
 
Z A P I S N I K 

 
 

s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 17. prosinca 2020. godine u 
prostorijama Dječjeg vrtića u Viljevu, Kralja Tomislava 3. 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Đuka Vincetić pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/20-01/7,  URBROJ: 2115/05-01-20-01, od 10. prosinca 2020. 
godine.  
 
Započeto u 11.01 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Đuka Vincetić, Marinko Lukačević, Ivan Cvrković, Marta Senković, Ivica Šoš, 
Dalibor Dakić, Biljana Vidaković, Ivan Kovačević i Željko Viljevac. 
 
Odsutni vijećnici: lija Galić  
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog 
načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Tihomir Hajduković – voditelj 
poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti, te Melita Grüll – 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.   
 
Predsjednik Đuka Vincetić otvara 27. 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 26. sjednice 
 

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

3. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu s projekcijom 
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje 

IZVJESTITELJI:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll, 
 

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu. 

IZVJESTITELJ:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grül 
 

5. Donošenje Programa javnih potreba u športu i kulturi u 2021. godini 
                           IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 
 

6. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu. 
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 
 

7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu                             
 IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 

8. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini 

     IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 



 
9. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području  

Općine Viljevo u 2020. godini 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

10.  Donošenje Godišnjeg plana sustava Civilne zaštite s  
 financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
 2021. godina do 2023. godina 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

11.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za finanicranje   
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo za 2021. godinu.  
IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

12.  Donošenje Plana upravljanja imovnom u vlasništvu  
Općine Viljevo za 2021. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 

13.  Pitanja i prijedlozi vijećnika.  

 
 

Predsjednik Đuka Vincetić postavlja pitanje ima li netko drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu 
dnevnog reda. Budući da se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje predloženi 
dnevni red na glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno 
usvojen slijedeći:  
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice 
 

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

3. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu s projekcijom 
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje 

IZVJESTITELJI:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll, 
 

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu. 

IZVJESTITELJ:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grül 
 

5. Donošenje Programa javnih potreba u športu i kulturi u 2021. godini 
                           IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 
 

6. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu. 
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 
 

7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 
godinu                             
 IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 

8. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini 

     IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 



 
9. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području  

Općine Viljevo u 2020. godini 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

10.  Donošenje Godišnjeg plana sustava Civilne zaštite s  
 financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
 2021. godina do 2023. godina 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

11.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za finanicranje   
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo za 2021. godinu.  
IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

12.  Donošenje Plana upravljanja imovnom u vlasništvu  
Općine Viljevo za 2021. Godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 

13.  Pitanja i prijedlozi vijećnika.  
 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 
 

 
AD/1. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 1. točku dnevnog reda te postavlja pitanje ima li kakvih 
izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 26. sjednice.  
Budući da nije bilo izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 26. sjednice, predsjednik daje  
zapisnik na usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 26. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ općinskom načelniku 
Dominiku Knežviću. Dominik Knežević pozdravlja sve nazočne i kao ovlašteni predlagatelj 
izmjena i dopuna Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu ističe kako bi se trebale izvršiti 
neke korekcije u Proračunu. Moli Tihomira Hajdukovića neka pojasni detaljnije o čemu se radi. 
Tihomir Hajduković navodi kako su u materijalima, koji su vijećnici dobili, u međuvremenu 
napravljane neke korekcije radi pristiglih računa. Prema pristiglim računima potrebno je još 
povisiti stavku koja se odnosi na rashode za komunalne usluge za 30.000,00 kuna. Taj iznos 
je prebačen sa stavke koja se odnosi materijal i energiju. Isto tako smanjuje se za 30.000,00 
stavka postrojenja i opreme komunalnog pogona, a povećava se za 30.000,00 kuna stavka 
postrojenja, oprema i računala.  
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te 
istu daje na glasovanje. Jednoglasno su osvojene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine 
Viljevo za 2020. godinu.  
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednik Đuka Vincetić daje riječ općinskom načelniku Dominiku 
Kneževiću kao ovlaštenom predlagatelju proračuna. Dominik Knežević upoznaje vijećnike 
kako će 2021. godina biti specifična jer se radi o novom programskom razdoblju i neće biti 
natječaja. Investicije koje su započete će se u 2021. nastaviti a radit će se i projektna 
dokumentacija za buduće investicije. Nadalje izvješćuje vijećnike o budućim projektima koji bi 
trebali biti uvršteni u Proračun za 2021. godinu: 

- Program Zaželi II. Trenutno prijava na ovaj projekt prolazi administrativnu kontrolu. 
Ovim projektom planira se zaposliti više osoba a također obuhvatiti i sva naselja na 
području Općine Viljevo. 

- Predviđeno je financiranje dječjeg vrtića u iznosu od 300.000,00 kuna koji bi trebao 
početi s radom iduće školske godine. Još uvijek traju pregovori s Dječjim vrtićem 



Pinokio iz Donjeg Miholjca i vjerojatno će na idućem općinskom vijeću biti uvršteno u 
dnevni red zaključivanje sporazuma s Dječjim vrtićem Pinokio. Što se tiče same 
zagrade vrtića, ista je skoro gotova. 

