
Z A P I S N I K 
 

s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 28. svibnja 2018. 
godine u prostorijama Općine Viljevo. 
 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica Monika Fekete 
pisanim pozivom KLASA: 021-05/18-01/3, URBROJ: 2115/05-01-18-1 od 17. svibnja 
2018. godine.  
 
Započeto u 20.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Davorin Fekete, Ivan Cvrković, Marta Senković, 
Ivica Šoš, Željko Viljevac, Ivan Kovačević, Dalibor Dakić. 
 
Odsutni vijećnici: Đuka Vincetić, Biljana Vidaković, Ilija Galić. Odsutni vijećnici su 
opravdali svoj izostanak. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik 
općinskog načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll 
– pročenica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar, Tihomir Hajduković – voditelj 
poslova poljoprivede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti te Ivan Korov 
– predstavnik Radia Donji Miholjac 
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 8. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve 
nazočene, konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te predlaže 
dnevni red kao u sazivu. Postavlja pitanje za izmjenu i dopunu dnevnog reda. 
Budući kako 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. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Rebalans Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu 
      IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  
na području jedinica lokalne samouprave unutar Mjere 07 – Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima 
IZVJESTITELJI:  Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

4. Donošenje Odluke donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Viljevo za razdoblje 2018. – 2023. godine 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 

5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka – obavljanje dimnjačarskih 
poslova na području Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

 



6. Informacija  s 3. skupštine KG PARK d.o.o. Donji Miholjac 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

7. Imenovanje Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu države 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 

8. Imenovanje Povjerenstva za uvođenje u posjed 
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 

9. Imenovanje Povjerenstva za prodaju poljoprivrendog zemljišta 
u vlasništvu države 

     IZVJESTITELJ: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

10.   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 primjebi. Konstatira kako nema te istu stavlja na 
glasovanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapsinik sa 7. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općnskom načelniku, kako bi upoznao vijećnike s Rebalansom Proračuna Općine 
Viljevo za 2018. godinu. Dominik Knežević navodi kako su vijećnici primili prijedlog 
Rebalansa Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu te kako će se do kraja godine 
raditi još jedan rebalans. Istiće kako su glavni razlozi za ovaj rebalans izostanak 
investicije za izgradnju dvorane u Projektu uređenja centra u Viljevu (faza D) budući 
da aplicirani projekt nije prošao, te kako se planira prijaviti izgradnja dječjeg vrtića u 
Viljevu i da je procijenjena vrijednost 6.000.000,00 kn. Isto tako napominje kako je 
preneseni višak prihoda iz prethodnih godina cca 1.200.000,00 kuna. Predsjednica 
Monika Fekete otvara raspravu. Pod ovom točkom rasprave nije bilo. Predsjednica 
daje Rebalans Proračuna Općine Viljevo za 2018. godinu na glasovanje. 
Jednoglasno je usvojen predloženi rebalans. 
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako bi vijećnici trebali 
donijeti Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinica 
lokalne samouprave unutar Mjere 07- Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima čiji su nacrt primili u materijalima za ovu sjednicu. Naime, planira se 
prijaviti izgradnja dječjeg vrtića. Do sada je poduzeto: kupovina zemljišta pored 
osnovne škole u  cijelosti, od vlasnice Danke Barušić te dio zemljišta od vlasnika 
Mirka Cenbauera. Te dvije čestice će se spojiti. Provedena je također i jednostavna 
nabava za projektiranje dječjeg vrtića te je kao najpovoljniji izabran Mikičić projekt 
d.o.o. iz Donjeg Miholjca, trenutno je u izradi Idejno rješenje koje uskoro treba biti i 
dovršeno. Vrtić će biti projektiran za 50-ero djece. Također se uskoro očekuje i 
raspisivanje natječaja u mjeri 7.4.1.  
Presjednica Monika Fekete otvara raspravu.  



Ivan Cvrković postavlja pitanje je li to na istoj mjeri gdje uređenje centra u Viljevu nije 
prošlo. 
Dominik Knežević odgovara potvrdno te navodi kako vrtići imaju 100% prolaznost 
ako ne bude kakvih proceduralnih pogrešaka.    
Pod ovom točkom pitanja više nije bilo. 
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluke o davanju 
suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinica lokalne samouprave unutar 
Mjere 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. 
 
