
 
Z A P I S N I K 

 
 
s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 8. studenog 2021. godine u 
prostorijama dječjeg vrtića, Kralja Tomislava 3, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/21-01/10,  URBROJ: 2115/05-01-21-01, od 3. studenog 2021. 
godine.  
 
Započeto u 11,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Marta Senković,, Matija 
Rajninger, Pero Rabljenović i Milorad Maljković.  
 
Odsutni vijećnici: Tomislav Okrugić i Zlatko Kolar, izostanak opravdali. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog 
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Antonija Horvat – poljoprivredni redar 
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, Danijel Šimunović – internetski portal 
Miholjština info, Vlado Perković – novinar Radia Donji Miholjac te Melita Grüll – pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i 
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke dnevnog reda kao u 
sazivu i predlaže: 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Viljevo (IV. izmjene i dopune) 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

3. Donošenje Odluke o izboru najvoljnije ponude za zakup poljoprivrednog  
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Antonija Horvat  

 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 

5. Donošenje Odluke o zakupu i davanju na korištenje javnih površina 
na području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

7. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Melita Grüll 



 

8. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih  
nepogoda za potrebe Općine Viljevo  

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 

 

9. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje  
siječanj – lipanj 2021. godine 

IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

 

10. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 

 
Nakon pročitanog dnevnog reda, Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih izmjena i 
dopuna dnevnog reda. Budući da se više nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, 
daje predloženi dnevni red na glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja 
jednoglasno usvojen slijedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Viljevo (IV. izmjene i dopune) 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

3. Donošenje Odluke o izboru najvoljnije ponude za zakup poljoprivrednog  
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Antonija Horvat  

 

4. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 

5. Donošenje Odluke o zakupu i davanju na korištenje javnih površina 
na području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

 

6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

7. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Melita Grüll 

8. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih  
nepogoda za potrebe Općine Viljevo  

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 

 

9. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje  
siječanj – lipanj 2021. godine 

IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

 



10. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
 

RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 
 
AD/1. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 1. točku dnevnog reda te postavlja pitanje ima li 
kakvih izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća.  
Budući da nije bilo izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik, predsjednik daje zapisnik na 
usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 3. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević podsjeća vijećnike kako na 2. sjednici 
Općinskog vijeća, održanoj 16. srpnja 2021. godine donesena Odluka o izradi IV. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo. Jedna od najbitniji izmjena je rješavanje 
sustav odvodnje na području Općine Viljevo te usklađivanje s prostornim planom Osječko-
baranjske županije. Nakon provedene procedure propisane Zakonom o prostornom uređenju 
izrađen je nacrt Odluke koji je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu vijeća te navodi ako 
vijećnici imaju kakvih pitanja u vezi istog rado će odgovoriti.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
donošenju Prostornog plana Općine Viljevo.   
 
AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo te izvješćuje vijećnike kako je nacrt 
odluke bio uvršten na dnevni red 30. sjednice Općinskog vijeća koja je ujedno bila i posljednja 
u sazivu 2017. – 2021. Nacrt Odluke kao takav nije izglasan od strane vijećnika, niti je postupak 
javnog natječaja poništen. Budući da nakon toga došlo do raspuštanja Općinskog vijeća 
Općine Viljevo, upućen je dopis Ministarstvu poljoprivrede u kojem se obrazložila nastala 
situacija te tražilo mišljenje može li se nacrt odluke uvrstiti u neku od slijedećih sjednica 
Općinskog vijeća ili se natječaj treba poništiti. Ministarstvo poljoprivrede je dostavilo mišljenje 
kako se nacrt odluke može uvrstiti na neku od slijedećih sjednica Općinskog vijeća. Tomislav 
Mađarić upoznaje vijećnike sa sadržajem mišljenja te otvara raspravu.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje kakva je bodovna lista ponuditelja i koliko je tko 
ostvario bodova.  
Predsjednik Tomislav Mađarić daje riječ Meliti Grüll koja odgovara kako bodovna lista ne 
postoji nego da su ponude ocjenjivale prema kriterijima i dodatnim kriterijima koji su propisani 
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o provođenju javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Prema 
kriterijima prvi koji ostvaruje prednost je stočar kojem nedostaje površina u odnosu na broj 
uvjetnih grla a koji je nositelj OPG-a odnosno vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u 
rangu mikro i mali poduzeća, da je poljoprivreda osnovna djelatnost da je 3 godine do objave 
natječaja vlasnik ili posjednik stoke, da tri godine do objave natječaja ima prebivalište ili 
sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području općine, broj 
uvjetnih grla, površine koje koristi i površine koje nedostaju. Slijedeći u redoslijedu je 
dosadašnji posjednik, zatim mladi poljoprivrednik i tako dalje. Dodatni kriteriji su ekonomska 
vrijednost poljoprivrednog gospodarstva, vrsta poljoprivredne proizvodnje sjemenska 
proizvodnja, obrazovanje iz područja poljoprivrede i tako dalje. Melita Grüll ističe kako su sve 
ponude pregledane i po nekoliko puta te rangirane prema kriterijima i dodatnim kriterijima.  
Pero Rabljenović komentira kako on zna stočara koji nije u prijedlogu za dobivanje zemljišta i 
da bi želio vidjeti ponudu te potvrdu izdanu od HAPIH-a jer smatra kako je bilo namještanja. 



Melita Grüll odgovara kako poslije sjednice općinskog vijeća može doći u Jedinstveni upravni 
odjel te će mu biti omogućen uvid u ponudu i traženu ponudu, te navodi kako nije bilo 
namještanja jer ona prva to ne bi dozvolila štiteći sebe i svoju struku.  
Predsjednik daje riječ Miloradu Maljkoviću koji navodi kako ova točka dnevnog reda nije trebala 
biti uvrštena na vijeće jer je natječaj poništen i nije u skladu s Ustavom. Ujedno traži izuzeće 
od glasanja.  
Predsjednik Tomislav Mađarić navodi kako natječaj nije poništen te ponovo čita mišljenje 
Ministarstva poljoprivrede. Nadalje objašnjava proceduru koja slijedi nakon donošenja odluke, 
odnosno da se navedena odluka šalje Ministarstvu poljoprivrede na suglasnost, te Upravnom 
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko baranjske županije na mišljenje, te kao zadnjoj 
razini Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Svrstavanje ponuda po kriterijima je jako 
težak posao te je uloženo puno radnih sati, te postavlja pitanje vijećnicima znaju li koliko je 
jedinica lokalne samouprave u susjedstvu raspisalo javne natječaje za zakup. Ujedno postavlja 
pitanje ima li još neko za raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović traži izuzeće od glasanja.  
Predsjednik Tomislav Mađarić stavlja ovu točku dnevnog reda na glasanje. Odluka o izboru 
najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Viljevo donesena je s 5 glasova. Vijećnici Milorad Maljković i Pero Rabljenović 
su se izuzeli od glasanja.      
  
