
       

                                                 Z A P I S N I K  

 

                Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 30. 

kolovoza (srijeda) 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 

sati.  

Sjednicu je sazvala predsjednica vijeća, Monika Fekete pozivom KLASA: 021-

05/17-01/3 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 25. kolovoza 2017. godine.  

Sjednica je započela u 18 sati. Sjednicu je otvorila predsjednica vijeća Monika 

Fekete, te predložila dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, uz 

nadopunu dnevnog reda sa još jednom točkom: 11. Odluka o određivanju 

naknada vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća, tako da točka 

11. Pitanja i prijedlozi vijećnika postaje točka 12., što je JEDNOGLASNO 

prihvaćeno.   

Konstatirano je da je sjednici nazočno 8 vijećnika.  

NAZOČNI VIJEĆNICI: Monika Fekete, Davorin Fekete, Đuka Vincetić, Marta 

Senković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, Željko Viljevac, Dalibor Dakić. 

NEDOSTAJE: Ivan Kovačević, Ilija Galić, Ivan Cvrković. 

OSTALI NAZOČNI: Dominik Knežević – Općinski načelnik, Tomislav 

Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika,  

Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara, Vlado Perković 

– Radio d.o.o D. Miholjac. 

 

                                         Dnevni red po točkama: 

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

Općine Viljevo.  

Izvod iz zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Viljevo  usvojen je JEDNOGLASNO. 

 

Ad.2. Svečana prisega Općinskog načelnika i njegovih zamjenika. 

Predsjednica Općinskog vijeća Monika Fekete pročitala te tekst svečane prisege  

Općinskog načelnika i njegova 2 zamjenika, koji su potom prisegnuli a potom i 

potpisali tekst prisege.  

Također svečanu prisegu je dao i vijećnik Željko Viljevac, koji nije bio nazočan 

1. Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Viljevo.  

 

Ad.3. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstava i Komisija 

Općinskog vijeća Općine Viljevo.  

Na prijedlog predsjednika Povjerenstva za izbor i imenovanja Đuke Vincetića a 

po provedenoj kraćoj raspravi JEDNOGLASNO je doneseno Rješenje o 

imenovanju Povjerenstava i Komisija Općinskog vijeća Općine Viljevo, kako 

slijedi:  

I  U Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja biraju se: 

           1.   MONIKA FEKETE, za predsjednika 

           2.   TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana 

           3.   IVAN KOVAČEVIĆ, za člana 

 



II  U Komisiju za financije i Proračun biraju se: 

1. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za predsjednika 

2. DOMINIK KNEŽEVIĆ, za člana 

3. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana 

 

III  U Povjerenstvo za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove, 

zakup lokala biraju se: 

1. TOMISLAV MAĐARIĆ, za predsjednika 

2. ĐUKA VINCETIĆ, za člana 

3. ILIJA GALIĆ, za člana 

 

IV  U Povjerenstvo za poljoprivredu, gospodarstvo i elementarne nepogode 

biraju se: 

           1.  DOMINIK KNEŽEVIĆ, za predsjednika 

           2.  TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana 

           3.  MONIKA FEKETE, za člana 

           4.  IVICA ŠOŠ , za člana 

           5.  DAVORIN FEKETE, za člana 

           6.  ANTONIJA HORVAT, za člana 

           7.  TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana 

           8.  IVAN CVRKOVIĆ, za člana   

 

V  U Povjerenstvo za protupožarnu i civilnu zaštitu biraju se: 

1. MIRKO KNEŽEVIĆ, za predsjednika 

2. ZDRAVKO FODOR, za člana 

3. IGOR PRIBIČEVIĆ, za člana 

 

VI  U Povjerenstvo za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu 

skrb biraju se: 

1. ĐUKA VINCETIĆ, za predsjednika 

2. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana 

3. BILJANA VIDAKOVIĆ, za člana 

4. MARINKO LUKAČEVIĆ, za člana 

5. IVAN CVRKOVIĆ, za člana 

6. MIRA ZUBER, za člana 

7. MILORAD MALJKOVIĆ, za člana 

 

VII  U Povjerenstvo za dodjelu stipendija biraju se: 

1. MONIKA FEKETE, za predsjednika 

2. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana 

3. DOMINIK KNEŽEVIĆ, za člana 

 

VIII   U Povjerenstvo za šport i kulturu biraju se: 

1. KREŠIMIR FEKETE, za predsjednika 

2. MARTA SENKOVIĆ, za člana 

         3.  ANTUN KOPIĆ, za člana 

         4.  SLAVEN IVANOVIĆ, za člana 

         5.  DUŠAN SAVIĆ, za člana 



 

              Povjerenstva su dužna obaviti sve poslove sukladno Statutu i 

Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo. 

 

Ad. 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo 

za razdoblje 01.01 do 30.06.2017. godine. 

Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01 do 30.06.2017. godine, 

JEDNOGLASNO.  

Donesenom Odlukom prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Viljevo za I. polugodište 2017. godine  sa ostvarenjem ukupnih Prihoda i 

primitaka u iznosu od 2.455.671 kunu te ukupnih Rashoda u iznosu od 

2.274.558 kuna.  

