
 
Z A P I S N I K 

 
 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 22. svibnja 2019. godine u 
prostorijama Općine Viljevo. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/19-01/3, URBROJ: 2115/05-01-19-1, od 17. svibnja 2019. godine.  
 
Započeto u 20.07 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Marta Senković, Biljana 
Vidaković, Željko Viljevac i Dalibor Dakić. 
 
Odsutni vijećnici: Davorin Fekete, Ilija Galić, Ivica Šoš i Ivan Kovačević. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Milorad Maljković – zamjenik 
općinskog načelnika, Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar, 
Tihomir Hajduković – voditelj poslova poljoprivrede, gospodarstva i društvenih djelatnosti i 
Ivan Korov – predstavnik Radia Donji Miholjac.  
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 17. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i 
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke dnevnog reda kao u 
sazivu. 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošnje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI:  D. Knežević, Tihomir Hajduković,  

3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
 u općoj uporabi 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

4. Donošenje Odluke o komunalnom redu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

5. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana  
upravljanja imovinom 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 
 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

7. Liječnici opće/obiteljske medicine  Doma zdravlja Donji Miholjac - 
Problematika primarne zdravstvene zašite na području Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

8.  Pitanja i prijedlozi vijećnika.  



Predsjednica, Monika Fekete, sama predlaže izmjenu dnevnog reda tako da se dnevni red 
dopuni s točkom koja glasi „Donošenje Odluke o osnivanju poslovne zone Križevci“ te da se 
ova točka dnevnog reda ubaci ispred točke koja se odnosi na pitanja i prijedloge vijećnika.   
Postavlja pitanje ima li još netko prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda. 
Budući kako se više nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje isti na 
glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen slijedeći 
izmijenjen i dopunjen:  
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje javne 
Usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Haduković 
 

3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi  
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

4. Donošenje Odluke o komunalnom redu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

5. Donošenje Odluke o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 
 

6. Donošenje Rješenja o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od  
Prirodni nepogoda 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

7. Liječnici opće/obiteljske medicine  Doma zdravlja Donji Miholjac - 
Problematika primarne zdravstvene zašite na području Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

8. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne zone Križevci 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

 
9. 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 primjedbi na zapisnik sa 16. sjednice. Konstatira kako nema te istu 
stavlja na glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 16. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelniku, kako bi upoznao vijećnike s donošenjem Odluke o davanju koncesije 
za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Općine Viljevo. Budući da je bio raspisan 
natječaj za dodjelu koncesije u vezi zbrinjavanja otpada, jedini tko se javio na raspisani 
natječaj je tvrtka EKO-FLOR d.o.o. Ponuđene cijene na mjesečnoj bazi su oko 69,00 kuna 



dok za samačka domaćinstva one iznose od 50,00 kuna. Nadalje ističe kako su cijene 
drastično porasle i to ne samo na području naše općine već na nivou cijele Hrvatske. Za 
sada imamo aneks ugovora koji vrijedi od 30. lipnja 2019. godine. Ako se odbije ovako 
predložena odluka, doći će u pitanje odvoz otpada.  
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu.  
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje, odnosno konstatira kako vjerojatno jeftinije ne može 
na što Dominik Knežević odgovara potvrdno.   
Vijećnik Željko Viljevac postavlja pitanje je li više općina išlo zajednički u pregovore. Dominik 
Knežević odgovara kako nije te da se na području Općine Marijanci javio veći broj 
ponuditelja dok je Općina Podravska Moslavina prihvatila cijene koje su više od naših.  
Željko Viljevac smatra kako bi se ovakva Odluka trebala prihvatiti.  
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje što je u vezi čipiranja kanti na što Dominik Knežević 
odgovora kao će ići čipiranje kanti ali da se prvo treba donijeti odluka o davanju koncesije, 
zatim općinski načelnik i predstavnik izabrane tvrtke sklapaju ugovor te onda ide revizija 
kanti i čipiranje kanti. Time će se konačno utvrditi koliko ima domaćinstava na području 
Općine Viljevo. 
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo. Predsjednica Monika Fekete daje istu na 
glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada s područja Općine Viljevo. 
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ općinskom načelniku Dominiku 
Kneževiću koji moli vijećnike, a kako bi im se slikovito prikazalo, neka otvore u materijalima 
izvod iz katastarskog plana na kojem je označeno na kojem bi se dijelu katastarske čestice 
trebao ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi u svrhu izgradnje mrtvačnice u Ivanovu te 
da se radi o površini od oko 580 m².  
Melita Grüll izvješćuje kako je ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi u nadležnosti 
Općinskog vijeća Općine Viljevo na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o 
cestama kojima je propisano u slučaju kada je prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste 
ili njezinog dijela, može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi a nekretnina kojoj 
prestaje taj status ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.   
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Rasprave po ovo točki dnevnog reda nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj uporabi. 
 
