ZAPISNIK
s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 12. studenog 2019. godine u
prostorijama Općine Viljevo.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete pisanim
pozivom, KLASA: 021-05/19-01/5, URBROJ: 2115/05-01-19-1, od 6. studenog 2019. godine.
Započeto u 20.01 sati.
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Marinko Lukačević, Ivan Cvrković, Marta
Senković, Ivica Šoš, Biljana Vidaković, Željko Viljevac i Dalibor Dakić.
Odsutni vijećnici: Ilija Galić i Ivan Kovačević.
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog
načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll – pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar te Ivan Korov – predstavnik Radia Donji Miholjac.
Predsjednica Monika Fekete otvara 19. 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. Izvješće Mandatnog povjerenstva
2. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošnje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerma za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Dononšenje Odluke o dodjeli javnih priznanja
Općine Viljevo za 2019. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
6. Donošenje Odluke o financijskoj pomoći
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević
7. Informacija o izvršenju Proračuna Općine Viljevo
Za razdoblje I – IX 2019. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
8.

Pitanja i prijedlozi vijećnika.

Predsjednica, Monika Fekete, postavlja pitanje ima li netko prijedlog za izmjene i dopune
dnevnog reda.

Budući da se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje isti na glasovanje.
Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva
2. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća
3. Donošnje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerma za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Dononšenje Odluke o dodjeli javnih priznanja
Općine Viljevo za 2019. godinu
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
6. Donošenje Odluke o financijskoj pomoći
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević
7. Informacija o izvršenju Proračuna Općine Viljevo
Za razdoblje I – IX 2019. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
8.

Pitanja i prijedlozi vijećnika.
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA:

AD/1. Predsjednica Monika Fekete otvara 1. točku dnevnog reda te izvješćuje o slijedećem:
Mandatno povjerenstvo, u sastavu Monika Fekete, Marta Senković i Ivan Cvrković, se prema
ukazanoj potrebi sastalo dana 5. studenog 2019. godine u vezi prestanka mandata članu
Općinskog vijećnika Općine Viljevo, Davorinu Feketeu, izabranom na lokalnim izborima
održanim 2017. godine s liste Hrvatske demokratske zajednice.
Davorin Fekete je dana 26. lipnja 2019. godine promijenio prebivalište. Činjenica promjene
prebivališta je utvrđena temeljem Uvjerenja o prebivalištu, izdanog od Policijske postaje Donji
Miholjac.
Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima, članu predstavničkog tijela mandat prestaje
u slučaju ako mu prestane prebivalište s područja jedinice lokalne samouprave i to danom
prestanka prebivališta.
Putem Jedinstvenog upravnog odjela, Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice
Viljevo dostavila je Mandatnom povjerenstvu podatke o zamjenskom vijećniku, Marinku
Lukačeviću iz Kapelne.
U postupku provjere utvrđeno je da se Marinko Lukačević nalazio na kandidacijskoj listi
Hrvatske demokratske zajednice na izborima za Općinsko vijeće Općine Viljevo 2017. godine
te da su ispunjeni uvjeti za ulazak Marinka Lukačevića u općinsko vijeće.
Budući da je Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo predviđeno polaganje
prisege članova općinskog vijeća, predsjednica moli gospodina Lukačevića neka ustane:
Tekst prisege:
„Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Viljevo obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine, Osječko-baranjske županije i

Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava Republike
Hrvatske, Zakona i Statuta Općine Viljevo i da da ću štiti Ustavni poredak Republike Hrvatske“.
Marinko Lukačević – odgovor: „Prisežem“.
AD/2. Predsjednica Monika Fekete otvara 2. točku dnevnog reda i postavlja pitanje ima li
kakvih izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 18. sjednice. Konstatira kako nema te istu
stavlja na glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 18.
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo.
AD/3. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – općinskom
načelniku, kako bi upoznao vijećnike s donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo. Dominik Knežević izvješćuje
vijećnike kako je Općinsko vijeće na sjednici održanoj u siječnju donijelo Odluku o izradi III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo te da na ovoj sjednici treba donijeti
izmjenu te Odluke u dijelu gdje bi se u članku 4. stavku 1. alineji 9. brisao dio teksta koji se
odnosi na preispitivanje mogućeg proširenja na k.č.br. 782/2, 766 i 698 s obzirom da su
navedene čestice u novom Programu raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem
stavljene pod sportsko rekreacijsku namjenu te da isto tako treba brisati preispitivanje
mogućeg proširenja rekreacijske zone Kokinica-Bađevo (R1) prema zapadu. Melita Grüll
nadodaje kako bi se u članku 4. trebala dodati još jedna alineja koja se odnosi na ukidanje
industrijske zone na k.č.br. 702, k.o. Viljevo a radi se o bivšoj karauli. Naime važećim
prostornim planom na česticama na kojima se nalazi karaula predviđena je industrijska zona.
Budući da je upućen zahtjev za darovanje tih nekretnina Općini Viljevo, Ministarstvo
gospodarstva uvjetuje da industrijske zone čine jedinstvenu cjelinu. Konkretno, između tih
čestica nalazi se put koji ih dijeli. Budući da se radi o čestici čija je površina zarasla, strma i
nije prikladna za industrijsku zonu, prijedlog je da se u III. izmjenama i dopunama prostornog
plana industrijska zona na istoj ukloni.
Predsjednica otvara raspravu te daje riječ vijećniku Ivanu Cvrkoviću. Ivan Cvrković postavlja
pitanje što je s ucrtavanjem nerazvrstanih cesta na području naselja Ivanovo u prostornom
planu. Općinski načelnik postavlja pitanje na koje ceste gospodin Cvrković misli. Cvrković
odgovara da su to ceste kod Kožićeve farme, Krnjaka, Vesića i slično. Dominik Knežević
odgovora kako su u prostornom planu navedene samo neke buduće ceste te da se neke
ucrtavaju. Tomislav Mađarić se nadovezuje i objašnjava kako su se prije 5 godina u prostorni
plan ucrtavale također neke ceste, radila se njihova projektna dokumentacija i ishodile
građevinske dozvole te navodi kako misli da su iste ucrtane ali da će provjetriti.
Predsjednica Monika Fekete pita ima li još pitanja na što se Milorad Maljković, zamjenik
općinskog načelnika, javlja za riječ i postavlja pitanje zašto se u ovim izmjenama i dopunama
prostornog plana miče rekreacijska zona Blanje i da li se to nekome pogoduje. Općinski
načelnik Dominik Knežević odgovara kako je ukidanje rekreacijske zone Blanje koja se nalazi
na pašnjaku iz razloga jer je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za područje Općine Viljevo pašnjak predviđen kao zakup zajedničkih
pašnjaka. Zemljište je u vlasništvu Republike Hrvatske i ne može se s dva različita plana imati
dvije različite namjene. Milorad Maljković, zamjenik općinskog načelnika navodi kako on zna
da se nekome pogoduje, kako on ima dokaze za davanje pašnjaka u zakup, kako je oko
pašnjaka postavljena bodljikava žica te da će netko odgovarati. Dominik Knežević, općinski
načelnik odgovara Miloradu Maljkoviću neka uloži prigovor na izmjene i dopune prostornog
plana kako ga je danas uputio i gospodin Tomislav Dolečki, predstavnik izrađivača prostornog
plana tijekom javnog izlaganja. Tomislav Mađarić se nadovezuje na Dominika Kneževića i
obrazlaže kako je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH sporni
pašnjak je namijenjen za korištenje kao zajednički pašnjak.
Milorad Maljković navodi kako je Općina Viljevo dala u zakup nekim ljudima sporni pašnjak,
na što Dominik Knežević odgovara kako nije sporni pašnjak u zakup dala Općina Viljevo već
Agencija u čijoj je nadležnosti u to vrijeme bilo raspisivanje natječaja za poljoprivredno
zemljišta u vlasništvu RH.

