
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       

                                                 Z A P I S N I K  

 

                Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo održane 16. veljače 

2018. godine u prostorijama Općine Viljevo, s početkom u 18 sati.  

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

05/18-01/1 i URBROJ: 2115/05-01-18-1 od 09. veljače 2018. 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 da se 

dnevni red proširi sa točkom dnevnog reda: Donošenje Odluke o izgradnji 

nerazvrstane ceste Cret Viljevski – Ivanovo i Odluke o izgradnji kuće oproštaja 

– mrtvačnice u Ivanovu, zbog prijave na otvorene natječaje OBŽ, što je 

JEDNOGLASNO prihvaćeno.   

Konstatirano je da je sjednici nazočno 10 vijećnika.  

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

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

Kovačević, Dalibor Dakić. 

NEDOSTAJE: Željko Viljevac. 

OSTALI NAZOČNI: Dominik Knežević – Općinski načelnik, Tomislav 

Mađarić – zamjenik načelnika, Milorad Maljković – zamjenik načelnika, 

Tihomir Hajduković – pročelnik JUO, imenovan za zapisničara. 

I. Korov – Radio D. Miholjac. 

 

                                         Dnevni red po točkama: 

 

Ad. 1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.  

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo  usvojen je 

JEDNOGLASNO. 

 

Ad. 2. Izmjene i dopune Statuta Općine Viljevo. 

Po provedenoj raspravi JEDNOGLASNO su prihvaćene su Izmjene i dopune 

Statuta Općine Viljevo. Prihvaćenim Izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Viljevo usklađeni su pojedini članci postojećeg Statuta Općine Viljevo sa 

Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 i 

123/17.), izvijestio je vijećnike Općinski načelnik D. Knežević.  

 

Ad. 3. Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Viljevo.   

Po iznesenom Prijedlogu Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Viljevo od strane Općinskog načelnika Općine Viljevo D. Kneževića, 

čiji Nacrt je objavljen na internet stranicama Općine Viljevo te tako dan na uvid 

svima zainteresiranima sa mogućnosću davanja prijedloga i primjedbi, te 

provedenoj rasparavi u koju su se uključili i vijećnici (M. Senković, D. Dakić) 

JEDNOGLASNO je donesena predložena Odluka.  

 



 

 

Ad. 4. Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Viljevo za 

razdoblje 2018 – 2023. godina. 

Po provedenoj raspravi o prijedlogu Odluke o izradi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Viljevo (Općinski načelnik D. Knežević) JEDNOGLASNO je 

donesena Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Viljevo za 

razdoblje 2018 – 2023. godina. Također, Općinski načelnik izvijestio je 

vijećnike da je Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Viljevo za razdoblje 

2018 – 2023. godina objavljen na internet stranicama Općine Viljevo tako da svi 

zainteresirani mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na isti, prije njegovog 

usvajanja. Izrađivač navedenog dokumenta je tvrtka ZO-GO iz Privlake prema 

dostavljenoj ponudi i cijeni od 7.000,00 kuna. Prije samog usvajanja Plana 

potrebno je ishodovati suglasnost nadležnog tijela OBŽ. 

 

Ad. 5. Odluka o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Općine Viljevo.  

Prijedlog Odluke o koeficjentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Općine Viljevo vijećnicima je iznio Općinski načelnik D. Knežević.  

Prethodno donošenju ove Odluke, prema riječima načelnika, donesen je novi 

Pravilnik o unutarnjem redu JUO kao i Odluka o osnovici za izračun plaće 

službenika i namještenika JUO Općine Viljevo. Po provedenoj raspravi i 

uključivanju pojedinih vijećnika u istu (I. Kovačević, M. Senković, T. Mađarić), 

JEDNOGLASNO je donesena Odluka o o koeficjentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Općine Viljevo.  

 

Ad. 6. Donošenje Odluke o izgradnji lokalne nerazvrstane ceste na 

području Općine Viljevo i Odluke o izgradnji Kuće oproštaja – mrtvačnice 

u naselju Ivanovo. 

Po provedenoj raspravi (D. Knežević, M. Fekete) a prema ukazanoj potrebi zbog 

prijave na Javne pozive i natječaje kako OBŽ tako i drugih izvora (Fond, 

Ministarstvo) JEDNOGLASNO su donesena Odluka o izgradnji nerazvrstane 

ceste Cret Viljevski – Ivanovo kao i Odluka o izgradnji Kuće oproštaja – 

mrtvačnice u Ivanovu. 

 

Ad. 7. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 

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

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH tj. o stanju dugovanja kupaca 

poljoprivrednog zemljišta sa datumom 16.02.2018. godine. (što je bilo 

viječnićko pitanje  I. Kovačevića sa protekle sjednice). Pročitao je stanje 

obaveza svih dužnika iz čega je vidljivo da su većina obveznika u valuti sa 

zaostatkom do 1 godine (valuta plaćanja je bila 15.12.2017.) osim jednog 

dužnika, D. Fekete čiji dug na današnji datum iznosi sveukupno 713.600,00 

kuna uz napomenu da je isti utužen i predmet vodi Državno odvjetništvo iz 

Osijeka.  

D. Fekete je postavio pitanje zašto se ne obračunavaju kamate svim dužnicima 

na postojeće dugovanje.  

 



 

 

T. Hajduković – pročelnik JUO pojasnio je da se ovdje radi o dugovanju bez 

obračunatih kamata a da smo u obavezi do 31.03.2018. godine po nalogu 

državnog ureda za reviziju obračunati kamate svim dužnicima na dospjeli dug, 

što će biti i učinjeno.  

U raspravu se uključio i zamjenik načelnika T. Mađarić te pojasnio da se nitko 

nije utužio čije dugovanje nije dostiglo 3 godine, jer je to do sada bila praksa i 

dogovor sa državnim odvjetništvom koje tada preuzima takve slučajeve. 

Također isto zemljište ostaje, sve do konačne isplate duga pod teretom RH – 

Ministarstva financija.  

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

Javnom pozivu za udruge. 

Prema odredbama pozitivnih zakona raspisan je Javni poziv udrugama s 

područja Općine Viljevo za dodjelu financijskih sredstva za 2018. godinu.  

Postupak će se provesti prema donesenom Pravilniku o financiranju javnih 

potreba Općine Viljevo te obrascima koji su sastavni dio Javnog poziva. 

U 2018. godini planirana je dodjela udrugama 450.000,00 kuna, a Javni poziv 

otvoren je do 28.02.2018. godine.  

 

Sjednica je završila s radom u 19,30 sati.  

 

ZAPISNIČAR:                                              

Tihomir Hajduković                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA: 

                                                                               Monika Fekete v.r. 


