
Z A P I S N I K 
 
 

s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 27. rujna 2018. godine 
u prostorijama Općine Viljevo. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete 
pisanim pozivom, KLASA: 021-05/18-01/6, URBROJ: 2115/05-01-18-1, od 21. rujna 
2018. godine.  
 
Započeto u 19.30 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Davorin Fekete, Ivan Cvrković, 
Marta Senković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, Ivan Kovačević i Dalibor Dakić. 
 
Odsutni vijećnici: Ilija Galić i Željko Viljevac. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik 
općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll 
– pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar i Tihomir Hjduković – voditelj 
poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti i Ivan Korov 
– predstavnik Radia Donji Miholjac.  
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 1. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve 
nazočene i 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 zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju 
Proračuna  Općine Viljevo za 2018. godinu  
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

3. Donošenje Odluke o osnivanju prostrojbi civilne zaštite  
opće namjene 
IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Tihomir Hajduković 
 

4. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  
u vlasništvu Općine Viljevo 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 
 

5. Donošenje Zaključka o stipendiranju studenata i sufinanciranju 
troškova stanovanja (učeničkih domova i privatnog smještaja) za 
učenike srednjih škola  



IZVJESTITELJI: Dominik Knežević,Tihomir Hajduković 
 

6. Informacija o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja  
Općine Viljevo za 2018. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević,Tihomir Hajduković 

 
7. Infromacija o obračunavanju zateznih kamata na dospjela 

potraživanja za prihode od prodaje i zakupa poljoprivrednog 
zemljišta  
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

8. Predlaganje kandidata za  
a) suce porotnike Općinskog suda u Osijeku 
b) za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Osijeku 
c) za suce porortnike za mladež Županijskog suda u Osijeku 

 IZVJESTITELJ: Melita Grüll 
 

9. Izješće o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje  
siječanj – lipanj 2018. godine 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

 
10. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 
 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 
 

AD/1. Predsjednica Monika Fekete otvara 1. točku dnevnog reda, postavlja pitanje 
ima li kakvih izmjena, dopuna ili primjebi na zapisnik s 10. sjednice. Konstatira kako 
nema te istu stavlja na glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je 
usvojen zapsinik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općnskom načelniku kako bi upoznao vijećnike izmjenom i dopunom Odluke o 
izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu. Dominik Knežević izvješćuje 
vijećnike kako je u tijeku izgradnja nerazvstane ceste na području Općine Viljevo čija 
je vrijednost oko 1.800.000,00 kuna te kako se pokrenula faza B izgradnje centra u 
Viljevu – ljekarne i ambulante. Cesta je financirana od strane Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 100% iznosu, dok bi se za izgradnju 
ambulante trebalo dobiti 250.000,00 kuna. Ove investicije mogu dovesti do problema 
u financiranju jer će se dobivena sredstva uplatiti na račun općine tek po završetku 
građevina i predaji kompletne dokumentacije za povlačenje sredstava. Kako ne 
bismo doveli financiranje u pitanje, potrebno nam je kratkoročno zaduživanje u vidu 
minusa po žiro računa i radi toga moramo ići na izmjenu Odluke o izvršenju 
Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu.  
Melita Grüll navodi kako je pravni osnov za donošenje Odulke o izmjenama i 
dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Viljevo u Zakonu o proračunu a istu 
donosi općinsko vijeće. Općinsko vijeće Općine Viljevo je na svojoj 5. sjednici, 
održanoj dana 20. prosinca 2017. godine, donijelo Odluku o izvršenju Proračuna 
Općine Viljevo za 2018. godinu. Navedenom Odlukom u točki XII. Zaduživanje i 