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku te daje riječ općinskom načelniku 
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje kako su se sada stekli uvjeti za raspisivanje 
natječaja je donesen i pravilnik kojim se regulira postupak provođenja natječaja za zakup 
zajedničkih pašnjaka i da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti oduku o raspisivanju natječaja za 
zakup zajedničkih pašnjaka i to za katastarske čestice k.č.br. 843 i k.č.br. 506, k.o. Kapelna te 
k.č.br. 1398, k.o. Viljevo, te moli Antoniju Horvat da pojasni nacrt odluke. Antonija Horvat, 
poljoprivredni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, pojašnjava kako su 
zajednički pašnjaci predviđeni Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države na području Općine Viljevo. Zakup zajedničkih pašnjaka daje se na rok od 
10 godina s mogućnošću višekratnog produženja te će se postupak natječaja provesti 
prikupljanjem javnih ponuda. Sudionici javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka mogu 
biti pravne i fizičke osobe koji su vlasnici stoke i upisani u Upisnik poljoprivrednika te 
zadrugama organiziranim u svrhu zajedničke ispaše na zajedničkim pašnjacima čiji su vlasnici 
stoke i upisani u Upisnik poljoprivrednika. Svaki odabrani ponuditelj dobiva u zakup fizički 
neodređeni dio zajedničkog pašnjaka u površini proporcionalnoj broju uvjetnih grla stoke kojih 
je vlasnik, odnosno proporcionalno broju uvjetnih grla čiji su vlasnici članovi zadruge.  
Općinski načelnik nadopunjuje Antoniju Horvat i navodi kako se prije javljanja  na natječaj treba 
sklopiti sporazum  između ponuditelja o korištenju zajedničkih pašnjaka, te navodi kako je u 
materijalima postoji kod ove točke dnevnog reda Prilog 2 koji se odnosi na sadržaj sporazuma. 
Predsjednik otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje hoće li svi zajedno držati stoku te na koji način će 
se rješavati bolest stada. 
Općinski načelnik odgovara potvrdno i kako rješavanje bolesti stada nije u nadležnosti Općine 
već veterinarske inspekcije. 
Tomislav Mađarić ističe kako su zajednički pašnjaci propisani zakonom i da cijepanja čestica 
nema. 
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje kako će zajednički ponuditelji riješiti svoje 
međusobne odnose i hoće li se to moći prijavljivati u Agenciji za plaćanje.  
Tomislav Mađarić čita što sve sporazum treba sadržavati i odgovara kako je ministarstvo sve 
to predvidjelo.  
Vijećnik Milorad Maljković navodi kako su trebao raspisati natječaj za sve pašnjake jer su neki 
na pašnjacima ilegalno, zagrađuje se Karašica a pašnjaci su se privatizirali. Za to netko mora 
odgovarati. Županijska cesta kroz Blanje je zbog stoke onečišćena. Pojedinci rade što hoće te 
ponavlja kako se trebao raspisati natječaj za sve pašnjake.  



Tomislav Mađarić odgovora kako će se natječaj i za ostale zajedničke pašnjake raspisati čim 
se steknu uvjeti za to, na što Milorad Maljković odgovora kako se nekome pogoduje.  
Tomislav Mađarić navodi kako sada imamo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
i kako će se sve u budućnosti rješavati.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Predsjednik daje istu na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih 
pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo.   
 
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll, 
pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je u nadležnosti 
općinskog vijeća donošenje Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih 
površina na području Općine Viljevo. Ističe kako je bitno razlikovati zakup i privremeno 
korištenje javne površine. Zakup javne površine se dodjeljuje putem javnog natječaja na 
razdoblje najuže do 5 godina, dok se privremeno korištenje daje na razdoblje ne duže od 7 
dana i to u slučaju prigodne prodaje na štandovima ili pokrenem napravama povodom 
obilježavanja crkvenog goda, božićnih blagdana i slično. 
Prijedlog za početnu visinu zakupnine za korištenje javne površine za sve kategorije djelatnosti 
je 10 kuna po metru kvadratnom za sve vrste djelatnosti je 10 kuna a također i za privremeno 
korištenje predviđen je isti iznos za metar kvadratni. Djelatnosti od posebnog interesa za 
Općinu Viljevo, kao što su kulturne, sportske, vjerske, humanitarne i slično su u prijedlogu 
Odluke oslobođene od plaćanja zakupa i naknade za privremeno korištenje javne površine. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesena Odluka o zakupu i davanju na privremeno 
korištenje javnih površina na području Općine Viljevo.  
 
