
Z A P I S N I K 
 

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 28. ožujka 2018. 
godine u prostorijama Općine Viljevo. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica Monika Fekete 
pisanim pozivom KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2115/05-01-18-1 od 20. ožujka 
2018. godine.  
 
Započeto u 19.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Davorin Fekete, Ivan Cvrković, 
Marta Senković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, Ivan Kovačević, Ilija Galić, Dalibor 
Dakić. 
 
Odsutni vijećnik: Željko Viljevac 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik 
općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll 
– pročenica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar, Tihomir Hajduković – voditelj 
poslova poljoprivede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti te Ivan Korov 
– predstavnik Radija Donji Miholjac 
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 7. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve 
nazočne, konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te predlaže 
dnevni red kao u sazivu. Postavlja pitanje 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 izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošenje Odluke o  Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 
Općine Viljevo za 2017. godinu - donošenje Odluke o prihvaćanju 
istog. 

      IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrstrukture za 
2017. godinu 
IZVJESTITELJI:  Dominik Knežević 

4.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu. 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

5. Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih  
od zakupa, prodaje i davanja na korištenje bez javnog poziva 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na 
području Općine Viljevo u 2017. godini  
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 



6. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na 
području Općine Viljevo za 2017. godinu 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 
 

7. Donošenje Odluke o poticanju kupovine nekretnine za stanovanje ili 
renoviranju kuće na području Općine Viljevo 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 

8. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo drugo 
polugodište 2017. godine 

     IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

9.   Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 

 
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 

 
AD/1. Predsjednica Monika Fekete stavlja 1. točku dnevnog reda na raspravu. 
Rasprave nije bilo. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen Izvod iz 
zapsinika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelniku, da upozna vijećnike s Godišnjim izvještajem o izvršenju 
proračuna. Dominik Knežević navodi kako su ukupni prihodi i primici u 2017. godini 
bili 5.201.221,00 kunu, ukupni rashodi i izdaci su bili 4.740.992,00 kune te višak 
prihoda i primitaka raspoloživ za pokriće rashoda i izdataka iz budućeg razdoblja je 
iznosio 1.244.575,00 kuna. Navodi kako je proračun sukladno zakonskim odredbama 
dostavljen u FINU. 
Tihomir Hajduković navodi kako je sve iskazano u materijalima koji su vijećnici primili 
zajedno s pozivom za sjednicu i kako je proračun izvršen u skladu s rebalansom. 
Vijećnik Davorin Fekete postavlja pitanje tko sve koristi službeni mobitel.  
Dominik Knežević odgovara kako službene mobitele koriste: općinski načelnik, oba 
zamjenika općinskog načelnika, Tihomir Hajduković te komunalni nadglednik. 
Vijećnik Davorin Fekete postavlja pitanje neka se pojasni iznos od cca 155.000,00 
kuna a odnosi se na poljoprivrednike i obrtnike.  
Tihomir Hajduković odgovara kako se ta stavka u najvećem dijelu odnosi na 
financiranje Stočarsko-ratarsko-mehanizacijske udruge i putovanje poljoprivrednika u 
Bugarsku u 2017. godini. 
Pod ovom točkom nije više bilo pitanja te je predsjenica Monika Fekete dala točku 2. 
na glasovanje. Jednoglasno je donesena predložena Odluka. 
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako su prema Programu 
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu prihodi ostvareni u izosu od 
278.532,00 kuna dok su rashodi iznosili 278.532,00 kuna te kako se kod izvršenja 
rashoda može vidjeti po stavkama na čega su sredstva utrošena.  
Presjednica Monika Fekete otvara raspravu.  
Pod ovom točkom rasprave nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesen zaključak o 
prihvaćanju Programa održavnja komunalne infrastrukture za 2017. godinu. 



 
AD/4. Pod točkom 4. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako su prema Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ukupni prihodi 
iznosili 1.624.778,00 kuna dok su rashodi također iznosili 1.624.778,00 kuna te da su 
rashodi razvrstani po vrsti rashoda odnosno na što su točno sredstva utrošena. 
Presjednica Monika Fekete otvara raspravu.  
Pod ovom točkom rasprave nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesen zaključak o 
prihvaćanju izvršenja Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2017. godinu. 
 
AD/5. Pod točkom 5. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o utrošku sredstava 
ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na korištenje bez javnog poziva 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 
u 2017. godini. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je plan prihoda u 2017. 
godini bio 1.200.000,00 kuna a ostvareno je s 31. 12. 2017. godine 971.988,00 kuna. 
Rashodi su iznosili 562.012.00 kuna te je višak prihoda nad rashodima iznosio 
409.976.00 kuna. 
Vijećnik Davorin Fekete postavlja pitanje koja se kanalska mreža uređivala u 2017. 
godini, koliko je utrošeno sredstava za to i tko je vršio uređenje? 
Melita Grüll – pročelnica JUO odgovara kako će Jedinstveni upravni odjel pripremiti 
te dostaviti na uvid koji su se kanali uređivali, u kojoj dužini te kolika su sredstva 
utrošena za tu namjenu.  
Nadalje, Davorin Fekete postavlja pitanje kad će se krenuti u izgradnju ceste u ulici 
Vidik i napominje kako je ranije donesena odluka na Općinskom vijeću kako će se 
ista napraviti. 
Općinski načelnik, Dominik Knežević navodi kako će se za iduću sjednicu Općinskog 
vijeća složiti plan prioriteta cesta te kako se mora voditi računa o svim naseljima na 
području Općine Viljevo podjednako. 
Pitanja više nije bilo. 
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesen zaključak o 
prihvaćanju izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, 
prodaje i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2017. godini. 
 
