
       

                                                 Z A P I S N I K  

 

                Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 31. 

listopada (utorak) 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 

sati.  

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

05/17-01/5 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 26. listopada 2017. godine.  

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

Fekete, te predložila dnevni red iz saziva sa priloženim materijalima, što je 

JEDNOGLASNO prihvaćeno.   

Konstatirano je da je sjednici nazočno 7 vijećnika.  

NAZOČNI VIJEĆNICI: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Marta Senković, Ivica 

Šoš, Ivan Cvrković, Željko Viljevac, Dalibor Dakić. 

NEDOSTAJE: Ivan Kovačević, Ilija Galić, Biljana Vidaković, Davorin Fekete. 

OSTALI NAZOČNI: Dominik Knežević – Općinski načelnik, Tomislav 

Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika,  

Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara, Daliborka 

Đurišić – Radio d.o.o D. Miholjac. 

 

                                         Dnevni red po točkama: 

 

Ad.1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.  

Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  usvojen je 

JEDNOGLASNO, uz ispravku da je u točki Ad.6. Donošenje Odluke o izmjeni i 

dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Viljevo, rezultat glasovanja bio slijedeći: Odluka je prihvaćena sa 6 glasova ZA, 

1 glasom SUZDRŽANIM (Đ. Vincetić)  i 1 glasom PROTIV (D. Fekete). 

 

Ad. 2. Izvješće o izvršenju i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01 do 30.09.2017. 

godine. 

Po provedenoj raspravi donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  

Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01.01 do 30.09.2017. godine, 

JEDNOGLASNO.  

Donesenom Odlukom prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Viljevo za navedeno razdoblje 2017. godine  sa ostvarenjem ukupnih Prihoda i 

primitaka u iznosu od 3.649.297 kuna te ukupnih Rashoda u iznosu od 

3.352.257 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 297.040 

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

ukupnom iznosu od 1.081.386 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“ . Također, Izvješće uključuje i 

Bilješke uz financijske izvještaje za navedeno razdoblje 2017. godine te potvrdu 

o pravovremenoj predaji istog nadležnom uredu Fine.  



 

Ad. 3. Razvoj civilne zaštite na području Općine Viljevo: donošenje Odluke 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Viljevo.   

Izvješće po ovoj točki dnevnog reda podnijeli su načelnik Stožera CZ Općine 

Viljevo T. Mađarić i Općinski načelnik D. Knežević. Vijećnici su upoznati sa 

potrebom donošenja ovakve Odluke na koju je ishodovana suglasnost nadležnog 

područnog ureda DUZS Osijek. Također Općinski načelnik je izvijestio 

vijećnike o ostalim aktivnostima s područja CZ, obavljenom nadzoru od strane 

nadležne inspekcije DUZS iz Osijeka te donesenim Odlukama ( Odluka o 

postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo, 

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 

Općine Viljevo, Plan vježbi civilne zaštite za 2017. godinu, vezanim za 

unaprjeđenje sustava CZ na području Općine Viljevo. Također je izvijestio 

vijećnike o održanom osposobljavanju Stožera CZ Općine Viljevo kao i 

osposobljavanju za čelnike JLS koje će se održati 6.11.2017. u Osijeku. Po 

provedenoj raspravi navedena izvješća koje su vijećnici dobili u pisanom 

materijalu kao i predložena Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav CZ Općine Viljevo prihvaćena su JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na području Općine 

Viljevo.  

Po izvješću načelnika D. Kneževića o potrebi donošenja ovakve Odluke, poradi 

usklađivanja sa važećim zakonskim aktima vezanim za poljoprivredno zemljište 

te ažuriranjem prethodno donesenih Odluka, Odluka o agrotehničkim mjerama 

radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Viljevo prema priloženom materijalu 

za sjednicu općinskog vijeća, prihvaćena je JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 5. Donošenje Odluke o porezima Općine Viljevo.  

Po izvješću Općinskog načelnika D. Kneževića a prema pisanom prijedlogu 

Odluke koji su vijećnici dobili u materijalima za sjednicu, JEDNOGLASNO je 

donesena Odluka o porezima Općine Viljevo. Istom su utvrđeni postojeći 

općinski porezi (porez na potrošnju, kuće za odmor i korištenje javnih površina), 

dok će se odluka o porezu na nekretnine utvrditi zasebnom odlukom po stupanju 

na snagu Zakona o porezu na promet nekretnina.  

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine 

Viljevo. 

Po provedenoj raspravi i izvješću načelnika D. Kneževića JEDNOGLASNO je 

donesena Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine 

Viljevo. Donošenjem ove Odluke ažurirana je Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

iz 2007. godine, kojom se utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, OPG-

ova i drugih odredbi vezanih za područje ove djelatnosti.  

 

Ad. 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2017. godini. 

