer će se na taj način ljudi poticati na
razvrstavanje otpada jer ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju imamo obvezu
smanjenja otpada i ako ne budemo se pridržavali razvrstavanja otpada, općina će svake
godine morati plaćati penale.
Vijećnik Željko Viljevac postavlja pitanje u vezi spremnika za razvrstavanje otpada, papir,
staklo, tkanina i slično na što Melita Grüll odgovara kako se Općina Viljevo još početkom 2018.
godine prijavila natječaj Fonda za zaštitu okoliša u vezi dodatnih kanti i da su kante trebale biti
ljetos isporučene ali se u postupku javne nabave netko žalio i Fond je ponovo 27. studenog
raspisao postupak javne nabave koji traje do 8. siječnja 2020. godine. Navodi kako se nada
da će kante biti do ljeta u Viljevu.
Vijećnica Marta Senković postavlja pitanje hoće li se naplaćivati kazne na što Melita Grüll
odgovara kako će se u početku vjerojatno ljudi samo upozoravati.
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje kako će se plaćati smeće ako na adresi ima
registriran obrt i kućanstvo na što Melita Grüll odgovora da će se plaćati prema kategoriji koja
nije kućanstvo.
Općinski načelnik navodi da nitko neće moći izbjeći plaćanje računa za odvoz otpada jer tamo
gdje netko plaća struju morat će plaćati i otpad.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Nakon provedenog glasovanja, jednoglasno
je donesena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viljevo.
AD/12. Predsjednica Monika Fekete otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti Grüll.
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti novu Odluku o porezima Općine
Viljevo radi usklađenja s naputcima Porezne uprave. I nadalje na području Općine Viljevo
ostaju tri vrste poreza, porez na potrošnju po stopi od 3%, porez na kuće za odmor koji iznosi
10,00 kuna po m² korisne površine te porez na korištenje javnih površina koji se plaća po stopi
od 10% od osnovice koju predstavlja plaćena zakupnina za korištenje javne površine. Novina
u prijedlogu odluke je prenošenje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe
na Ministarstvo financija – Poreznu upravu.
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesena Odluka porezima Općine Viljevo.
AD/13 Predsjednica Monika Fekete otvara 13. točku dnevnog reda.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi javne rasvjete u Kapelni budući da u ulici Nikole
Tesle neke žarulje stalno ne rade. Općinski načelnik odgovara kako se ljetos obnavlja mreža
od strane HEP-a i kako se nada da je situacija sada bolja. Melita Grüll navodi kako je
kontaktirala osobu koju održava javnu rasvjetu te da je rečeno kako se žarulje stalno mijenjaju
ali da je problem u tome jer ih netko razbija sa zračnom puškom. Vijećnik Dalibor Dakić
napominje kako će obratiti pažnju tko to radi i kako bi se trebala o istom obavijestiti policija.
Rasprave više nije bilo.
Sjednica je završena u 20.53 sati.
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