Milorad Maljković ponovo započinje istu priču na što ga predsjednica općinskog vijeća Monika
Fekete prekida i navodi kako rasprava oko zakupa spornog pašnjaka nije točka dnevnog reda
na ovoj sjednici vijeća te ga upućuje da podnese prigovor na što ima pravo u vezi III. izmjena
i dopuna prostornog plana.
Rasprave po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo. Predsjednica Monika Fekete daje istu na
glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.
AD/4. Pod točkom 4. predsjednica Monika Fekete daje riječ općinskom načelniku Dominiku
Kneževiću koji izvješćuje kako je potrebno sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu donijeti Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Viljevo. Navodi kako imamo zaposlenog
poljoprivrednog redara koji će provoditi donesenu Odluku te da su bitne kaznene odredbe po
kojima će poljoprivredni redar moći postupati ako se netko ne pridržava istih.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Rasprave po ovo točki dnevnog reda nije bilo.
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o agrotehničkim
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine
Viljevo.
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda te daje riječ Dominiku
Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje kako je kao i svake godine bio raspisan javni poziv za
dodjelu javnih priznanja povodom Dana Općine Viljevo te da je pristigao samo jedan prijedlog.
Prijedlog su podnijele slijedeće udruge: Moto klub Rimljani, Športski nogometni klub Viljevo,
Lovačko društvo Kuna, Športsko ribolovna udruga Zlatni Karas, Kazališno-dramska udruga
Drski, Udruga kuhara tradicionalnih jela Vrećari i Kulturno-umjetničko društvo Đeram. Udruge
su predložile Zdenka Šumanovca za Nagradu Općine Viljevo jer smatraju da je on svojim
nesebičnim znanjem i zalaganjem znatno pridonio napretku sporta i kulture na području
Općine Viljevo te da bi bez njegove pomoći rad tehničkih uređaja za vrijeme trajanja
manifestacije bio bi znatno otežan. Ujedno općinski načelnik navodi kako bi se nagrada Općine
Viljevo trebala dodijeliti i DVD-u Viljevo jer je prošle godine obilježena 90 godišnjica njihova
rada i djelovanja, te NK Viljevo koju su ove godine proslavili 70 godina kontinuiranog rada.
Melita Grüll pojašnjava vijećnicima kako su ustanovljena slijedeća priznanja Općine Viljevo:
Nagrada Općine Viljevo i Plaketa Općine Viljevo. Nagrada Općine Viljevo dodjeljuje se fizičkim
i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje
gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih
djelatnosti, posebno značajnih za Općinu. Plaketa Općine Viljevo dodjeljuje se fizičkim i
pravnim osobama za uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva,
obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno
značajnih za Općinu.
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu te sama predlaže da se Zdenku Šumanovcu
dodjeli Plaketa Općine Viljevo a DVD-u i nogometnom klubu Nagrada Općine Viljevo. Vijećnik
Ivan Cvrković navodi kako ispred naselja Ivanovo nisu mogli nikoga predložiti budući da ništa
ni nema u naselju. Vijećnik Đuka Vincetić smatra kako bi se i Zdenku Šumanovcu trebala
dodijeliti Nagrada Općine Viljevo jer je čovjek zaslužio.
Rasprave više nije bilo te predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno
je donesena Odluka o dodijeli javnih priznanja – Nagrada Općine Viljevo dodijelit će se Zdenku
Šumanovcu, DVD-u Viljevo i Nogometnom klubu Viljevo.
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda i daje riječ općinskog
načelniku Dominiku Kneževiću koji upoznaje vijećnike o požaru koji se dogodio na obiteljskoj
kući Josipa Crnčana u Viljevu dana 1. studenog 2019. godine. Navodi kako se radi o velikoj
šteti jer je izgorjelo cijelo krovište i namješteno potkrovlje. Cijena krovišta, odnosno samo
materijal iznosi oko 48.000 kuna te predlaže da se donese odluka o financijskoj pomoći u
iznosu od 50.000,00 kuna ili ako vijećnici smatraju neka to bude veći iznos.

