
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       

                                                 Z A P I S N I K  

 

                Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 20. 

prosinca 2017. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.  

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

05/17-01/7 i URBROJ: 2115/05-01-17-1 od 12. prosinca 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 11 vijećnika.  

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

Cvrković, Marta Senković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, Ilija Galić, Željko 

Viljevac, Ivan Kovačević, Dalibor Dakić. 

NEDOSTAJE: Nitko. 

OSTALI NAZOČNI: Dominik Knežević – Općinski načelnik, Tomislav 

Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, 

Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. 

D. Đurišić – Radio D. Miholjac. 

 

                                         Dnevni red po točkama: 

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 3. i 4. (svečane) sjednice Općinskog vijeća 

Općine Viljevo.  

Izvod iz zapisnika sa 3. i 4. (svečane) sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  

usvojen je JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu. 

Po provedenoj raspravi prihvaćene su Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Viljevo za 2017. godinu, sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN (I. Kovačević). 

Prihvaćenim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu 

smanjuju se predviđeni Prihodi kao i rashodi te sada Proračun za 2017. godinu 

iznosi 5.966.346 kn ukupnih prihoda (Prihodi i primici =5.182.000 kuna + 

Preneseni višak =784.346 kuna) te 5.966.346 kn predviđenih rashoda (Rashodi 

=5.816.346 kn + Izdaci za otplatu zajmova =150.000 kuna). Razlog smanjena 

Proračuna za 2017. godinu leži u činjenici da nisu ostvareni planirani prihodi od 

kapitalnih pomoći i dotacija (državni proračun, fondovi i sl.) te su zbog toga 

izostali i planirani rashodi, prvenstveno na pozicijama kapitalnih projekata 

( Izgradnja centra, nerazvrstanih cesta ). Također, rebalansom su predviđena 

sredstva za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju centra u Viljevu. 

Izvjestitelji po ovoj točki bili su načelnik D. Knežević,  T. Mađarić zamjenik 

načelnika te T. Hajduković, proč. JUO Općine Viljevo. 

 

Ad. 3. Proračun Općine Viljevo za 2018. godinu.   

Po provedenoj raspravi prihvaćen je Proračun Općine Viljevo za 2018. godinu 

JEDNOGLASNO.  

 



 

 

Prihvaćenom Odlukom utvrđena je visina Proračuna Općine Viljevo za 2018. 

godini u ukupnom iznosu planiranih Prihoda od 13.360.000 kuna (Prihodi 

=13.310.000 kn + Primici =50.000 kn) te svotom planiranih Rashoda i izdataka 

u iznosu od 13.360.000 kuna (Rashodi =13.310.000 kn + Izdaci za otplatu 

zajmova OTP banka =50.000 kn). U planiranim prihodima uz redovite prihode 

su predviđena i sredstva kapitalnih pomoći državnog, županijsko proračuna kao 

i sredstva EU fondova. U planiranim rashodima najveće stavke su sredstva 

predviđena za kapitalne projekte u iznosu od 9.900.000 kuna. 

Sa proračunom Općine Viljevo za 2018. godinu prihvaćena je i Projekcija 

proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje kao i Plan razvojnih programa za 

razdoblje 2018-2020. godina. Izvjestitelji su bili općinski načelnik D. Knežević, 

T. Mađarić, zamjenik načelnika te pročelnik JUO T. Hajduković.  

 

Ad. 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2018. 

godinu.  

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu, prihvaćena je 

JEDNOGLASNO. 

Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Općinskog 

proračuna Općine Viljevo, njegovo izvršavanje, upravljanje općinskom 

imovinom, prava i obaveze korisnika proračuna, ovlasti Općinskog načelnika te 

druga pitanja vezana za izvršavanje Proračuna Općine Viljevo u 2018. godini. 

 

Ad. 5. Program javnih potreba u športu i kulturi u 2018. godini. 

Po provedenoj raspravi u koju je bilo uključeno više vijećnika sa svojim 

pitanjima i prijedlozima (D. Fekete, M. Fekete, I. Cvrković, Ž. Viljevac) 

prihvaćen je JEDNOGLASNO  Program javnih potreba u športu i kulturi za 

2018. godinu.  

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 

2018. godinu u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna od čega 400.000,00 za 

troškove rada športskih i kulturnih udruga, te 50.000,00 za kapitalne troškove 

(izgradnju infrastrukture na objektima). Sredstva će se doznačavati tijekom 

godine korisnicima po provedenom postupku Javnog poziva za sufinanciranje 

rada udruga na području Općine Viljevo za 2018. godinu.  