AD/4 Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti Grüll koja 

je izvješćuje vijećnike kako je odredbom članka 130. stavkom 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu propisano je da će jedinica lokalne samouprave donijet odluku o komunalnom 
redu iz članka 104. stavka 1. Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu 
Zakona. Nadalje je propisano kako odluku o komunalnom redu donosi predstavničko tijelo 
jedinice lokane samouprave u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog 
reda u naselju kojom se propisuje: uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, 
okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini 
javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča 
na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih 
antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade 
bez građevinske dozvole i glavnog projekta, način uređenja i korištenja površina javne 
namjene i zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, 
uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema 
posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na 
tim površinama, držanje stoke i kućnih ljubimaca, uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih 
garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje 
čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina. 
Nadalje, istim člankom je određeno kako se navedenom odlukom propisuju mjere za 
provođenje te odluke kao što je određivanje uvjeta i način davanja u zakup površina javne 



namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze 
fizičkih i pravnih osoba i prekršajne odredbe. Sukladno gore navedenom, Općina Viljevo 
dužna je donijeti Odluku o komunalnom redu radi usklađivanja sa novim Zakonom koji je 
stupio na snagu dana 04. kolovoza 2018. godine. Također je u skladu s odredbama Zakona 
o pravu na pristup informacijama  provedeno je i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s 
ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem mišljenja, primjedbi 
i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bili 
prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke o komunalnom redu. Savjetovanje s 
zainteresiranom javnošću započelo je dana 24. travnja 2019. godine te završilo zaključno s 
danom 03. svibnja 2019. godine. Tijekom provedenog savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću nije bilo prijedloga, mišljenja ili primjedbi dostavljenih od stanovnika koji žive na 
području Općine Viljevo. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje ograde oko crkve u Ivanovu budući da je u trošnom 
stanju i jel bi se ista mogla ukloniti.  
Dominik Knežević odgovora kako je ograda vlasništvo crkve te se treba dogovoriti s crkvom i 
da će potaknuti to pitanje kod svećenika. 
Ivan Cvrković također postavlja pitanje dokle seže crkvena površina na što Dominik Knežević 
odgovora da se treba utvrditi međa. 
Željko Viljevac konstatira kako u Općini Viljevo ima jako puno ruševnih kuća.     
Rasprave više nije bilo te predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o komunalnom redu. 
 