Iz prijašnjih godina prenesen je Višak u iznosu od 784.346 kuna, te sa 

ostvarenim Viškom prihoda u izvještajnoj 2017. godini u iznosu od 181.113 

kuna, ostaje Višak prihoda i primitaka raspoloživ u budućem razdoblju u 

ukupnom iznosu od 965.459 kuna.  

Pripremljeni materijal od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo 

uključuje i Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka i kao takav će se 

objaviti u „Službenom glasniku Općine Viljevo“ broj 2/2017. Također, Izvješće 

uključuje i Bilješke uz financijske izvještaje za I. polugodište 2017. godine te 

potvrdu o pravovremenoj predaji istog nadležnom uredu Fine.  

 

Ad. 5. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje 

01.01. do 31.05.2017. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog.   

Po provedenoj raspravi navedeno izvješće koje su vijećnici dobili u pisanom 

materijalu a koje je podnio Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog 

načelnika Općine Viljevo gos. Tomislav Mađarić, prihvaćeno je 

JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.  

Po izvješću načelnika D. Kneževića i zamjenika načelnika Tomislava Mađarića 

o potrebi donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo a iz razloga usklađivanja 

istoga sa odredbama Prostornog plana Osječko-baranjske županije („Županijski 

glasnik“ broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, i 6/16 – pročišćeni plan), te na zahtjev INA 

Naftaplin Zagreb zbog usklađenja granica eksploatacijskih polja ugljikovodika, 

te ukazanoj potrebi ucrtavanja određenih područja kao zona športsko 

rekreacijske namjene, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, prihvaćena je sa 7 glasova 

ZA i 1 glasom PROTIV (D. Fekete). 

Izvoditelj radova na izradi predmetnog dokumenta biti će tvrtka CPA Zagreb 

(izrađivač osnovnog PPUOV, I. i  II. Izmjena i dopuna istog), uz ponuđenu 

cijenu od 54.000,00 kuna (bez PDV-a), a financijska sredstva osigurati će tvrtka 

INA Naftaplin Zagreb, 39.000,00 kuna o čemu će se sklopiti Ugovor, dok će se 

ostatak sufinancirati iz Proračuna Općine Viljevo. 

 



 

Ad. 7. Izvješće o tijeku postupka realizacije projekta: Izgradnja centra u 

naselju Viljevo i donošenje Zaključka u svezi istog.  

Po izvješću Općinskog načelnika D. Kneževića o poduzetim aktivnostima u 

svezi realizacije ovog projekta, FAZE A – izgradnja vatrogasnog doma, koji je 

upoznao vijećnike sa činjenicom da su provedene radnje sa Domom zdravlja iz 

Donjeg Miholjca koji je darovao svoje čestice Općini Viljevo (što je Ugovorno 

regulirano), o vođenju pregovora sa još jednim vlasnikom parcele M. Đakovac, 

za otkup iste, koja je potrebita da bi Općina Viljevo započela sa izgradnjom 

objekta. Također, proveden je i postupak Javne nabave putem NN – oglasnika 

javne nabave, te je izabran izvođač radova – tvrtka KARAŠICA-VUČICA d.d. 

iz D. Miholjca, uz ponuđenu cijenu od 889.647,95 kuna.  

Po provedenoj raspravi u koju su se uključili i neki vijećnici (Ž. Viljevac – dugo 

se čekalo do sada i dobro je da se požuri s aktivnostima), JEDNOGLASNO je 

prihvaćeno Izvješće načelnika te je donesen zaključak o prihvaćanju ponude 

tvrtke KARAŠICA-VUČICA d.d. iz D. Miholjca kao izvoditelja radova te 

također i donesena Odluka o hitom završetku pregovora i potrebi otkupa 

susjedne čestice u vlasništvu Mije Đakovca po cijeni koju on traži, 260.000,00 

kuna, kako bi se što prije krenulo u izgradnju objekta a time omogućilo i 

povlačenje sredstava od nadležnog Ministarstva.  

 

Ad. 8. Izvješće o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu javnih priznanja 

Općine Viljevo u 2017. godini. 

Po provedenoj raspravi i izvješću načelnika D. Kneževića o raspisivanju Javnog 

poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Viljevo u 2017. godini, kojime imaju 

mogućnost sve pravne i fizičke osobe predložiti kandidate za javna priznanja 

Općine Viljevo, koja će biti svečano dodijeljena za dan Općine Viljevo – 30. 

studenog. Postupak je otvoren do kraja mjeseca listopada tekuće godine a 

obrasci će biti objavljeni na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Općine 

Viljevo. 

 

Ad. 9. Donošenje Zaključka o raspisivanju Obavijesti o prikupljanju 

zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći studentima i srednjoškolcima. 

Vijećnike je izvijestio  načelnik D. Knežević da će temeljem ovog Zaključka 

raspisati Obavijest – javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne 

pomoći studentima i srednjoškolcima za godinu 2017/18. ,prema uvjetima kakvi 

su bili i protekle godine. Dakle jednokratna pomoć će se isplatiti studentima u 

iznosu od 5.000,00 kuna te srednjoškolcima koji stanuju u mjestu školovanja 

(učenički dom) u iznosu od 3.000,00 kuna. Prema planu pomoć će se isplatiti u 

dva djela, prvi dio oko Božića o drugi za Uskrs slijedeće godine, u skladu sa 

mogućnostima proračuna.      

