ZAPISNIK
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 29. rujna 2020. godine u
prostorijama Općine Viljevo – Društveni dom u ulici Ante Starčevića 2 u Viljevo.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je zamjenik predsjednice općinskog vijeća
Đuka Vincetić pisanim pozivom, KLASA: 021-05/20-01/4, URBROJ: 2115/05-01-20-1, od 22.
rujna 2020. godine.
Započeto u 20.01 sati.
Nazočni vijećnici: Đuka Vincetić, Marinko Lukačević, Ivan Cvrković, Marta Senković, Ivica Šoš,
Željko Viljevac, Ivan Kovačević (20,20), Biljana Vidaković i Dalibor Dakić.
Odsutni vijećnici: Ilija Galić.
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog
načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, i kao zapisničar Tihomir
Hajduković – voditelj poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti
te Daliborka Đurišić – predstavnik Radia Donji Miholjac.
Zamjenik predsjednice Đuka Vincetić otvara 25. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve
nazočne i konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te predlaže točke
dnevnog reda kao u sazivu:

DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 24. Sjednice
2. Ostavka Monike Fekete na mjesto predsjednice i člana u Općinskom vijeću
Općine Viljevo, te na mjesto člana u svim povjerenstvima općinskog vijeća
IZVJESTITELJI: M. Senković, I.Cvrković
3. Izbor predsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Viljevo
IZVJESTITELJ: Đ. Vincetić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Mandatnog
povjerenstva
IZVJESTITELJ: Đ. Vincetić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana u:
a) Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja
b) Povjerenstvo za poljoprivredu, gospodarstvo i elementarne nepogode
c) Povjerenstvo za dodjelu stipendija
IZVJESTITELJ: Đ. Vincetić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja
6. Izvršenje Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020.
godine
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković
7. Donošenje ispravka Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković

8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Članovi Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta
9. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficjentima za
obračun plaće službenika i namještenika Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković
10. Donošenje Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu
Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković
11. Informacija o izgradnji sustava navodnjavanja Donji Miholjac - Viljevo
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, T. Mađarić
12. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Viljevo za 2021.
godinu
IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat
13. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od
01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine
IZVJESTITELJ: D. Knežević
14. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Zamjenik predsjednice, Đuka Vincetić, postavlja pitanje ima li tko kakvih prijedloga za izmjenu
ili dopunu 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:
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RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA:
AD/1. Zamjenik predsjednice Đuka Vincetić otvara 1. točku dnevnog reda i postavlja pitanje
ima li kakvih izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 24. sjednice.
Konstatira kako nema te daje zapisnik na usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno
je usvojen Zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
AD/2. Pod točkom 2. zamjenik predsjednice Đuka Vincetić daje riječ Marti Senković, članici
Mandatnog povjerenstva Općine Viljevo koja je pročitala pisanu ostavku dosadašnje
predsjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo Monike Fekete. U raspravu se uključio i načelnik
D. Knežević te pojasnio, vezano za dopis iz materijala da je Ministarstvo uprave dostavilo svoje
mišljenje o trenutnoj situaciji te da nema daljnje zapreke za redoviti rad općinskog vijeća.
AD/3. Pod točkom 3. zamjenik predsjednice Đuka Vincetić u ime Povjerenstva za izbor i
imenovanja predložio je da novi Predsjednik Općinskog vijeća bude Đuka Vincetić.
Zamjenik predsjednice Đuka Vincetić otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda
rasprave nije bilo te prijedlog daje na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka da se za
Predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo izabire Đuka Vincetić.
AD/4. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 4. točku dnevnog reda te u ime Povjerenstva za izbor
i imenovanja predlaže da se umjesto M. Fekete za člana Povjerenstva izabere Ivica Šoš.
Predsjednik Đ. Vincetić otvara raspravu. Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka da
se za člana Mandatnog povjerenstva izabere Ivica Šoš.

