ZAPISNIK
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 26. travnja 2022. godine u
prostorijama Nogometnog kluba Viljevo, Kralja Tomislava 8, u Viljevu.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim
pozivom, KLASA: 024-02/22-01/7, URBROJ: 2158-39-01, od 19. travnja 2022. godine.
Započeto u 19,00 sati.
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Matija Rajninger, Tomislav Okrugić, Marta
Senković, Zlatko Kolar i Pero Rabljenović.
Odsutni vijećnici: Ivica Šoš i Milorad Maljković.
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Ivan Korov – novinar Radia Donji
Miholjac, Danijel Šimunović – novinar internetskog portala Miholjština info te Melita Grüll –
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. 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 s 8. sjednice
2. Izvršenje Proračuna Općine Viljevo za razdoblje
od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastruktrure
za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
6. Donošenje Odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
7. Izjava o odricanju prava na redovito godišnje finanicranje
a) Vijećnik Zlatko Kolar, Kapelna
b) Vijećnik Pero Rabljenović, Blanje
IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Melita Grüll

8. Informacija o Izvješću Općine Viljevo o provedbi Plana
gospodarenja otpadom
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
9. Informacija o Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih
od zakupa, prodaje, koncesije, dugogodišnjeg zakupa i promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta u vlanštvu Republike Hrvatske
na podrudručju Općine Viljevo u 2021. godini
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
10. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Nakon pročitanog dnevnog reda, Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih prijedloga
za izmjenu i dopunu dnevnog reda.
Budući da se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje predloženi dnevni red iz
saziva na glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen
slijedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice
2. Izvršenje Proračuna Općine Viljevo za razdoblje
od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastruktrure
za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
6. Donošenje Odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
7. Izjava o odricanju prava na redovito godišnje finanicranje
a) Vijećnik Zlatko Kolar, Kapelna
b) Vijećnik Pero Rabljenović, Blanje
IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Melita Grüll
8. Informacija o Izvješću Općine Viljevo o provedbi Plana
gospodarenja otpadom
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
9. Informacija o Izvješću o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih
od zakupa, prodaje, koncesije, dugogodišnjeg zakupa i promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta u vlanštvu Republike Hrvatske
na podrudručju Općine Viljevo u 2021. godini
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll

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 8. 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 8. sjednice
Općinskog vijeća Općine Viljevo.
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izvršenje
Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021.
godine te daje riječ Dominiku Kneževiću, općinskom načelniku. Dominik Knežević izvješćuje
vijećnike kako je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu
predan u FINU u za to određenom roku. Prema istom ukupni prihodi i primitci iznosili su
9.367.021,00 kuna dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 9.901.924,00 kune. U 2021. godini
ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 534.903,00 kune. Preneseni višak prihoda
i primitaka iz prethodnih godina iznosio je 3.179.244,00 kune te višak prihoda i primitaka
raspoloživ za pokriće rashoda i izdataka budućeg razdoblja iznosi 2.664.341,00 kunu. Što se
tiče obveza na kraju godine Općina Viljevo ima namjenski kredit kod Privredne banke Zagreb
za izgradnju kapitalnog projekta – zgrada vatrogasnog doma u Viljevu. Na dan 31. 12. 2021.
godine obveza je iznosila 2.361.111,09 kuna i nedospjela je. Općina redovito i na vrijeme
servisira svoju kreditnu obvezu. Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog
razdoblja iznosilo je 272.135,80 kuna. Isto se temelji na nastalim i ispravno proknjiženim
poslovnim događajima tijekom 2021. godine te prenesenim potraživanjima iz prethodnih
godina a najvećim dijelom se odnosi na prodano poljoprivredno zemljište te naplatu komunalne
naknade i komunalnog doprinosa. Stanje žiro-računa na kraju godine iznosilo je 2.644.390,16
kuna prema izvodu banke broj: 301, dok je stanje blagajne iznosilo 0,00 kuna. Tijekom 2021.
godine, Općina Viljevo je imala 6 stalno zaposlenih službenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske
nacionalne manjine, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno. U razdoblju od 1. travnja 2021.
godine do 31. prosinca 2021. godine bilo je zaposleno 13 žena temeljem Programa Zaželi te
tijekom ljeta 10 osoba na razdoblje od 3 mjeseca putem mjere Javni rad. Općina Viljevo s
danom 31. prosincem 2021. godine nema ugovornih obveza ili sudskih sporova koji bi mogli
postati obveza ili imovina budućeg razdoblja, osim kreditnog zaduženja kod Privredne banke
Zagreb kako je iskazano u poslovnim knjigama i vidljivo u obrascima izvještajnog razdoblja.
Predsjednik daje riječ Meliti Grüll, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela, koja skreće
pozornost vijećnicima kako su u materijalima dobili i excel dokument koji se odnosi na izvještaj
proračuna koji je kao takav predan u FINU a u kojem se može vidjeti detaljnije koji su prihodi i
rashodi ostvareni.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te moli vijećnike ako imaju kakvih pitanja neka
ih postave. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te istu daje na glasovanje.
Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Viljevo za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine.
AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izvješće
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viljevo u 2021.
godini te daje riječ Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako se ovo
izvješće treba podnijeti općinskom vijeću zajedno s godišnjim izvršenjem proračuna. Program
je planiran u iznosu od 3.020.000,00 kuna dok je izvršenje Programa ostvareno u iznosu od
2.369.760,60 kuna. Razlika u odnosu na planirano iznosi 650.209,40 kuna te da se u tablici
po stavkama može vidjeti koliko je sredstva uloženo za izgradnju komunalne infrastrukture.

Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te sam konstatira kako je Program građenja
komunalne infrastrukture u odnosu na planirano izvršen od 78,47% što je prilično dobro
izvršenje u odnosu na planirano.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te Predsjednik vijeća daje istu na usvajanje.
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Viljevo u 2021. godini.
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viljevo u 2021. godini te
daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević upoznaje vijećnike
kako se i ova točka dnevnog reda, isto kao i prethodna, podnosi na usvajanje općinskom vijeću
zajedno s godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna. Također navodi kako se u tablici može
vidjeti za održavanje koje komunalne infrastrukture su utrošena sredstva te da je program
planiran u iznosu od 500.000,00 kuna dok je ostvaren u iznosu od 312.018,19 kn, odnosno
program je izvršen 62,40% u odnosu na planirano. Općinski načelnik navodi kako nam se
najveći problemi javljaju oko održavanja javnih površina, pogotovo kada je u pitanju košnja
trave i kako najviše ovismo o javnim radovima te da svakako trebamo razmišljati o osnivanju
nekog komunalnog društva.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te sam konstatira kako je izvršenje Programa
održavanja komunalne infrastrukture u postotku manje u odnosu na Program građenja
komunalne infrastrukture.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik daje istu na usvajanje.
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Viljevo u 2021. godini.
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda Donošenje Odluke o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viljevo te daje riječ Meliti Grüll,
pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll upoznaje vijećnike kako je potrebno
donijeti odluku da bi se moglo krenuti u raspisivanje natječaja za zakupe poslovnih prostora u
vlasništvu Općine Viljevo. Također upoznaje vijećnike sa sadržajem odluke te kako se njome
propisuje načini, uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine,
međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora kao i opći uvjeti
kupoprodaje poslovnog prostora u vlasništvu općine. Melita Grüll skreće pažnju vijećnicima na
članak 10. nacrta odluke koji se odnosi na početni mjesečni iznos zakupnine koji se utvrđuje
po m² prostora prema vrsti djelatnosti te kako bi cijećnicii trebali odrediti početne mjesečne
iznose za pojedine djelatnosti. Što se tiče kupoprodaje poslovnog prostora, Melita Grüll
također upoznaje vijećnike s prijedlogom odredbi o kupoprodaji poslovnog prostora u
vlasništvu Općine te navodi kako je Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
određeno da se poslovni prostori mogu prodati sadašnjem zakupniku koji ima sklopljen ugovor
o zakupu i koji u tom prostoru obavlja dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida
u trajanju od najmanje pet godina. Isto tako navodi da je prethodno spomenutim zakonom
dano ograničenje koji se poslovni prostori ne mogu prodati te da Općina Viljevo nema u ovom
trenutku poslovnih prostora u vlasništvu koji bi se mogli uvrstiti u prodaju, a kada bi neki
poslovni prostori zadovoljili uvjete za prodaju, o prodaji bi odlučivalo općinsko vijeće.
Predsjednik Tomislav Mađarić moli općinskog načelnika Dominika Kneževića neka predloži
vijećnicima početne mjesečne iznose zakupnine po m² za pojedine djelatnosti budući da je
izrađena analiza postojećeg stanja. Dominik Knežević predlaže početne cijene prema vrstama
djelatnosti kako slijedi:
-