- Za šport i kulturu predviđeno je 700.000,00 kuna i nada se kako će iduća godini biti 
bolja i omogućiti udrugama normalan rad. Ova godina je bila specifična te se nisu 
održavale sportske i kulturne manifestacije. 

- Predviđen je iznos za izradu projektne dokumentacije za obnovu crkve. Ideja je da se 
angažira projektant koji bi izradio detaljan projekt za obnovu crkve. 

- Planirana je i izrada monografije u iznosu od 150.000,00 kuna, u kojoj bi bila 
obuhvaćena sva naselja i u kojoj bi se zabilježilo sve što je značajno za Općinu Viljevo. 

- U prijedlog Proračuna planiran je i iznos od 350.000,00 kuna za kupovinu nekretnina 
koje su zanimljive za neke buduće projekte.  

- Planirana je izmjena Prostornog plana Općine Viljevo u iznosu od 80.000,00 kuna čije 
se odredbe moraju mijenjati radi sustava odvodnje.  

- Planiran je završetak Vatrogasnog doma u Viljevu. Sredstva su osigurana od kredita, 
te započeti radovi na ambulanti i ljekarni ali do sada nije ispostavljena niti jedna 
situacija. 

- Planirana su sredstva za Fazu C. Rađena je revizija projekta i vrijednost radova koji se 
planiraju započeti z 2021. godini je 1.900,00 kuna. 

- Također su planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za SE Krnjak. Naša 
obveza je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi lokacijsku dozvolu a dalje je sve 
obveza HEP-a. Prema zaključenom sporazumu s HEP-om, njihova obveza je nakon 
ishođenja lokacijske dozvole refundirati Općini Viljevo sve troškove koje smo imali u 
vezi ishođenja iste. Kada izgradnja bude gotova sunčana elektrana će biti jedna od 
većih u Republici Hrvatskoj.  

- U prijedlogu Proračuna je predviđen iznos od 500.000,00 kuna za izradu razne 
projektne dokumentacije.  

- Zamjena LED žarulja također je planirana u naselju Viljevo. 
- Izgradnja nerazvrstane ceste 2223, takozvani Socerov sokak, vrijednost iznosi 

520.000,00 kuna jer je projekt revidiran.  
- Planira se izgradnja dvije nerazvrstane ceste u Ivanovu.   
- Mrtvačnica Ivanovo – rok za izgradnju je svibanj 2020. godine tako da se 400.000,00 

kuna rashod prebacuje u 2021. godinu. 
- Planirana je također energetska obnova Doma u Ivanovu od 1.500.000,00 kuna 

Predsjednik Đuka Vincetić se zahvaljuje općinskom načelniku, te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću koji upoznaje vijećnike kako predloženi su u Proračun Općine Viljevo planirani 
prihodi u iznosu od 12.840.000,00 dok su rashodi planirani u iznosu od 17.590.000,00 kuna. 
Razlika manjka prihoda će se pokriti od ostvarenog viška prihoda iz prethodnih godina i 
realiziranog kredita od Privredne banke Zagreb u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Isto tako 
izvješćuje vijećnike kako su za iduću godinu planirana i sredstva za provedbu lokalnih izbora.  
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki rasprave nije bilo te predsjednik istu 
daje na glasovanje. Jednoglasno je usvojen Proračun Općine Viljevo za 2021. godinu s 
projekcijama za 2022. i 2023. godinu.  
   
AD/4. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 4. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću koji ističe kako je donošenje Odluke o izvršavanju proračuna tehnički dokument, 
koji se donosi svake godine s proračunom, a kojim se uređuje struktura prihoda i primitaka, 
rashoda i izdataka, izvršavanje, upravljanje imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, 
ovlasti načelnika i slično.    
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te 
istu daje na glasanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu. 
 
AD/5. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 5. točku dnevnog reda te daje riječ Dominiku 
Kneževiću, općinskom načelniku. Dominik Knežević izvješćuje kako je program javnih potreba 



predviđeno 700.000,00 kuna a što je izglasano samim Proračunom Općine Viljevo za 2021. 
godinu.   
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave. 
Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u športu i kulturi za Općinu Viljevo u 2021. 
godini.  
AD/6. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 6. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću koji izvješćuje vijećnike kako je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu 
zajedno s donošenjem proračuna potrebno donijeti Program građenja komunalne 
infrastrukture. U prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
uvrštene su sve građevine komunalne infrastrukture od važnosti za Općinu Viljevo čija je 
izgradnja također planirana i u Proračunu Općine Viljevo za 2021. godinu.      
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te je 
jednoglasno donesen Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
AD/7. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću koji izvješćuje vijećnike kako je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu 
zajedno s donošenjem proračuna potrebno donijeti i Program održavanja komunalne 
infrastrukture. U prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
uvršteno je održavanje komunalne infrastrukture a također je održavanje uvršteno i u 
Proračunu Općine Viljevo za 2021. godinu.         
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te je 
jednoglasno donesen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  
 
AD/8. Predsjednik otvara 8. točku dnevnog te daje riječ Meliti Grüll, pročelnici JUO. Meliti Grüll 
izvješćuje vijećnike kako je temeljem odredbi Zakona o prestupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama potrebno donijeti program utroška  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru. U prijedlogu Programa za 2021. određena su sredstava u iznosu od 
10.000,00 kuna. Budući da se radi o namjenskim sredstvima ista će se iskoristiti za izradu 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.  
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te je 
jednoglasno donesen Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru za 2021. godinu.  
 