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda te sam izvješćuje kako bi 
se trebala, budući da se uskoro obilježava i Dan općine donijeti i odluka o dodjeli javnih 
priznanja Općine Viljevo za 2021. godinu. Sam predlaže da se Nagrada Općine Viljevo dodjeli 
Policijskoj postaji Donji Miholjac radi dobre dugogodišnje suradnje s Općinom. Radi 
pojašnjenja ove točke dnevnog reda daje riječ Meliti Grüll. Melita Grull izvješćuje vijećnike kako 
je općinski načelnik sukladno Odluci o dodjeli javnih priznanja općinski načelnik uputio javni 
poziv za dodjelu javnih priznanja te da je poziv bio otvoren do 30. listopada.  
Javna priznanja Općine Viljevo su:  
Nagrada Općine Viljevo, koja se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u 
razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, 
športa, zdravstva i socijalne skrbi od posebnog interesa za Općinu. Nagrada se sastoji od 
pisane povelje i novčane nagrade u neto iznosu od 2.500,00 kuna i u jednog godini se mogu 
dodijeliti dvije nagrade.  
Plaketa koja se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju 
društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja i znanosti, kulture, športa, 
zdravstva i socijalne skrbi od posebnog interesa za Općinu. Plaketa se sastoji od pisane 
povelje i novčane nagrde u neto iznosu od 1.000,00 kuna i u jednog godini se mogu dodijeliti 
pet plaketa.  
Povelja počasnog građanina Općine Viljevo – počasnim građaninom Općine Viljevo može se 
proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili 
političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju 
demokracije u Republici Hrvatskoj ili u svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva uz uvjet 
da nema prebivalište na području Općine Viljevo.  
Nadalje Melita Grüll upoznaje vijećnike kako su tijekom otvorenog javnog poziva pristigla četiri 
prijedloga, tri za nagradu i jedan za plaketu.  
Za nagradu su predloženi: 

- Marta Senković iz Viljeva, predlagatelj Gracia Kopić iz Viljeva, za područje kulture. 
- Tihomir Hajduković iz Viljeva, predlagatelj LD „Kuna“ Viljevo, radi dugogodišnjeg rada 

u području društvenih djelatnosti, športa i kulture. 



- Antun Šumanovac iz Viljeva, predlagatelj ŠNK „Viljevo“ iz Viljeva za područje sporta, 
nogomet. 

Za plaketu predložen je:   

- Momčilo Čanaglić iz Zagreba, predlagatelj Dalibor Dakić, za društvene odnose. 

Melita Grüll upozorava vijećnike kako je pristiglo za nagradu tri prijedloga i usmeni prijedlog 
Tomislava Mađarića da se nagradi i Policijska postaja Donji Miholjac a da se tijekom jedne 
kalendarske godine može dodijeliti samo dvije nagrade, dok se u jednog kalendarskoj godini 
može dodijeliti pet plaketa.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te se svi vijećnici slažu kako bi se nagrada 
svakako trebala dodijeliti Policijskoj postaji Donji Miholjac te Antunu Šumanovcu iz Viljeva, dok 
bi ostali predloženi trebali dobiti plaketu.  
Tomislav Mađarić stavlja ovakav prijedlog na glasovanje.  
Jednoglasno je odlučeno da povodom Dana općine nagradu dobivaju Policijska postaja Donji 
Miholjac i Antun Šumanovac iz Viljeva, dok plaketu dobivaju Marta Senković iz Viljeva, Tihomir 
Hajduković iz Viljeva i Momčilo Čanaglić iz Zagreba. 
 
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 7. točku dnevnog reda te sam izvješćuje vijećnike 
kako je sukladno potrebama izrađena Procjena rizika od velikih nesreća koja se dostavlja 
općinskom vijeću na usvajanje. Napominje kako ista zbog opsežnosti nije dostavljena 
vijećnicima u papirnatom obliku već putem e-maila. Procjenu je izradila ovlaštena 
konzultantska tvrtka iz Slavonskog Broda. Sama izrada procjene trajala je od mjeseca lipnja 
2021. godine i u njezinu izradu su bili uključeni predstavnici vatrogastva, civilne zašite i Općine. 
Sadržajno obuhvaća, osim općenitog dijela i potencijalne rizike koje se mogu dogoditi te kako 
postupati u takvim slučajevima.  
Nakon izlaganja, predsjednik otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje u vezi broja stanovnika koji se nalaza u procjeni te 
zašto je naveden broj stanovnika iz Popisa 2011. godine.  
Melita Grüll odgovora kako je u trenutku izrade procjene relevantan broj stanovnika na 
području Općine Viljevo prema Popisu iz 2011. godine a ne Popisu iz 2021. godine budući da 
Državni zavod za statistiku još nije objavio službene rezultate.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te istu daje na glasanje. Jednoglasno je 
donesena Odluka donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo.  
 