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću.  
Tihomir Hajduković upoznaje vijećnike kako je ova točka dnevnog reda zakonska obveza 
temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom. Također ističe kako su tri ključna i 
međusobno povezana dokumenta upravljanja i raspolaganja imovinom, a to su strategija 
upravljanja imovinom, godišnji plan upravljanja imovinom i izvješće o provedbi godišnjeg 
plana upravljanja imovinom. Godišnji planovi upravljanja imovinom Općine Viljevo sadrže 
detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima 
imovine. Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom dostavlja se do 30. rujna 
tekuće godine za prethodnu godinu na usvajanje općinskom vijeću. Isto tako Godišnji plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Viljevo bit će objavljen na službenim stranicama 
Općine Viljevo. Općina Viljevo s popunjenim Registrom imovine te Godišnjim planom 
upravljanja imovinom ima dobre pretpostavke za racionalno upravljanje i podlogu za 
donošenje odluka koje će unaprijediti procese upravljanja imovinom. Cjelokupni popis 
imovine je potreban za učinkovito upravljanje imovinom jer racionalno upravljanje imovinom 
dovodi do boljeg i intenzivnijeg korištenja imovine, smanjenja troškova u vezi s imovinom i 
povećanje prihoda.        
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Budući da rasprave nije bilo, predsjednica stavlja 5. točku dnevnog reda na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine 
Viljevo. 
 
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti Grull.  
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je u stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda potrebno od strane općinskog vijeća imenovati 
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Predstavničko tijelo JLS određuje broj 
članova koji se imenuju na razdoblje od četiri godine. Povjerenstvo utvrđuje i provjerava 
visinu štete, unosi podatke u registar šteta, unosi i prosljeđuje putem registra šteta konačne 
procjene županijskom povjerenstvu, raspoređuje dodijeljena sredstva, prati i nadzire 
namjensko korištenje odobrenih sredstava, izrađuje izvješća, surađuje se županijskim 
povjerenstvom, donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti te 
obavlja druge poslove i aktivnosti iz svog djelokruga.   



Predsjednica Monika Fekte otvara raspravu, te sama, ispred vijećnika kluba HDZ-a predlaže 
povjerenstvo od 3 člana, Dominik Knežević, Đuka Vincetić i Antonija Horvat. 
Ujedno postavlja pitanje ima li drugih prijedloga. Drugih prijedloga nije bilo te daje ovu točku 
dnevnog reda na glasanje.  
Jednoglasno je doneseno Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda koje se sastoji od tri člana, Dominik Knežević, Đuka Vincetić i Antonija 
Horvat. 
 
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll, 
Melita Güll izvješćuje vijećnike u vezi dopisa Liječnika opće/obiteljske medicine Doma 
zdravlja Donji Miholjac u vezi problematike primarne zdravstvene zašite na području Općine 
Viljevo, koji je naslovljen na Općinsko vijeće Općine Viljevo a zaprimljen 24. travnja 2019. 
godine. Dom zdravlja Donji Miholjac je zaprimio od Upravnog odjela za zdravstvo Osječko-
baranjske županije dopis kojim se traži očitovanje o dežurstvu po punktovima sukladno 
Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Prijedlog Upravnog odjela za zdravstvo je da se punkt 
dežurstva ustroji u Valpovu. Liječnici opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Donji Miholjac 
se protive takvom prijedlogu uz činjenicu kako je takav puknt svrhovitije ustrojiti u Donjem 
Miholjcu jer će zdravstvena zaštita biti pristupačnija stanovnicima najzapadnijeg dijela naše 
županije (Općina Podravska Moslavina). Melita Grüll isto tako navodi da prema odredbama 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti liječnici koji imaju pet godina do mirovine i manje nisu u obvezi 
imati dežurstva vikendom i još jednom napominje kako ovo nije konačno rješenje već da se 
samo tražilo očitovanje Doma zdravlja Donji Miholjac prema Upravnom odjelu za zdravstvo 
OBŽ. 
Predsjednica otvara raspravu.  
Željko Viljevac navodi kako bi se trebalo ova informacija usvojiti i poduzeti sve da takva 
dežurstva budu u Donjem Miholjcu, da se osigura bolja zdravstvena zaštita i da ljudi ostaju 
na ovim prostorima. 
Dominik Knežević također navodi kako je potpisan ugovor sa županijom za novi rendgen.    
Pod ovom točkom rasprave nije bilo. 
Predsjednica Monika Fekete predlaže da se informacija usvoji te da se općinski načelnik 
ovlasti za poduzimanje radnji u cilju poboljšanja zdravstvene zašite i otklanjanje problema 
vezanih uz istu te daje 7. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesen 
Zaključak o prihvaćanju prijedloga. 
 