AD/4. Pod točkom 4. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je zakonska obveza 
jedinica lokalne samouprave donijeti Plan gospodarenja otpadom. Ujedno 
donošenjem ovakve odluke stvorit će se uvijeti za odrađivanje radnji kao što su 
nabavka spremnika za otpad, izgradnja reciklažnog dvorišta, zeleni otoci i ostalo. 
Presjednica Monika Fekete otvara raspravu.  
Pod ovom točkom rasprave nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o 
donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Viljevo za razdoblje 2018. – 2023. 
godine 
 
AD/5. Pod točkom 5. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje kako će se ovom odlukom otvoriti 
javni natječaj za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viljevo. 
Pod ovom točkom rasprave nije bilo.  
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o 
pokretanju postupka – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Viljevo. 
 
AD/6. Pod točkom 6. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević izvješćuje kako je održana 11. travnja 2018. 
godine 3. skupština KG Park d.o.o. Donji Miholjac te kako je u zapisniku s iste, koji se 
nalazi u materijalima za ovu sjednicu vijeća, u točki 6. dnevnog reda bilo rasprave o 
novom načinu očitanja vodomjera. Cjelokupna investicija uvođenja digitalnog očitanja 
vodomjera iznosi negdje između 750.000,00 i 800.000,00 kuna. Ideja direktorice KG 
Parka d.o.o. je kako bi svaki suvlasnik (Općina Viljevo, Općina Magadenovac i Grad 
Donji Miholjac) trebao financirati digitalne vodomjere prema broju priključaka na vodu 
koje ima na svom području te bi obveza financiranja za  Općinu Viljevo iznosila 
negdje oko 80.000,00 kuna. Dominik Knežević izvješćuje kako je dogovor na 
skupšitini bio da se ovaj prijedlog iznese na općinsko odnosno gradsko vijeće te daje 
prijedlog da Općina Viljevo sudjeluje u ovom projektu u visini svog suvlasničkog 
udijela koji iznosi cca 3,5%. Zadužuje se pročelnica Jedinstvenog odijela, Melita Grüll 
neka provjeri koliko točno izosi suvlasnički dio Općine Viljevo u KG Park d.o.o. Donji 
Miholjac. 
Predsjednica otvara raspravu te poziva vijećnike ako imaju kakvih ptanja. 
Pitanja nije bilo. 
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o 
sufinaciranju digitalnog očitanja vodomjera u visini suvlasničkog udijela. 
 
AD/7. Pod točkom 7. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević objašnjava kako je Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu propisano osnivanje Povjerenstva za zakup na 



poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države koje imenuje predsatvničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave te povjerenstvo čini pet članova i to po jedan 
predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika općinskog 
vijeća. Melita Grüll pojašnjava osnivanje povjerenstva čitajući odredbu članka 31. 
stavka 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojom je propisano kako članovi 
Povjerenstva za zakup kao i članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 
ne mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup i prodaju koji su u nadležnosti rada 
tog povjerenstva. 
Dominik Knežević u Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
države predlaže: Tomislava Mađarića kao člana geodetske struke, Melitu Grüll – kao 
člana pravne struke, Antoniju Horvat – kao člana agronomske struke te Đuku 
Vincetića i Ivana Cvrkovića – kao predstavnike Općinskog vijeća Općine Viljevo.  
Predsjednica otvara raspravu i pita ima li kakvih drugih prijedloga. 
Drugih prijedloga nije bilo te daje ovu točku na glasovanje. Jednoglasno su u 
Povjerenstvo za zakup na poljoprivrenom zemljištu u vlasništvu države imenovani 
slijedeći članovi: Tomislav Mađarić (geodetske struke), Melita Grüll (pravne struke), 
Antonija Horvat (agronomske struke), Đuka Vincetić (predstavnik Općinskog vijeća) i 
Ivan Cvrković (predstavnik Općinskog vijeća). 
 
AD/8. Pod točkom 8. predsjednica Monika Fekete daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelnku. Dominik Knežević objašnjava kako se također prema Zakonu o 
poljoprivrednom zemljištu Povjerenstvo za uvođenje u posjed sastoji od tri čana i to 
gedodetske, pravne i agronomske struke te predlaže Tomislava Mađarića, Melitu Güll 
i Antoniju Horvat.  
Predsjednica otvara raspravu i pita ima li kakvih drugih prijedloga. 
Po ovoj točki nije bilo rasprave niti prijedloga. 
Predsjednica daje točku na glasovanje. Jednoglasno su u Povjerenstvo za uvođenje 
u posjed imenovani slijdeći članovi: Tomislav Mađarić (geodetske struke), Melita 
Grüll (pravne struke) i Antonija Horvat (agronomske struke). 
 
AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara točku 9. te daje riječ Dominiku Kneževiću – 
općinskom načelniku. Dominik Knežević također pojašnjava kako je sukladno Zakonu 
o poljoprivrednom zemljištu potrebno imenovati Povjerenstvo za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se sastoji od pet članova (pravne, 
geodetske i agronomske struke te dva člana općinskog vijeća) uz ograničenje kako 
članovi Povjerenstva za prodaju kao i članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava ne mogu biti sudionici javnih natječaja za prodaju koji su u 
nadležnosti rada tog povjerenstva.Dominik Knežević u Povjerenstvo za prodaju  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države predlaže: Tomislava Mađarića kao 
člana geodetske struke, Melitu Grüll – kao člana pravne struke, Antoniju Horvat – kao 
člana agronomske struke te Đuku Vincetića i Ivana Cvrkovića – kao predstavnike 
Općinskog vijeća Općine Viljevo.  
Predsjednica otvara raspravu i pita ima li kakvih drugih prijedloga. 
Drugih prijedloga nije bilo te daje ovu točku na glasovanje. Jednoglasno su u 
Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države imenovani 
slijedeći članovi: Tomislav Mađarić (geodetske struke), Melita Grüll (pravne struke), 
Antonija Horvat (agronomske struke), Đuka Vincetić (predstavnik Općinskog vijeća) i 
Ivan Cvrković (predstavnik Općinskog vijeća). 
 



AD/10. Predsjednica Monika Fekete izvješćuje vijećnike kako će se 09. 06. 2018. 
održati tematska sjednica Općinskog vijeća Općine Viljevo na kojoj bi se trebao 
donijeti Progam raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 
području Općine Viljevo. Navodi kako je prijedlog programa trenutno na javnom uvidu 
i kako javni uvid tranje od 07. 06. 2018. te se Prijedlog programa raspolaganja može 
vidjeti osobno u prostorijama Općine i na službenim internetskim stranicama.  
 
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje što se događa u Blanju? Načelnik Dominik 
Knežević odgovara kako nema službenih obavijesti. 
 
Nadalje, Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o investicijama na području Općine. 
Osječko-branjskoj županiji je prijavljena investicija ugradnje stolarije na Vatrogasnom 
domu u Viljevu u vrijednosti 400.000,00 kuna, no za sada nema povratnih 
informacija. Dobivena su sredstva i iz Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU 
u vrijednosti od 250.000,00 kuna za izgradnju ambulante. Osječko-baranjska 
županija je također financirala u iznosu od 50% izradu projektne dokumentacije za 
gradnju mrtvačnice u Ivanovu i asfaltne ceste Viljevski Cret – Ivanovo. Odobrena su 
također sredstva za izgradnju nerazvrstane ceste, financiranje u 100% iznosu iz 
mjere 7.2.2. Proveden je postupak javne nabave za izvođača radova i sada se traži 
još dodatna dokumentacija. U izradi je i projektna dokumentacija za dječji vrtić u 
Viljevu jer natječaj može biti raspisan svaki dan. Što se tiče Programa „Zaželi“, isti je 
u završnoj fazi jer se morala dostaviti dodatna dokumentacija. Potpisivanje ugovora 
bit će uskoro. U ovom programu će se zaposliti 10 žena, 6 iz Viljeva, 2 iz Ivanova i 2 
iz Kapelne te će svaka od njih imati 4-5 korisnika. Program je predviđen na 30 
mjeseci od toga 6 mjeseci su edukacije a 24 mjeseca je predviđen radni odnos za 
žene. Projekt manager će biti Melita Grüll i na osnovu toga će se njezina mjesečna 
plaća financirati u cca 80% iznosu iz tog programa. Administrativni službenik u 
programu će biti Klara Stražanac i njezina plaća će se financirati iz programa u 
iznosu od 50%. Također Dominik Knežević obaviještava vijećnike kako je pokretnut 
postupak za „Javne radove“ koji bi trebali trajati 6 mjeseci a u tom periodu bi se 
odrađivali komunalni poslovi. Do sada se prijavilo preko 50 kandidata. 
 
Drugih pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo. 
 
 
Sjednica je završena u 20.35 sati. 
 
 
 
 
      ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNICA 
                 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
       Melita Grüll                      Monika Fekete 
 
_________________            ______________________ 
 
 
 
 
 