Vijećnik Đuka Vincetić smatra kako iznos štete nije mali te da je sličan slučaj bio u Viljevu i
prije nekoliko godina.
Tomislav Mađarić, zamjenik općinskog načelnika navodi kako se svakom treba pomoći.
Vijećnica Marta Senković postavlja pitanje s koje pozicije u Proračunu će se isplatiti ta
sredstava, na što Melita Grüll odgovara s pozicije 21, konto 372 Pomoći obiteljima i
kućanstvima.
Vijećnik Željko Viljevac smatra kako je iznos od 50.000,00 korektan.
Rasprave više nije bilo te predsjednica stavlja 6. točku dnevnog reda na glasovanje.
Jednoglasno je donesena Odluka o financijskoj pomoći Josipu Crnčanu u iznosu od 50.000,00
kuna.
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti Grull.
Melita Grüll izvješćuje vijećnike o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 1.1.2019.
do 30.9.2019. te navodi kako je to zakonska obvezan izraditi izvješće te ga predati u FINU do
15. listopada. Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju bili su 4.700.143,00 kune
dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 4.819.928 kuna. Ostvaren je manjak prihoda i primitaka
za izvještajno razdoblje u iznosu od 119.785,00 kuna dok je preneseni višak prihoda i primitaka
iz prethodnih godine iznosio 1.976.401,00 kunu. Iz ovog izvješća proizlazi raspoloživi višak
prihoda 1.856.616,00 kuna.
Predsjednica Monika Fekte otvara raspravu.
Vijećnik Željko Viljevac postavlja pitanje zašto je Općina Viljevo dobila negativnu ocjenu radi
transparentnosti. Melita Grüll odgovara kako zna o čemu se radi te je istraživanje proveo
Institut za javne financije u kojem je istraživao transparentnost službenih stranica jedinica
lokalne samouprave. U trenutku kada se istraživanje radilo nismo imali sve podatke objavljene
a isto tako imali smo i ažuriranje stanice. Nadamose kako će slijedeća ocjena transparentnosti
biti bolja.
Predsjednica ostavlja pitanje javlja li se tko drugi za raspravu. Budući da po ovoj točki rasprave
nije bilo, daje ovu točku dnevnog reda na glasanje.
Jednoglasno je donesen Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Viljevo za razdoblje od 1.1.2019. do 30.9.2019. godine.
AD/8. Predsjednica Monika Fekete otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o slijedećim projektima
koji su u tijeku:
- Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske radi odrađenih parcelacija poljoprivrednog zemljišta i odcjepljivanja
inundacijskih pojaseva. Trenutno smo u fazi prikupljanja različitih očitovanja.
- Odobrena nam je prijava na natječaj za rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Bockovcu,
k.č.br. 4274, k.o. Donji Miholjac. Ukupna vrijednost radova je oko 450.000,00 kuna.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira rekonstrukciju
sa 100.000,00 kuna, ostalo su sredstva Općine Viljevo.
- Cesta Gaj u vezi korekcije od 25% na koju smo se žalili, danas smo dobili Odluku da
je žalba usvojena i da je postupak vraćen na ponovno odlučivanje i očekujemo da će
nam biti doznačena sredstva između 600.000,00 i 900.000,00 kuna.
- Mrtvačnica Ivanovo – čeka se još odluka LAG-a Karašce i rezultati bi mogli prema
najnovijim saznanjima biti oko 15. studenog.
- Nerazvrstana cesta k.č. br. 2227, k.o. Viljevo (Čučukin sokak) je završena. Prije
nekoliko dana sjelo nam je na račun 200.000,00 kuna i zakazan je tehnički pregled za
25. studeni.
- Dom Ivanovo – napravljen je energetski certifikat i čeka se raspisivanje natječaja.
- Izgradnja dječjeg vrtića - radovi napreduju ali ima nešto malo kašnjenja. Do sada
isplaćen iznos za izvedene radove preko 700.000 kuna. Dokumentacija o postupku
javne nabave poslana na kontrolu te nakon kontrole ide zahtjev za predujam.
- Program Zaželi ide svojim tokom. U ovom trenutku očekujemo doznačavanje
sredstava, oko 200.000,00 kuna temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 4.