AD/8. Predsjednica Monika Fekete otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević navodi kako je potrebno ponovo donijeti 
odluku o osnivanju poslovne zone Križevci. Naime, na sjednici Općinskog vijeća koje je 
održana u studenom prošle godine donijeli smo odluku o osnivanju poduzetničke zone 
Križevci a koja je bila potrebna radi postupka darovanja bivše karaule Općini Viljevo od 
strane Ministarstva državne imovine. Ista je proslijeđena u Ministarstvo gospodarstva. Budući 
kako se radi o dvije katastarske česti, k.č.br. 702 i 703, k.o. Viljevo između kojih se nalazi 
put, od Ministarstva gospodarstva smo dobili dopis u kojem se navodi kako poduzetnička 
zona treba činiti jedinstvenu cjelinu. Stoga u ovom slučaju Dominik Knežević navodi kako 
postoje dvije mogućnosti, cijepanje puta i pripajanje kako bi se stvorila jedinstvena cjelina te 
druga opcija, maknuti k.č.br. 702 iz odluke, te će s ite čestice biti maknuta gospodarska 
namjena u prostornom planu. 
Predsjednica otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo. 
Predsjednica Monika Fekete daje 8. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je 
donesena Odluka o osnivanju poslovne zone Križevci.   
 
AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara 9. točku dnevnog reda te daje riječ Dominiku 
Kneževiću koji upoznaje vijećnike o investicijama koje su u tijeku. Navodi kako je zgrada 
društvenog doma u Ivanovu prijavljena na natječaj u Osječko-baranjskoj županiji radi 
obnove. Razlog je kako bi se prostor sredio u svrhu otvaranja trgovine jer su vlasnici 
proslovnog prostora gdje je trebala biti trgovina tražili visoku najamninu. Na isti natječaj je 