Zaključak je donesen JEDNOGLASNO.  

 

Ad. 10. Donošenje Odluke o sufinanciranju priključka za vodu 

stanovnicima s područja Općine Viljevo.  

Po provedenoj raspravi vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli Odluku da će 

ubuduće Općina Viljevo sufinancirati priključak na vodovodnu mrežu svim 

zainteresiranim domaćinstvima s područja Općine Viljevo, i to u iznosu od 



1.000,00 kuna. Također će se obaviti razgovor i s predstavnicima tvrtke KG 

„Park“ D. Miholjac da se ostatak iznosa cijene priključka ( 1.200,00 – 1.400,00 

kuna) može uplatiti na rate tako da bi zainteresirano domaćinstvo moglo uvesti 

vodu za svega 100,00 kuna mjesečno na godišnjoj razini. Razlog donošenja 

ovakve Odluke je u činjenici da je trenutno mala priključenost domaćinstava na 

vodovodnu mrežu (oko 15 %) u Općini Viljevo te da će se na ovaj način 

povećati potrošnja vode a time opravdati isplativost te investicije kao i 

poboljšati kvaliteta vode.        

 

Ad. 11. Donošenje Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima 

radnih tijela općinskog vijeća 

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o određivanju 

naknada vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća, prema 

prijedlogu Odluke koju su svi vijećnici dobili u materijalima za sjednicu.  

Također, radi se i o usklađivanju Odluke sa Zakonom o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, i 137/15.) jer je zadnja Odluka 

donesena još 2006. godine. Novom Odlukom vijećnici će imati pravo na fiksni 

iznos mjesečne naknade od 300,00 kuna i dnevnicu za prisustvovanje sjednici od 

170,00 kuna, koju imaju pravo dobiti i članovi radnih tijela općinskog vijeća.    

Vijećnici su suglasni da će se na ovaj način unaprijediti i povećati učinkovitost 

rada općinskih vijećnika i članova radnih tijela općinskog vijeća.         

                                                                                                                                                             

Ad. 12. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

 

-Program javnih radova – D. Knežević, općinski načelnik izvijestio je vijećnike 

da je Općina Viljevo zaposlila 10 osoba na javnim radovima na rok od 3 

mjeseca (12.6. – 11.9.2017.), kako je odobreno od strane HZZ. Radovi se 

obavljaju pretežito na komunalnim poslovima – uređenju javnih površina i 

društvenih objekata. Ove godine nismo zadovoljni na sa brojem zaposlenih 

djelatnika a ni s dužinom trajanja radova te se u idućoj godini nadamo boljim 

uvjetima, rekao je načelnik Knežević. 

-Program „Zaželi“ – o realizaciji istog tj. prijavi na otvoreni natječaj vijećnike 

je izvijestio načelnik Knežević. Provođenjem Programa zaposliti će se 10 žena s 

područja Općine Viljevo na rok od dvije godine a skrb će se pružiti za približno 

50 starijih i nemoćnih osoba. Vrijednost projekta je oko 1.500.000 kuna a 

sredstva će biti osigurana putem HZZ iz državnog proračuna u cijelosti.  

-Sufinanciranje osnovnoškolaca – i ove godine se nastavlja za započetim 

projektom sufinanciranja troškova nabavke udžbenika za osnovnoškolce 1.i 2. 

razreda. Za 1. razred su osigurani udžbenici dok je za 2. razred predviđeno 

sufinanciranje u iznosu od 500,00 kuna po učeniku. U planu je daljnji nastavak 

ove prakse i u slijedećim godinama, dakle na godinu će se uključiti i 3. razred i 

tako sve do 8. Ovaj Zaključak je JEDNOGLASNO prihvaćen od strane 

vijećnika Općinskog vijeća Općine Viljevo.  

-Dodjela zemlje stočarima – prema izvješću D. Kneževića, općinskog načelnika 

u primjeni je bio Naputak MPŠ u svezi dodjele pašnjaka poljoprivrednicima (do 

15.07.2017.). S obzirom na činjenicu da su podneseni zahtjevi za pašnjake a isti 

se ne koriste nije izdana niti jedna potvrda o korištenju pašnjaka. Od ukupno 4 



zahtjeva jedan je još na razmatranju (P. Rabljenović) kod državnog odvjetništva 

u Osijeku i po istome će se postupiti kada dobijemo odgovor. Ova problematika 

će se riješavati po donošenju novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kada 

se očekuje veća nadležnost općine u provođenu istoga.  

Po uključivanju još nekih vijećnika u raspravu o točkama dnevnog reda (D. 

Fekete, Đ. Vincetić, Ž. Viljevac, T. Mađarić), dnevni red je iscrpljen te je 

sjednica završila sa radom u 20,30 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                              

Tihomir Hajduković                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

                                                                               Monika Fekete v.r. 