davanje jamstva, odnosno u članku 24., nije predviđeno kratkoročno zaduživanje. 
Kratkoročnim zadužvanjem smatra se razdoblje do 12 mjeseci i služi isključivo za 
premošćavanje jaza nastalo radi različite dinamike priljeva sredstva i dospijeća 
obveza. O kratkoročnom zaduživnju u ovom slučaju, općinski načelnik samostalno 
donosi Odluku. Iako je Općina Viljevo solventna te na vrijeme podmiruje sve obveze, 
u ovom trenutku postoji potreba za kratkoročnim zaduživanjem. Kako bismo uspjeli 
završiti ovu investicije koje je načelnik spomenuo te i nadalje servisirati redovite 
obveze, dok nam ne bude isplaćen odobreni iznos, bit će potrebno kratkoročno 
zaduživanje. Kratkoročno zaduživanje bi koristili putem prekoračenja po poslovnom 
računu u iznosu do maksimalno 1.000.000,00 kuna. Ovaj model kratkoročnog 
zaduživanja pokazao se kao najoptimalniji jer ulaskom Općine Viljevo u „cash 
pooling“ kod Privredne banke d.d. Zagreb, stvoreni su dobri preduvijeti kratkoročnog 
zaduživanja. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Vijećnik Ivan Crvković postavlja pitanje u vezi trenutačnog stanja računa na što 
Melita Grüll odgovara kako Općina redovito servisira sve obveze te se može dogoditi 
da se uopće neće koristiti minus po žiro računu, već da je to samo preventive radi.   
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave više nije bilo. Predsjednica daje točku na 
glasovanje. Jednogalsno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju 
Proračuna  Općine Viljevo za 2018. godinu. 
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ Tomislavu Mađariću – 
zamjeniku općinskog načelnka. Tomislav Mađarić navodi kako smo sukaldno zakonu 
dužni imati postrojbu civilne zaštite. Postrojba civilne zašte postoji ali se treba 
osnovati i biti će u funkciji. Isto tako imamo i članove Stožera i povjerenika. Tihomir 
Hajduković nadodaje kako nam ova odluka nedostaje kako bismo kompletirali 
dokumentaciju koju smo u obvezi imati temeljem zakona i nadzora od strane Državne 
uprave za zaštitu i spašavanje. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Vijećnik Ivan Crvković postavlja pitanje ako se mogu pročitati osobe koje su u 
postrojbi a koje su u stožeru.  
Tomislav Mađarić izvješćuje o popisu članova postrojbe civilne zaštite opće namjene 
kako slijedi: Antun Šumanovac, Karlo Marijančević, Damir Kovačević, Ivan Viljevac, 
Saša Vincetić, Miran Kiseljak, Boris Ronta, Dražen Knežević, Mirko Klopotan, Matej 
Stražanac, Igor Šoš, Dalibor Cenbauer, Antonio Crnčan, Ivan Dubrović, Siniša Đurić, 
Pero Zuber, Jozo Vurbić, Perica Plemenitaš, Stjepan Šubarić i Tomislav Fekete. 
Nadalje članovi stožera civilne zaštite su: Tomislav Mađarić, Monika Fekete, Đuka 
Vincetić, Tihomir Hajduković, Branimir Smoljan, Mirko Knežević, Zdravko Fodor, 
Milorad Maljković i Ninoslav Grozdanić. Ujedno navodi kako su osobe s tih popisa 
prošle obuku u centru u Bizovcu te da članovi imaju 3 do 4 puta godišnje dodatne 
aktivnosti koje su vezane uz obuku.   
Rasprave po ovo točki dnevnog reda više nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednogalsno je donesena Odluka o 
osnivanju civilne zaštite opće namjene Općine Viljevo. 
 
AD/4 Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ 
općinskom načelniku. Dominik Knežević navodi kako je donošenje Odluke o zakupu  
i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnišvu Općinen Viljevo usklađenje sa 
zakonskom regulativom. Tihomir Hajduković se nadovezuje kako je donošenje 
ovakve odluke usklađenje sa zakonom i kako se odlukom stvaraju uvjeti da se lokali 



u vlasništvu Općine Viljevo daju u zakup. Stara odluka je donesena prije desetak 
godina.   
Predsjednica Monika Fekete pod ovom točkom otvara raspravu. 
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje na koje se lokale to odnosi. Opčinski 
načelnik Dominik Knežević odgovara kako su to lokali koji su u funkciji, trgovina u 
Viljevu, gostionica u Viljevu, trgovina u Kapelni. 
Rasprave više nije bilo te predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Viljevo. 
 