Odlukom je utvrđen raspored sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini, 

a prema zastupljenosti u Općinskom vijeću Općine Viljevo temeljem održanih 



lokalnih izbora u mjesecu svibnju 2017. godine. Ukupni iznos sredstava za 

2017. godinu iznosi 10.000,00 kuna a sredstva su raspoređena na 4 političke 

stranke – nezavisne liste, čiji su članovi vijećnici Općinskog vijeća Općine 

Viljevo. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 8. Donošenje Odluke o sufinanciranju pregleda uzoraka na trihinelu, 

odvoza klaoničkog otpada, umjetnog osjemenivanja krava i krmača 

domaćinstvima s područja Općine Viljevo .  

Po opširnoj i provedenoj raspravi u koju su se uključili vijećnici (Đ. Vincetić, Ž. 

Viljevac, T. Mađarić) a po prethodnom izlaganju načelnika D. Knežević,  

JEDNOGLASNO je donesena Odluka o sufinanciranju usluga veterinarske 

stanice Mihael iz D. Miholjca o: 

- sufinanciranju trihineloskopskog pregleda mesa u iznosu od 25,00 kuna 

po uzorku, 

- financiranju troška odvoza klaoničkog otpada domaćinstvima s područja 

općine Viljevo u 100 % - tnom iznosu, a prema ponudi vet. stan. Mihael. 

Usluga će biti u primjeni od 15.11.2017. godine. 

Odluka o osjemenjivanju krava i krmača domaćinstvima s područja Općine 

Viljevo donijeti će se naknadno a za detaljnije informacije i prikupljanje točnijih 

podataka za realizaciju ovog projekta, zadužuje se načelnik D. Knežević. 

 

Ad. 9. Izvješće o izgradnji centra u Viljevu – FAZA A – Izgradnja 

vatogasnog doma.  

O stanju radova na izgradnji centra u Viljevu – FAZA A – Izgradnja 

vatrogasnog doma, vijećnike je upoznao načelnik D. Knežević.  

Radovi  su započeli i završena je faza zemljanih radova, te slijede 

betonskoarmirački radovi. Za sada ide  po planu a svakog petka organizirana je 

koordinacija učesnika u projektu (naručitelj i izvođač radova, nadzor). 

                                                                                                                                                             

Ad. 10. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

Pod ovom točkom dnevnog reda o ostalim aktivnostima iz rada općine vijećnike 

je izvijestio Općinski načelnik D. Knežević, kako slijedi:  

-Program stručnog osposobljavanja – po raspisanom Javnom pozivu pristiglo je 

5 prijava, izabrati će se jedna osoba koja zadovoljava utvrđene uvjete 

natječajem.  

-Zbrinjavanje pasa lutalica  – prema ukazanoj potrebi za 2018. godinu 

predviđeno je uvođenje ovakve službe te će se o istome provesti postupak 

donijeti potrebita Odluka. 

-Izrada prometne studije – prema ukazanoj potrebi a poradi regulacije i 

usporavanja prometa započinje se ove godine sa postupkom izrade prometne 

strategije Općine Viljevo, što će se realizirati tijekom 2018. godine. 

- Javni poziv za sufinanciranje rada udruga s područja Općine Viljevo – 

Općinski načelnik raspisati će Javni poziv za sufinanciranje rada udruga Općine 

Viljevo za 2018. godinu na koji će se trebati prijaviti sve aktivne udruge koje će 

se sufinancirati sredstvima proračuna Općine Viljevo te priložiti izvješća o radu 

u protekloj godini te planovima rada za 2018. godinu.  

 

 



 

-Radio DM – na održanoj sjednici uprave Radio DM doneseni su određeni 

prijedlozi za budućnost rada ove institucije kojoj je suvlasnik i Općina Viljevo. 

Između ostalog utvrditi će se i nova raspodjela omjera u suvlasništvu Radio DM 

o čemu će ovisiti i buduće sufinanciranje.  

-Radovi na mrtvačnici u Kapelni – osim zidarskih radova završeni su radovi na 

unutarnjem žbukanju objekta i ugrađena je stolarija, što je bilo i predviđeno u 

tekućoj godini.  

-Sufinanciranje odstrijela – Općina Viljevo ponovno uvodi sufinanciranje 

odstrijela lisice i čaglja u svrhu suzbijanja opasne bolesti bjesnoće.  

Projekat će se provoditi u suradnji sa LD Kuna Viljevo i vet. stanicom Mihael iz 

D. Miholjca. 

-Elementarna nepogoda, suša – prema obrađenim prijavama štetu od suše 

prijavilo je 79 oštećenih OPG-ova, te prema utvrđenim podatcima šteta iznosi 

4.875.760,18 kuna sa oštećenih 1.676 Ha poljoprivrednog zemljišta i voćnjaka. 

Šteta je utvrđena u 30 – 50 % - tnom iznosu, te su takvi podaci dostavljeni 

nadležnom Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode putem programa 

APIS.  

Dnevni red je iscrpljen te je sjednica završila sa radom u 19 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR:                                              

Tihomir Hajduković                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

                                                                               Monika Fekete v.r. 


