
Z A P I S N I K 
 

s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane putem elektronske pošte u 
periodu od 15. do 17. travnja 2020. godine. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/20-01/2, URBROJ: 2115/05-01-20-1, 14. travnja 2020. godine 
putem elektronske pošte.  
Za sjednicu je bio predložen slijedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice 
 

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  
o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
 

3. Donošenje izmjena i dopuna Programa raspolaganja  
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
za područje Općine Viljevo 

 
4. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Viljevo u 2019. godini 
 

5. PROGRAM korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, 
dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH za 2020. godinu 
 

6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za  
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu. 
 

7.  Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 
 srpanj-prosinac 2019. godine 
I 

8.  Informacija o izgradnji sustava navodnjavanja Kapelna 
 

9. Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite 
 
Općinskim vijećnicima su upućeni putem e-maila materijali (nacrti akta i obrazloženja). 
Uslijed pandemije uzrokovane COVID 19 bolesti i nemogućnošću održavanja iste u 
prostorijama Općine Viljevo, sjednica je bila otvorena u periodu od 15. do 17. travnja 2020. 
godine i u tom periodu moglo izvršiti glasovanje po predloženim točkama dnevnog reda 
putem slijedeće poveznice:  https://forms.gle/qHVXznbCDBdNh46QA 



Općinski vijećnici su obaviješteni tko ne bude glasao u navedenom roku ili tko bude glasao 
izvan roka, smatrat će se da nije sudjelovao u radu 23. sjednice Općinskog vijeća.   
Isto tako vijećnici su obaviješteni da ako svi budu izvršili svoju dužnost glasovanja po 
pojedinim točkama dnevnog reda i prije zadanog roka, sjednica će biti zaključena i prije 
roka radi hitnosti u vezi točke 9. Dnevnog reda koja se odnosi na  donošenje Odluke o 
zajedničkom organiziranju poslova civilne zašite. 
U periodu od 15. do 16. travnja 2020. godine glasovanju su pristupili svi općinski vijećnici 
i to kako slijedi: Đuka Vincetić, Marta Senković, Ivan Cvrković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, 
Ilija Galić, Željko Viljevac, Dalibor Dakić, Monika Fekete, Ivan Kovačević i Marinko 
Lukačević.    
Sastavni dio ovog zapisnika je i pdf dokument o obavljenom glasovanju općinskih vijećnika 
putem poveznice https://forms.gle/qHVXznbCDBdNh46QA.  
 
Glasovanje po utvrđenim točkama dnevnog reda kako slijedi:  
 
Ad/1. Zapisnik s 22. sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
 
Ad/2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 
2020. godinu donesena je s 10 glasova za i jednim suzdržanim glasom. 
 
Ad/3. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Općine Viljevo usvojene su s 10 glasova za i jednim 
suzdržanim glasom. 
 
Ad/4. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 
dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2019. godini usvojeno je jednoglasno.  
 
Ad/5. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. 
godinu donesen je jednoglasno. 
 
Ad/6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za  uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina za 2019. godinu usvojeno je jednoglasno. 
 
Ad/7. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine 
usvojeno je jednoglasno. 
 
Ad/8. Informacija o izgradnji sustava navodnjavanja Kapelna prihvaćena je jednoglasno. 
 
Ad/9. Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite donesena je jednoglasno.  
 
U Viljevu, 17. travnja 2020. godine. 
 
ZAPISNIČAR:     PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Melita Grüll                  Monika Fekete 