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda te daje riječ Antoniji Horvat. 
Antonija Horvat izvješćuje vijećnike kako je prema Zakonu o uklanjanju i ublažavanju 
posljedica prirodnih nepogoda Općinsko vijeće u obvezi donijeti do 30. studenog tekuće godine 
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za slijedeću godinu. Dostavljeni prijedlog Plana 
djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Viljevo u 2022. godini sadrži 
popis mjera u slučaju nastanka prirodne nepogode, mjere i nositelje po vrstama prirodnih 
nepogoda, nositelje mjera po prirodnim nepogodama, procjenu osiguranja opreme i drugih 
sredstava zašite i sprečavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradavanja 
stanovništva, te ostale mjere i suradnju s nadležnim tijelima.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Plana djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Viljevo u 2022. godini.  
 
AD/9. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je njegova 
zakonska obveza dva puta godišnje pripremiti izvješće o svom radu te ga dostaviti Općinskom 
vijeću na raspravljanje i prihvaćanje, odnosno neprihvaćanje. Izvješće dostavljeno u 
materijalima se odnosi na razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine. 



Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je usvojeno izvješće o radu Općinskog načelnika za 
razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine.  
 
AD/10. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 10. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o provedenim 
aktivnostima Općine Viljevo kako slijedi: 

- Mrtvačnica u naselju Ivanovo je gotova. Prošao je tehnički pregled i trenutno se čeka 
uporabna dozvola kako bi se ista mogla staviti u funkciju.  

- Prije nekoliko dana izrađena je projektna dokumentacija za sva tri groblja a koja se 
odnosi na centralne staze i parkirališta. Konkretno u naselju Viljevo projektirana je 
centrala staza na groblju, a u Ivanovu i Kapleni na grobljima centralna staza i 
parkiralište.  

- Tijekom ljetnih mjeseci izgrađena je cesta k.č.br. 2223, k.o. Viljevo, dobivena je i 
uporabna dozvola. Ovu izgradnju sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije u iznosu oko 342.000,00 kuna.   

- U tijeku je nastavak radova na društvenom groblju u Kapelni  čiji je nastavak radova 
također sufinanciran iz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 
iznosu od 350.000,00 kuna. 

- Zgrada društvenog doma u Ivanovu je pri kraju projektiranja. U tijeku su pregovori s t-
comom radi izmještanja telefonske centrale iz zgrade starog doma, te se čeka 
otvaranje natječaja za prijavu.  

- Športsko rekreacijski centar u Viljevu je prijavljen na natječaj, no trenutno nemamo 
rezultate natječaja.  

- Slijedeće godine bi trebala krenuti izgradnja ceste koja će povezati naselja Kapelnu, 
Krunoslavje i Golince. Planirani rok izgradnje je dvije godine. Investitor je Županijska 
uprava za ceste. Općina Viljevo bi jedino trebala otkupiti dvije čestice u privatnom 
vlasništvu od fizičkih osoba i darovati Županijskoj upravi za ceste jer je to 
najjednostavniji način.  

- Izdana je građevinska dozvola za vodoopskrbnu mrežu kojom će se spojiti naselje 
Krunoslavje od smjera Golinaca.  

- Dječji vrtić u Viljevu bi trebao početi s radom uskoro. U petak je sastanak u Donjem 
Miholjcu. Ovih dana trebaju izaći na teren predstavnici Ministarstva znanosti i 
obrazovanja kako bi utvrdili zadovoljava li zgrada pedagoškim standardima. Nakon 
toga se provodi natječaj za upis djece i natječaj za radnike. Agencija za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, osim avansne uplate nije izvršila niti jednu 
uplatu te je dogovoren sastanak u Zagrebu. Svi radovi koje je izvođač imao prilikom 
izgradnje uredno su plaćeni od strane Općine.  

 
Po ovoj točki dnevnog reda, pitanja i prijedloga vijećnika nije bilo te predsjednik zatvara 4. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.   

 
Sjednica je završena u 12,15 sati. 
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