AD/9. Predsjednik otvara 9. točku dnevnog te daje riječ Tomislavu Mađariću, zamjeniku 
općinskog načelnika i načelniku Stožera civilne zašite Općine Viljevo. Tomislav Mađarić 
izvješćuje vijećnike kako je zakonska obveza analizirati stanje sustava civilne zašite na 
području Općine Viljevo u 2020. godini. U proteklom razdoblju izrađena je Procjena 
ugroženosti stanovništva i Plan zašite i spašavanja, te Plan civilne zašite od za to ovlaštenih 
pravnih osoba. U tijeku je redovito praćenje i ažuriranje navedenih programa. Ova godina je 
za civilnu zaštitu bila specifična radi pandemije COVID-19 te je cijelo vrijeme angažiran dio 
snaga. Bitno je istaknuti kako nisu trošena proračunska sredstva za rad članova Stožera civilne 
zašite jer je dogovoreno da se sve odrađuje na volonterskoj osnovi.       
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te je 
jednoglasno donesen Zaključak o usvajanju analize stanja sustava civilne zašite na području 
Općine Viljevo u 2020. godini. 
 
AD/10. Predsjednik otvara 10. točku dnevnog te daje riječ Tomislavu Mađariću, zamjeniku 
općinskog načelnika i načelniku Stožera civilne zašite Općine Viljevo. Tomislav Mađarić 
izvješćuje vijećnike kako je zakonska obveza donijeti Godišnji plan razvoja sustava civilne 
zašite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Viljevo. Navodi kako je u 
Godišnjem planu prikazan pregled financijskih učinaka sustava civilne zašite na području 
Viljevo te kako su sredstva planirana u izglasanom Proračunu.  
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je usvojen Godišnji plan sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje 2021. do 2023. godina.   



 
AD/11. Predsjednik otvara 11. točku dnevnog te daje riječ Meliti Grüll, pročelnici JUO. Meliti 
Grüll izvješćuje vijećnike kako je sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma potrebno donijeti Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 
2021. Odlukom su raspoređena sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u iznosu od 10.200,00 kuna. U ovom trenutku Općinsko vijeće Općine Viljevo ima 10 
vijećnika, što iznosi 1.000,00 kuna po svakom članu vijeća. Taj iznos od 1.000,00 kuna 
uvećava se za 10% ako se radi o podzastupljenom spolu. U slučaju to su žene. Općinsko 
vijeće u ovom  sazivu ima dvije žene.  
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te je 
jednoglasno donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2021. 
 
AD/12. Predsjednik otvara 12. točku dnevnog te daje riječ Tihomiru Hajdukoviću. Tihomir 
Hajduković izvješćuje vijećnike kako je Plan upravljanja imovnom dokument koji se donosi za 
svaku godinu i određuje kako se upravlja imovinom a donosi ga općinsko vijeće. Registar 
imovine koji se vodi u Jedinstvenom upravnom odjelu se redovito ažurira. Isto tako općinski 
načelnik je u obvezi podnijeti općinskom vijeću i izvješće o upravljanju imovinom. 
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te je 
jednoglasno donesen Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Viljevo za 2021. godinu.   
 
AD/13. Predsjednik otvara 13. točku dnevnog te daje riječ općinskom načelniku, Dominiku 
Kneževiću. Dominik Knežević navodi kako je ovo posljednje vijeće u ovoj godini te kako 
situacija s  COVIDOOM-19 nije značajnije utjecala na poslovanje Općine Viljevo. Ujedno 
pohvaljuje i Udrugu kuhara „Vrećari“ koja je bila aktivna i ove godine a svoje djelovanje su 
usmjerili na pomoć za 35 obitelji kojima je to potrebno. Također navodi kako će 18. prosinca 
biti isplata pomoći studentima i učenicima. Općinski načelnik na kraju je zaželio svim 
vijećnicima Sretan Božić i uspješnu Novu 2021. godinu 
 
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Predsjednik Đuka Vincetić također je zaželio 
vijećnicima sve najbolje povodom nadolazećih blagdana te zaključuje 27. sjednicu Općinskog 
vijeća Općine Viljevo. 

Sjednica je završena u 11,45 sati. 
 
 
                                             PREDSJEDNIK 
       ZAPSNIČAR:                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 

        Melita Grüll                    Đuka Vincetić 