prostori za ugostiteljsku djelatnost 15,00 kn/m²
prostori za trgovačku djelatnost 15,00 kn/m²
prostori za ljekarničku djelatnost 5,00 kn/m²
prostori za proizvodne djelatnosti 5,00 kn/m²
prostori za poljoprivrednu djelatnost
prodajni prostor 1,00 kn/m²

-

skladišni prostor 1,00 kn/m²
prostori za obrtničke djelatnosti 1,00 kn/m²
prostori za neprofitne djelatnosti (udruge) 1,00 kn/m²
garažni i skladišni prostor 1,00 kn/m²
ostali poslovni prostori (uredi) 15,00 kn/m²

Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo
bilo te daje na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Viljevo.
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na
donošenje Odluke o određivanju potpisnika financijskih dokumenata te daje riječ Dominiku
Kneževiću, općinskom načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako su dosadašnji
potpisnici financijskih dokumenta bili on kao načelnik te Tihomir Hajduković, voditelj poslova
poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti u Jedinstvenom upravnom
odjelu. Budući da je gospodin Hajduković često odsutan te da postoji problem prilikom plaćanja
računa putem Internet bankarstva bilo bi dobro da se on zamijeni s Melitom Grüll, pročelnicom
Jedinstvenog upravnog odjela i da novi potpisnici budu Dominik Knežević i Melita Grüll.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo.
Jednoglasno je donesena Odluka o određivanju potpisnika financijskih dokumenta.
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na
dostavljene izjave vijećnika Zlatka Kolara i Pere Rabljenovića o odricanju prava na redovito
godišnje financiranje. Sam upoznaje vijećnike kako su Zlatko Kolar i Pero Rabljenović dana
17. ožujka 2022. godine dostavili Izjave o odricanju prava na redovito godišnje financiranje
temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma.
Predsjednik Tomislav Mađarić moli Melitu Grüll da dopuni informaciju. Melita Grüll upoznaje
vijećnike kako je krajem prošle godine, zajedno s donošenjem Proračuna Općine Viljevo
donesena i Odluka o raspoređivanu sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću za 2022. godinu, temeljem koje političke stranke i
nezavisni vijećnici financiraju svoje političke aktivnosti. Navedenom odlukom raspoređeno je
9.100,00 kuna, 1.000,00 kuna po članu Općinskog vijeća, odnosno 1.100,00 kuna za
podzastupljeni spol. Sredstva se isplaćuju tromjesečno u jednakim iznosima i budući da se
radi o namjenskim sredstvima, ista se trebaju koristiti za financiranje političkih aktivnosti te
njihovo korištenje podliježe kontroli Državnog izbornog povjerenstva. Vijećnici Zlatko Kolar i
Pero Rabljeović su se izjavom odrekli takvog financiranja za mandatno razbolje 2021. do 2025.
godine.
Predsjednik Tomislav Mađarić poziva vijećnike Zlatka Kolara i Peru Rabljenovića ako žele
dopuniti ovo izlaganje na što vijećnik Zlatko Kolar izjavljuje kako je on želio primljena sredstva
donirati, međutim prema odgovoru Državnog izbornog povjerenstva to nije moguće.
Tomislav Mađarić se zahvaljuje te ističe kako je Općinsko vijeće primilo na znanje izjave
vijećnika Zlatka Kolara i Pere Rabljenovića o odricanju prava na redovito godišnje financiranje.
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izvješće
Općine Viljevo o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu te daje riječ
općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je cilj
Općine Viljevo smanjiti ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada za 5% u odnosu na
2015. godinu. Tijekom 2021. godine nabavljene su kante za papir i provedene su različite
izobrazno-informativne aktivnosti u svrhu edukacije stanovnika radi odvojenog prikupljanja
otpada te se stalno vrši kontrola na terenu u vezi suzbijanja nastanka divljih odlagališta.
Kompostere za sada nismo planirali jer smo ruralni kraj i svako domaćinstvo naše općine ima
neku vrstu kompostera u dvorištu.
Tomislav Mađarić daje riječ Meliti Grüll koja upoznaje vijećnike kako je prema odredbama
Zakona o gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za