 

Ad. 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu.  

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je prihvaćen Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, koji će se 

realizirati u ukupnom iznosu od 9.900.000,00 kuna.  

Programom su utvrđeni izvori sredstava kao i utvrđena namjena utroška 

sredstava za izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture, utvrđenih 

Proračunom Općine Viljevo za 2018. godinu.  

 

 

 

 



 

 

Ad. 7. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini.  

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je prihvaćen Program održavanja 

komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz 

sredstava komunalne naknade za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 

300.000,00 kuna.  

Sredstva su predviđena Proračunom Općine Viljevo za 2018. godinu.  

 

Ad. 8.  Analiza stanja u 2017. godini i Godišnji plan razvoja civilne zaštite s 

financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje 2018-2021. godina. 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15.), a prema 

ukazanoj potrebi nakon provedene rasprave i izvješću g. T. Mađarića koji je 

imenovan za načelnika Stožera civilne zaštite, JEDNOGLASNO je prihvaćen 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 

Općine Viljevo u 2017. godini kao i Godišnji plan razvoja civilne zaštite  s 

financijskim učincima za četverogodišnje razdoblje 2018-2021. godina.  

 

Ad. 9.  Odluka o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. 

godinu. 

Po provedenoj raspravi u koju se uključilo nekoliko vijećnika (D. Fekete, Ž. 

Viljevac, I. Kovačević) JEDNOGLASNO je donesena Odluka o prihvaćanju 

Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu. Sredstva su 

predviđena u iznosu od 1.000.000 kuna na godišnjoj razini, te prema utvrđenoj 

namjeni rashoda planiran je i njihov utrošak u Proračunu Općine Viljevo za 

2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Pod ovom točkom 

dnevnog reda donesen je i Zaključak da se za slijedeću sjednicu Općinskog 

vijeća pripreme podaci o stanju naplate sredstava po sklopljenim ugovorima o 

prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.  

 

Ad. 10.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana 

uređenja Općine Viljevo. 

O pripremljenom konačnom prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Viljevo izvjestio je načelnik Dominik Knežević. Temeljem 

Ugovora, materijal je pripremljen od strane tvrtke CPA Zagreb, te je prema 

Zakonskoj proceduri i ishodovanim suglasnostima od nadležnih tijela ovakav 

konačan prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Viljevo dostavljen Općinskom vijeću Općine Viljevo na usvajanje.  

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o donošenju II. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.  

 

Ad. 11.  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2018. godinu. 

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO je donesena Odluka o raspoređivanju 

sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine  



 

 

Viljevo za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna. Sredstva se 

raspoređuju prema broju vijećnika u općinskom vijeća i osigurana su u 

Proračunu Općine Viljevo za 2018. godinu.   

 

Ad. 12. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

    * D. Knežević – općinski načelnik, izvijestio je vijećnike o pristiglim 

zahtjevima za jednokratne pomoći studentima u iznosu od 5.000,00 kuna te 

pomoći srednjoškolcima za smještaj u iznosu od 3.000,00 kuna za 

akademsku/školsku godinu. Valjanih zahtjeva je pristiglo 31 za redovne studente 

te 25 za srednjoškolce, tako da će 50% predviđenog iznosa biti isplaćeno na 

njihove račune do Božića tekuće godine dok će ostatak sredstava biti doznačen 

korisnicima za Uskršnje blagdane 2018. godine. 

   *     D. Knežević – općinski načelnik, izvijestio je vijećnike o stanju realizacije 

Programa „ZAŽELI“ – program zapošljavanja žena. Ugovori su izrađeni i 

dostavljeni u OBŽ a sada čekamo da budemo pozvani na potpisivanje istih kako 

bi se krenulo u realizaciju projekta.  

Po provedenoj kraćoj raspravi o nekim temama te iscrpljenom predviđenom 

dnevnom redu sjednica je završila s radom.  

    *Potom su predsjednica Općinskog vijeća M. Fekete i Općinski načelnik D. 

Knežević uputili čestitke povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana te je 

uslijedio zajednički domjenak i podijeljeni skromni pokloni (kalendar, rokovnik, 

olovka, upaljač) nazočnim sjednici vijeća.  

 

Sjednica je završila s radom u 19,00 sati.  

 

ZAPISNIČAR:                                              

Tihomir Hajduković                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

                                                                               Monika Fekete v.r. 