AD/5. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 5. točku dnevnog reda te u ime Povjerenstva za izbor
i imenovanja predlaže da se izaberu slijedeće osobe:
a) Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja – Melita Gruell,
b) Povjerenstvo za poljoprivredu, gospodarstvo i elementarne nepogode – Tomislav
Okrugić
c) Povjerenstvo za stipendije – Tomislav Mađarić
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka da
se u povjerenstva izaberu predložene osobe.
AD/6. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 6. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru
Hajdukoviću, voditelju poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih
djelatnosti. Tihomir Hajduković izvijestio je vijećnike kako su službenici JUO Općine Viljevo
uredno pravovremeno, poštujući zakonske odredbe proknjižili sve financijske transakcije za
navedeno razdoblje te popunili i predali potrebite obrasce financijskog izvješća nadležnom
ministarstvu, putem Fine što je iz vidljivo iz priloženih dokumenata u materijalima pripremljenim
za vijeće. Navodi kako je Općina Viljevo u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
ukupno ostvarila prihoda i primitaka u iznosu od 7.222.420 kuna, dok je u istom razdoblju bilo
4.497.135 kuna rashoda i izdataka. Ostvareni višak prihoda u tom razdoblju bio je 2.725.285
kuna. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine je 2.127.418 kune. Ukupni višak prihoda u
prvih šest mjeseci 2020. godine iznosio je 4.852.703 kune.
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Rasprave nije bilo.
Predsjednik daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesen Zaključak o
prihvaćanju informacije o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 01. 01. 2020. do
30. 06. 2020. godine.
AD/7. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ T. Hajdukoviću,
koji upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti ispravku Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
donošenju Prostornog plana uređenja Općine Viljevo. Radi se o sitnoj ispravci, kako je i
navedeno u prijedlogu Odluke iz materijala za vijeće, dakle radi se samo o nekim ispravcima
u nazivima kartografskih prikaza.
Predsjednik otvara raspravu.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik daje istu na glasovanje.
Jednoglasno je prihvaćen Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog
plana uređenja Općine Viljevo.
AD/8. Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Tomislavu Mađariću, članu
povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. T. Mađarić upoznaje
vijećnike o provedenom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države a
koje se nalazi na području Općine Viljevo te navodi da je tijekom postupka utvrđivanja
najpovoljnijih ponuditelja uočeno da je jedna k.č iz natječaja (3768/2 k.o. D. Miholjac) u
granicama građevinskog područja te kao takva ne može biti predmet natječaja za zakup.
Također, utvrđeno je i da je natječajem ograničeno da jedan natjecatelj po ovom natječaju
može zakupiti najviše 35 ha a Programom je utvrđena površina od 80 ha te da je on obavio
razgovor sa predstavnicima min. poljoprivrede koji su rekli da bi se trebao poštivati važeći
Program raspolaganja polj. zemljištem. T. Mađarić je predložio da se natječaj za zakup
poljoprivrednog zemljišta poništi.
Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesena Odluka da se poništi natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Viljevo.
AD/9. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ općinskom načelniku
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je za potrebe vođenja

projekata EU koje Općina Viljevo ima u planu u budućem razdoblju potrebno zaposliti osobu
na određeno vrijeme te sukladno tome treba se i odrediti koeficijent za takvo radno mjesto
unutar JUO Općine Viljevo. Predlaže da koeficijent za plaću Referenta za upravljanje EU
projektima iznosi 1,46. Ostali dijelovi Odluke ostaju nepromijenjeni.
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na
glasanje. Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima
za obračun plaća službenika i namještenika Općine Viljevo.
AD/10. Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Dominiku Kneževiću, općinskom
načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti ovakvu odluku
budući da se radi o usklađivanju stare Odluke iz 2008. godine. Također, upućuje vijećnike na
čl.23. nove Odluke koji će omogućiti i zamjenu nekretnina a to će biti potrebno zbog zamjene
u vlasništvu općine za nekretnine na kojima će se graditi crkva u Kapelni.
Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesena Odluka o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Viljevo.
AD/11 Predsjednik Đuka Vincetić otvara 11. točku dnevnog reda koja se odnosi na informaciju
o izgradnji sustava navodnjavanja Donji Miholjac – Viljevo. O dopisu Osječko-baranjske
županije vijećnike je upoznao T. Hajduković a detaljnije informacije o stanju samog projekta
iznio je T. Mađarić, zamjenik načelnika Općine Viljevo.
AD/12. Predsjednik otvara 12. točku dnevnog reda i daje riječ Dominiku Kneževiću, općinskom
načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti ovakvu odluku te
daje riječ poljoprivrednom redaru, gđi Antoniji Horvat koja je detaljnije izvijestila vijećnike o
potrebi donošenja Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Viljevo,
u 2021. godini.
Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je
donesen Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Viljevo, u 2021.
godini.
AD/13. Predsjednik otvara 13. točku dnevnog reda i daje riječ Dominiku Kneževiću, općinskom
načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je njegovo Izvješće o radu za razdoblje
01.01. do 30.06. mjesec 2020 godine priloženo u materijalima za vijeće i stoji za upite ako
nekome treba nešto pojasniti.
U raspravu se uključio Ž. Viljevac i rekao kako je zadovoljan s radom načelnika i priloženim
izvješćem. Također je nadodao: „Da ekipa u ovom sazivu vijeća radi puno bolje nego u
prijašnjim sazivima“.
Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Jednoglasno
je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za
razdoblje 01.01.2020 do 30.06.2020. godine.
AD/14. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 14. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja i
prijedloge vijećnika.
Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o investicijama koje su u tijeku, kako slijedi:
-