2021. godinu bilo potrebno dostaviti Osječko-baranjskoj županiji, upravnom odjelu nadležnom
za poslove zašite okoliša do 31. ožujka ove godine. Temeljem izvješća svih jedinica lokalne
samouprave koje se nalaze u sastavu Osječko-baranjske županije, župan donosi objedinjeno
izvješće do kraja lipnja. U ovom poslanom izvješću iskazani su također podaci koje se odnose
na količine prikupljenog otpada prema vrsti otpada. Kako je općinski načelnik naveo, cilj je
smanjiti količinu miješanog otpada jer o tome ovisi i kolike će penale općina plaćati. Za 2020.
godinu u 2021. smo platiti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oko 15.000,00
kuna.
Tomislav Mađarić poziva vijećnike na postavljanje pitanja. Po ovoj točki dnevnog reda
rasprave nije bilo. Općinsko vijeće je primilo na znanje Izvješće Općine Viljevo o provedbi
Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu.
AD/9. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izvješće
o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije,
dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Viljevo u 2021. godini te daje riječ Dominiku Kneževiću,
općinskom načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako se u izvješću može vidjeti
da su za 2021. godinu planirana sredstva bila u iznosu od 749.000,00 kuna dok je izvršenje
iznosilo 662.843,78 kuna, odnosno 89,00%. te moli vijećnike ako tko ima kakvih pitanja.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje na
što se odnosi stavka 4. izvješća na što Melita Grüll odgovara kako je na toj stavci bilo planirano
250.000,00 kuna a utrošeno je 135.000,00 na deratizaciju i dezinsekciju te 113.835,45 na
veterinarske usluge – trihineloskopske preglede te odvoz animalnog otpada, odnosno ukupno
148.835,45 kuna.
Po ovoj točki rasprave više nije bilo. Općinsko vijeće je primilo na znanje Izvješće o izvršenju
Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, koncesije, dugogodišnjeg zakupa
i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Viljevo u 2021. godini
AD/10. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 10. točku dnevnog reda te daje riječ Dominiku
Kneževiću, općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike
o projektima i događanjima u općini, a koja se odnose na razdoblje od prošle, 8. sjednice
Općinskog vijeća pa do danas.
-

-

-

Što se tiče izgradnje vatrogasnog doma, odnosno Faze A, ona je u tijeku i radovi
napreduju prema planu.
Prema Osječko-baranjskoj županiji pokrenute su određene radnje kako bi se riješili
imovinsko-pravni odnosi u vezi izgrađene zgrade – ambulanta i ljekarna.
Dom u Kapelni – radovi ove faze koja je započela krajem prošle godine, a odnosi se
na unutarnje uređenje, su pri kraju. Opremanje objekta je prijavljeno je na mjeru 7.4.1.
preko LAG-a Karašica. Za isti objekt planira se prijaviti nastavak radova na natječaj
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Radovi koji se planiraju
prijaviti su vanjska ovojnica, grijanje i uređenje okoliša. Kompletno uređenje doma
trebalo bi biti završeno tijekom 2023. godine.
Na objektu mrtvačnice u Ivanovu imali smo završnu kontrolu koju su obavili predstavnici
LAG-a Karašica i očekujemo odluku o isplati razlike sredstava od oko 120.000,00 kuna.
Cesta Bockovac je prijavljena na MRRFEU, općina je prošla administrativnu kontrolu a
rezultati se očekuju u naredna dva tjedna.
Za izgradnju sunčane elektrane Krnjak predan je zahtjev za lokacijsku dozvolu. Nakon
što se dobije lokacijska dozvola, HEP preuzima kompletnu investiciju i prema
sklopljenom sporazumu vrši uplatu troškova koje je općina imala do sada.
Ovih dana je izdana i lokacijska dozvola za aglomeraciju Viljevo.
Program Zaželi je pri kraju. Krajem ožujka 2022. godine žene su prestale raditi. U
petak, 29. travnja 2022. godine održava se završna konferencija. Što se tiče nastavka
ovog programa za sada službene informacije nemamo.