prijavljena i faza B – ambulanta u Viljevu. Dana 21. svibnja 2019. godine je potpisan ugovor 
o sufinanciranju ceste, k.č.br. 2227, k.o. Viljevo (sokak u ulici Matije Gupca). Sufinanciranje 
je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 
200.000,00 kuna. Ističe kako prijava energetske obnove zgrade NK Viljeva nije prošla. 
Nadalje na Ministarstvo graditeljstva je bila prijavljena zgrada vatrogasnog doma i nabava 
traktora ali isto nismo prošli. Na natječaj koji je otvorio LAG Karašica, prijavljena je 
mrtvačnica u Ivanovu. Isto tako planiramo narednih dana prijaviti i nerazvrstanu cestu u 
Bockovcu. 
Navodi kako su u tijeku i izmjene i dopune Prostornog plana Općine Viljevo te da će se istim 
ukinuti neke postojeće poslovne zone jer ih ima veliki broj. Poduzetnička zona Cret je 
popunjena više od 50% - bio-postrojenje, klaonica i za treću česticu smo dobili pismo 
namjere tvrtke Sin ravnice. Time će poduzetnička zona Cret u cijelosti biti ispunjena. Bilo je 
dvoumljenja što s poslovnom zonom Krnjak ali smo dobili pismo namjere od HEP-a u vezi 
izgradnje sunčanih elektrana i danas smo dobili pozitivan odgovor o početku njihove 
izgradnje. Općina Viljevo ima poljoprivrednog redara te smo jedna od rijetkih općina koje 
imaju i komunalnog i poljoprivrednog redara. 
Predsjednica Monika Fekete daje riječ Ivanu Cvrkoviću, koji postavlja pitanje što je s cestom 
Cret-Ivanovo i javnim radovima. 
Dominik Knežević odgovara kako se za cestu Cret-Ivanovo ne žuri s ishođenjem 
građevinske dozvole jer trenutno nema informacija da će bi raspisani natječaji. Što se javnih 
radova tiče, oni bi trebali početi svaki dan. Ove godine nam je odobreno 6 osoba na 
razdoblje od 6 mjeseci. Odabrane su osobe koje će kositi javne površine jer je to 
najpotrebnije, 2 osobe iz Viljeva, 1 osoba iz Kapelne, 1 osoba iz Creta, 1 osoba iz Ivanova i 1 
i Krunoslavja.  
Nadalje, Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako su radovi na mrtvačnici u Kapleni pri 
kraju, izvode se keramičarski radovi, nakon toga ide priključenje na gradski vodovod i 
postavljanje sabirne jame. Radovi će biti u cijelosti završeni kroz nekih mjesec dana.  
Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi košenja trave u ulici Nikole Tesle jer se bliže dva 
crkvena goda (09.06. i 16.06) i izgradnje parkirališta oko groblja.  
Dominik Knežević odgovora kako će košenje odraditi također uskoro te da je Kaplena za 
sada prioritet. Što se parkirališta na groblju tiče, ono se može napraviti izvan ili unutar samog 
groblja.  
Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi uređenja društvenog doma u Kapleni, djeca ulaze kroz 
prozor, vrata su se otvorila, krov prokišnjava a strop otpada. 
Dominik Knežević odgovora kako je obnova društvenog doma planirana kod energetsku 
obnovu ali trenutno nema ni sredstva ni natječaja. Voditi će se računa da se sredstva u 
proračunu planiraju u rebalansu i ako se bude radilo, radit će se cijelo krovište.  
Dalibor Dakić postavlja i pitanje u vezi pašnjaka u Kapelni jer Davorin Fekete na njemu ima 
stoku i sad ga ograđuje.  
Dominik Knežević odgovora kako gospodin Fekete nema dokument za korištenje pašnjaka i 
ograđivanje te da je isti u programu raspolaganja namijenjen za zajednički pašnjak. Ujedno 
se čeka donošenje Pravilnika kako bi se mogao raspisati natječaj za zakup zajedničkih 
pašnjaka.  
Dalibor Dakić postavlja pitanje i u vezi otresnica (izlaz kod fame) na što Dominik Knežević 
odgovara kako otresnice moraju biti asfaltirane u dužini minimalno 100 metara te da je to za 
sada velika investicija. 
Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je nakon provedenog postupka javne nabave 
potpisan ugovor o izgradnji dječjeg vrtića s najboljim ponuditeljem, tvrtkom Iver d.o.o. iz 
Čepina. Trenutno je u fazi uklanjanje postojeće građevine te odabir stručnog i projektantskog 
nadzora a uskoro se pokreće i postupak javne nabave za opremanje dječjeg vrtića. Vrtić bi 
trebao biti stavljen u funkciju 2020. godine.    
Isto tako Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako se u Blanju dana 14. lipnja 2019. godine 
organizira pokazna vježba Civilne zašite – simulacija obrane od poplave. Na vježbi će 
sudjelovati predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, HGSS-a, policije, crvenog 



križa te ostali. U tom periodu također dolaze gosti, vatrogasci iz Francuske. 11. lipnja 2019. 
održava se generalna proba.  
Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi struje u Kapleni.  
Dominik Knežević odgovora kako HEP darovao 2 km SKS kabela i da se radi na tome kako 
bi se problem riješio. 
Ivan Crvković postavlja pitanje u vezi kanala koji ide preko pašnjaka u Ivanovu jer uslijed kiše 
teren poplavljuje.  
Dominik Knežević odgovara kako se treba odraditi obnova kanala. Karašica-Vučica je neki 
dan postavila novu klapnu pored na kanalu u Kapelni.           
 
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo. 
 
Sjednica je završena u 21.27 sati. 
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