-

Općina Viljevo je početkom školske godine financirala radne materijale za sve učenike
s područja općine, iznos je bio oko 50.000,00 kuna.
U tijeku je natječaj za financijsku pomoć za studente i učenike koji stanuju u učeničkim
domovima.
Raspisan je i natječaj za davanje na korištenje sportskih terena, što je bio zahtjev
revizije.
Ujedno izvješćuje vijećnike kako bi se trebali dogovoriti kada će biti svečana sjednica
povodom Dana općine. Prijedlog je 29. studeni u 11.00 sati. Vijećnici su prihvatili
prijedlog dok će se o lokaciji odlučiti naknadno, ili Lovački dom ili Društveni dom.

Predsjednica otvara raspravu.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje o autobusnom stajalištu s desne stane preko puta
doma i u vezi sanitarnog čvora na igralištu Ivanovu. Dominik Knežević odgovara kako je u vezi
postavljanja sanitarnog čvora u Ivanovu najveći problem Grmoja jer se trebaju napraviti neki
građevinski radovi a on nema kooperante.
Ivan Cvrković postavlja pitanje u vezi kanti za miješani komunalni otpad jer neki stanovnici
naselja Ivanovo nemaju kante. Melita Grüll odgovora kako je Jedinstveni upravni odjel postavio
obavijesti i oni koji nemaju kante trebaju doći u JUO, prijavit se i tada će se kontaktirati
koncesionar te im se dostaviti kante.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi javne rasvjete u Kapelni jer nema dva mjeseca
struje.
Općinski načelnik odgovora kako je HEP napravio propust kada su provlačili kabel te nisu isti
priključili nazad te da se u nekoliko navrata kontaktirao HEP da se to odradi do kraja. Svaku
iduću godini je planirano kako će se odraditi nekoliko stotina metara novog kabela.
Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi novoosnovane udruge žena u Kapleni, odnosno kada će
biti riješen njihov prostor.
Općinski načelnik Dominik Knenžević riješen te članice udruge obaviještene o istom. Radi se
o Vatrogasnom domu. Trenutno se čeka da vatrogasci isele svoju opremu te će im se onda
predati ključevi na korištenje. To je privremeno rješenje dok se dom u Kapelni ne obnovi.
Vijećnik Željko Viljevac postavlja pitanje u vezi afričke svinjske kuge i ubrajamo li se mi u to
područje.
Dominik Knežević odgovara pozitivno i da je mjera naređena od Uprave za veterinarstvo pri
Ministarstvu poljoprivrede.
Tomislav Mađarić, zamjenik općinskog načelnika predlaže vijećnicima da donesu odluku o
nabavi defibrilatora za potrebe liječničke ambulante. Najveći problem je hitna pomoć jer kada se
nešto dogodi bitna je svaka minuta. Cijena defibrilatora iznosi između 15.000,00 i 20.000,00
kuna i isti može spasiti živote.
Predsjednica otvara raspravu i daje ovaj prijedlog na glasovanje. Rasprave nije bilo.
Jednoglasno je donesena Odluka o nabavi defibrilatora prema kojoj se zadužuju općinski
načelnik i Jedinstveni upravni odjel za realizaciju iste.
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo.
Vijećnik Ivan Cvrković postavlja pitanje ima li Općina Viljevo u vlasništvu tarup na što općinski
načelnik odgovora pozitivno.
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje u vezi košenja starog groblja u Kapelni. Dominik
Knežević odgovara kako se staro groblje održava i kosi. Tomislav Mađarić se na to nadovezuje
kako je prije 10 godina na tom groblju bila šikara te da je sve pokrčeno i sada se kosi prema
potrebi.
Predsjednica Monika Fekete postavlja upit u vezi postavljanja dječjeg igrališta u Viljevu.
Dominik Knežević odgovora kako nema ništa protiv ali da bi se trebala utvrditi lokacija u naselju
gdje bi se isto moglo postaviti te neka se razmisli o lokaciji.
Rasprave više nije bilo.
Sjednica je završena u 21.40 sati.
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