AD/6. Pod točkom 6. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o izvršenju plana 
gospodarenja otpadom na području općine Viljevo za 2017. godinu te napominje 
kako je zakonska obveza dostave istog u županiju.  
Predsjednica otvara raspravu te poziva vijećnike ako imaju kakvih ptanja. 
Pitanja nije bilo. 
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesen zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine 
Viljevo za 2017. godinu.  
 
AD/7. Pod točkom 7. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako se o ovoj odluci 
priča već duže vrijeme kako bi se mladim obiteljima koji imaju prebivalište na 



području Općine Viljevo pomoglo i kako bi se spriječilo njihovo iseljavanje. Navedena 
mjera bi se odnosila na mlade obitelji do 35 godina starosti s prebivalištem najmanje 
5 godina na području Općine Viljevo te bi potpora iznosila 25.000,00 kuna. Isto tako 
napominje kako su sredstva za tu namjenu planirana u Proračunu za 2018. godinu.  
 
Vijećnik Željko Viljevac dolazi na sjednicu u 19,20 sati. 
 
Vijećnik Ivan Kovačević pita koliki je iznos planiran za tu namjenu u Proračunu. 
Dominik Knežević odgovara kako se radi o iznosu od 100.000,00 kuna. 
Melita Grüll, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela pojašnjava kako se nacrt 
odluke u materijalima odnosi i na renoviranje kuće ali mjeru će moći koristiti samo 
one obitelji koje su stekle nekretninu tijekom ove godine (od dana stupanja odluke na 
snagu ako ista bude bila izglasana) bilo darovnim ugovorom ili rješenjem o 
nasljeđivanju. Isto tako napominje kako će podnostitelj zahtjeva ako planira koristiti 
mjeru za renoviranje kuće svakako morati priložiti troškovnik o planiranim radovima a 
po njihovom izvršenju i račun izvođača kako se ne bi dogodilo da se dobivena 
sredstva iskoriste za druge namjene kako što je npr. kupovina automobila ili slično. 
Vijećnik Đuka Vincetić predlaže da prebivalište bude najmanje 10 godina.  
Vijećnik Ivan Cvrković također predlaže podizanje kriterija na 8-10 godina. 
Nakon provedene rasprave predsjednica konstatira kako postoje dva prijedloga koja 
se odnose na kriterij prebivališta. Prvi prijedlog  je prebivalište minimalno 10 godina 
na području Općine Viljevo uz poticaj od 25.000,00 kuna dok je drugi prijedlog 
prebivalište minimalno 5 godina uz poticaj od 25.000,00 kuna. Predsjednica daje prvi 
prijedlog (prebivalište minimalno 10 godina) na glasanje. Odluka je usvojena s 10 
glasova za i jednim glasom suzdržanim.  
Budući da je člankom 6. Odluke  o poticanju kupovine nekretnine za stanovanje ili 
renoviranju kuće na području Općine Viljevo predviđeno i osnivanje Povjerenstva za 
dodjelu poticaja u sastavu od tri člana (predsjednika i 2 člana) koje imenuje Općinsko 
vijeće a čiji je zadatak razmatranje zahtjeva u skladu s kriterijima utvrđenim u ovoj 
Odluci i predlaganje općinskom načelniku donošenje odluke o dodjeli poticaja, 
predsjednica Monika Fekete predlaže kako bi Općinsko vijeće trebalo imenovati 
Povjerenstvo. Obraća se vijećnicima neka predlože članove povjerenstva. 
Vijećnik Đuka Vincetić predlaže: Đuku Vincetića za predsjednika, Martu Senković i 
Ivana Cvrkovića za članove. 
Vijećnik Željko Viljevac je predložio za člana povjerenstva Dalibora Dakića umjesto 
Marte Senković. 
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje zašto Povjerenstvo ne bi moglo imati 5 
članova. Dominik Knežević odgovara kako je prihvatljivije povjerenstvo od tri člana. 
Predsjednica Monika Fekete daje prvi prijedlog na glasovanje – Đuka Vincetić za 
predsjednika, Marta Senković i Ivan Cvrković za članove. Prijedlog je usvojen s 10 
glasova za i jednim glasom suzdržanim. 
 
AD/8. Pod točkom 8. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelniku. Dominik Knežević navodi kako je zakonska obveza općinskog 
načelnika podnošenje izvješće o svom radu općinskom vijeću te ako netko od 
vijećnik ima kakvih pitanja, rado će odgovoriti na njih. 
Predsjednica otvara raspravu. 
Po ovoj točki nije bilo rasprave. 
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesen zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Viljevo. 



 
AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara točku 9. te sama postavlja pitanje u vezi 
parkirališta gdje se nalazi škola.  
Dominik Knežević odgovara kako je u izradi prometni elaborat, postaviti će se 
znakovi samo za parkiranje osobnih vozila i kako su sredstva za tu namjenu 
osigurana u proračunu.  
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje što se poduzelo u vezi brze vožnje s 
automobilima po selima. Veliki problem postoji u Ivanovu. 
Dominik Knežević odgovara kako je upozorio osobno sve počinitelje i kako se nada 
da će njegovo upozorenje djelovati. U slučaju ako se brza vožnja po selima i dalje 
bude nastavljala, bit će potrebno obavijestiti policiju i neka oni sankcioniraju 
počinitelje. 
 
Drugih pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo. 
 
 
Sjednica je završena u 19.45 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIČAR:                PREDSJEDNICA 
               OPĆINSKOG VIJEĆA 
  Melita Grüll          Monika Fekete 
 
_________________            ______________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