AD/5. Prdsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ 
općinskom načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike 
kako je potrebno usvojiti ovakav zaključak radi pokretanja postupka za dodjelu 
pomoći studentima s područja Općine Viljevo kako i obavijesti o sufinaciranju 
troškova plaćanja učeničkih domova učenicima srednjih škola. Ovakve potpore se 
isplaćuju na dva puta, prva rata prije Božića te druga rata prije Uskrsa. Iznos potpore 
je 5.000,00 kuna. Prošle godine su potpore bile isplaćene za 23 studenta i 17 
srednjoškolaca te bi bilo dobro kako bi se ovakva praksa nastavila i ubuduće. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo.  
Predsjednica Monika Fekete daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno 
je usvojen zaključak o pokretanju postupka za dodjelu pomoći studentima i 
sufinanciranju plaćanja učeničkih domova učenika srednjih škola. 
 
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ 
općinskom načelniku. Dominik Knežević, upoznaje vijećnike kako su Odlukom o 
dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo ustanovljena javna priznanja, Nagrada Općine 
Viljevo i Plaketa Općine Viljevo te Počasni građanin Općine Viljevo. Nagrada Općine 
Viljevo se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju 
društevnih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, 
športa, zdravstva i socijalne skrbi. Plaketa se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama 
za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i gospodarstva, obrazovanja i 
znanosti, kulture, športa, zdravstva i socijalne skrbi. Počasnim građaninom Općine 
Viljevo može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim 
radom, znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu 
općine. Budući kako se približava Dan općine, bilo bi potrebno objaviti javni poziv.  
Pod ovom točkom rasprave nije bilo. 
Predsjednica Monika Fekete daje 6. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno 
se prihvaća pokretanje javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo.  
 
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ 
općinskom načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević navodi kako je razlog 
za uvrštavanje ove točke postupanje Državnog ureda za reviziju i njihovog nalaza u 
vezi učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske kojim se nalaže naplata potraživanja (glavnice i zatezne kamate). Revizija 
je obavljena u razdoblju od 2014. do 2016. godine. Do naplate će doći ali se svakako 
želimo savjetovati u kojem obliku i obujmu će to biti te ima li zastare.  
Predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 



Predsjednica Monika Fekete daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno 
se prihvaća informacija o obračunavanju zateznih kamata na dospjela potraživanja 
za prihode od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta.  
 
AD/8. Predsjednica Monika Fekete otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti 
Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako bi Općinsko vijeće trebalo predložiti 
Skupštini Osječko-baranjske županije osobe za imenovanje sudaca porotnika za 
Općinski sud u Osijeku, Općinski sud za mladež u Osijeku te Županijski sud za 
mladež u Osijeku. Uvjeti za predlaganje osoba za suce porotnike su hrvatsko 
državljanstvo, punoljetnost, da osobe budu dostojne obnašanja porotničke dužnosti,  
da nisu članovi političke stranke i slično. 
Za suce porotnike Općinskog suda u Osijeku pristigle su slijedeće prijave: Antun 

Knežević, Antun Kopić, Nina Kopić, Sanja Hajduković i Klara Stražanac. Za suca 
porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku pristigla je prijava Antonele Crljenić, 
dok je za suca potrotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku pristigla prijava 
Kristine Vincetić.  
Predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 
Daje pristigle prijave za suce porotnike Općinskog suda u Osijeku na glasovanje. 
Jednoglasno su prihvaćeni prijave za suce Općinskog suda u Osijeku u osobama: 
Antun Knežević, Antun Kopić, Nina Kopić, Sanja Hajduković i Klara Stražanac. Za 
suca portonika za mladež Općinskog suda u Osijeku predložena za Antonela Crljenić s 
10 glasova za i jednim suzdržanim glasom. Za suca porotnika za mladež Županijskog 
suda u Osijeku jednoglasno je predložena Kristina Vincetić. 
 
AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara 9. točku dnevnog reda te daje riječ 
općinskom načelniku, Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević navodi kako se 
njegovo izvješće o radu za prvih šest mjeseci ove godine nalazi u materijalima za 11. 
sjednicu općinskog vijeća i ako netko od vijećnka ima pitanja on će rado odgovoriti. 
Predsjednica otvara raspravu. Rasprave nije bilo. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće 
o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 
30. lipnja 2018. godine. 
 
AD/10. Predsjednica Monika Fekete otvara 10. točku dnevnog reda pitanjai prijedlozi 
vijećnika. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o projektima i investicijama koji su u 
tijeku te o planovima u budućem razdoblju. Navodi kako je u realizaciji nerazvrstana 
cesta iz mjere 7.2.2. koja je pri kraju. Imali smo mogućnost povlaćenja avansa ali 
cesta će biti isplaćena u cijelosti te ćemo onda tražiti povrat novca buduće kako se 
radi o 100% financiranju. Druga investicija se odnosi na izgradnju centra u Viljevu – 
amublanta i ljekarna, te kako od ponedjeljka kreću radovi. Isto tako planira se uskoro 
dovršiti mrtvačnica u Kapleni. U tijeku je prikupljanje ponuda te odabir najboljeg 
ponuđača.  Isto tako radi se na projektiranju ceste Ivanovo – Cret. Kad projekti budu 
gotovi, čekat će se s otvaranjem natječaja te ide prijava iste na natječaj. Također je u 
tijeku izrada projekata za mrtvačnicu u Ivanovu te bi se ujedno trebala odrediti i 
mirkolokacija na kojoj će građevina biti smještena. Što se progama „Zaželi“ tiče s 10. 
rujnom 2018. godine zaposleno je 10 žena (6 žena s područja Viljeva, 2 iz Kaplne i 2 
iz Ivanova) koje brinu o 40 krajnjih korisnika. Ujedno je poslano i prvo izvješće o 
provedi Programa „Zazeli“. 
Ivan Crvrković postavlja pitanje u vezi odvodnje u naselju Ivanovo posebno u ulici 
Nikole Tesle. Dominik Knežević odgovara kako će se javni radovi usmjeriti na 
čišćenje kanala čim završi košnja trave te izvješćuje vijećnike kako je Narodni 



trgovački lanac d.o.o. pristao otvoriti trgovinu u Ivanovu te kako će ovo naselje imati 
konačno trgovinu nakon više od 10 godina.  
Davorin Fekete postavlja pitanje u vezi dotrajalosti ceste u ulici Vidik, kako je on već 
privatno angažirao buldozera te kako ne treba puno uložiti da bi cesta bila u dobrom 
stanju. Dominik Knežević odgovara kako se cesta u toj ulici do sada nekoliko puta 
obnavljala te se nasipavao kamen. Davorin Fekete napominje kako je on s 50.000,00 
kuna sudjelovao u izgadnji ceste.  
Ivan Cvrković postavlja pitanje što je s ogradom oko crkve u naselju Ivanovo te ispred 
društvenog doma. Dominik Knežević odgovara kako bi se trebalo prvo vidjeti tko je 
vlasnik zemljišta na kojem se nalazi crkva i kako se to treba vidjeti s župnikom. 
Trenutno se rade ograde oko škole u Viljevu i u Kapelni. 
 
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo. 
 
Sjednica je završena u 20,15 sati. 
 
      ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNICA 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Melita Grüll, v.r.                                  Monika Fekete, v.r. 
 
      