-

-

Izgradnja vrtića je pri kraju, oko 99% radova je završeno, nakon čega ide opremanje
vrtića od strane tvrtke Novi ambijent, te se očekuje da bi vrtić krenuo s radom u 2021.
godini s početkom nove školske godine,
Parkiralište ispred vrtića je završeno, vrijednosti radova je oko 340.000,00 kuna,
sredstvima općine. Projekt je prijavljen kao rezervni na natječaj koji je raspisalo
Ministarstvo razvoja i fondova europske unije,
Pri kraju je sanacija krovišta i stolarije društvenog doma u Kapelni, vrijednosti oko
580.000 kuna. Radove izvodi tvrtka Ravenna iz D. Miholjca.

-

-

-

-

-

U pripremi su radnje na projektu izgradnje mrtvačnice u Ivanovu, ukupne vrijednosti
520.000 kuna, gdje smo prijavljeni na natječaj putem LAG-a Karašica vrijednosti
270.000 kuna. Izvoditelj radova će biti tvrtka Drenić obrt iz D. Miholjca.
Nastavljaju se radovi na završetku izgradnje centra u Viljevo, faze A – vatrogasni dom
i faze B – ambulanta i ljekarna. Sredstva za dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma
su osigurana kreditom kod PBZ u iznosu od 2.500.000 kn, dok smo nastavak izgradnje
ambulante i ljekarne prijavili na natječaj MRRIFEU i dobili odluku o sufinanciranju u
vrijednosti od 250.000 kuna.
Završeno je ulaganje u nogometna igrališta – u Viljevu je stavljena nova ograda i kućice
uz igralište vrijednosti više od 150.000 kn, u Ivanovu je završen sanitarni čvor
vrijednosti 62.000 kn, a u Kapelni će se mijenjati krovište od salonitnih ploča u
vrijednosti 34.000 kn.
Program Zaželi je završio, osim obračunskih i izvještajnih radnji koje traju do
31.12.2020. godine. Vrijednost istoga je bila 1.640.000 kuna.
U pripremi je novi program Zaželi 2 putem kojeg bi se zaposlilo 12 žena na 12 mjeseci.
Izgrađena je terasa iza crkve u Viljevu vrijednosti 20.000 kuna.
Parohni dom u Kapelni, gdje je izmijenjen pod ukupne vrijednosti 10.000 kuna.
Projektirane su dvije ceste u Ivanovu i prijavljene na otvoreni natječaj.
U tijeku je postupak izrade projektne dokumentacije solarne elektrane u Viljevu – Šaš.
Vrijednost projekata je 225.000 kuna i sredstva će HEP kao investitor kasnije vratiti
općini kao i očekivanu dobit na godišnjoj razini u iznosu od 150 – 200.000 kuna.
Na javnim radovima zaposleno je u 8. mjesecu 8 osoba na razdoblje od 3 mjeseca.
Financiran je radni materijal za sve učenike do 8. razreda, vrijednosti cca 50.000 kuna
kao i nabavka polovnog kombi vozila za potrebe škole također sa 50.000 kuna.

Pod točkom 14. pitanja i prijedloga više nije bilo te predsjednik Đuka Vincetić zaključuje 25.
sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Sjednica je završena u 20.45 sati.

ZAPISNIČAR:
Tihomir Hajduković

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Đuka Vincetić