-

-

Općina je također prijavila mjeru zapošljavanja Javni rad. Za cijelu Osječko-baranjsku
županiju određena je kvota od 80 osoba. Mogli smo odabrati jednu osobu na
zapošljavanje od 6 mjeseci ili dvije osobe na zapošljavanje od 3 mjeseca. Odlučili smo
se zaposliti jednu osobu na razdoblje od 6. mjeseci. Oglas za javni rad je još u tijeku.
Izgradnja ceste D-34 ipak kreće od smjera Podravske Moslavine a ne kao što je bilo
rečeno kako će krenuti od Donjeg Miholjca prema Svetom Đurđu.
Izgradnja ceste Kaplena – Golinci je u postupku javne nabave. Investitor je Županijska
uprava za ceste, a troškovnička vrijednost radova je 9.000.000,00 kuna bez PDV-a.
Ovdje, na zgadi NK Viljeva, obnavlja se fasada, a u Cretu Viljevskom na objektu koji
koriste MK Rimljani u tijeku su radovi na sanitarnom čvoru.
Što se tiče prijavljenog projekta izgradnja višenamjenskog igrališta u Ivanovu, za sada
nemamo nikakve informacije.
Temeljem prijave sufinanciranja rada dječjeg vrtića Središnjem državnom uredu za
demografiju i mlade, odobreno nam je sufinanciranje u iznosu od 120.000,00 kuna.
Temeljem te odluke jedan mjesec za roditelje, čija djeca pohađaju dječji vrtić, biti će
besplatan. Prema informacijama koje imamo, ova mjera će se nastaviti svake godine.

Vijećnik Đuka Vincetić daje komentar kako se broj osoba u javnim radovima svake godine
smanjuje te kako bi se trebalo razmišljati o osnivanju komunalnog pogona, na što se općinski
načelnik Dominik Knežević složio s tim.
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje u vezi izgradnje solarnih panela na poljoprivrednom
zemljištu je li to moguće.
Dominik Knežević odgovora kako je moguće, budući da se poljoprivredno zemljište nalazi na
u gospodarskoj zoni koja je određena Prostornim planom Općine Viljevo. Tomislav Mađarić se
nadovezuje kako se Prostornim planom definira namjena površine tako na primjer u naselju
Blanje može unutar granica građevinskog područja postojati površina koja je definirana kao
oranica te isto tako, bušotine koje se nalaze u poljima su definirane kao izdvojena građevinska
područja.
Vijećnica Marta Senković postavlja pitanje u vezi isplate sredstava od strane APPRRR za
izgrađenu zgradu dječjeg vrtića u Viljevu na što Dominik Knežević odgovora kako za sada
nema konkretnu informaciju kada će sredstva biti isplaćena ali da poduzima sve radnje kako
bi isplata bila što ranije.
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje tko je zadužen za zapošljavanje „teta u vrtiću“ te
smatra kako bi se trebala zaposliti još jedna teta.
Dominik Knežević odgovora kako je broj odgajateljica u vrtiću određen pedagoškim
standardom te da je za zapošljavanje u nadležnosti Dječjeg vrtića Pinokio iz Donjeg Miholjca.
Tomislav Mađarić postavlja pitanje u vezi raspisivanja javnog natječaja za zakup zajedničkih
pašnjaka. Dominik Knežević odgovora kako se još uvijek čeka suglasnost Ministarstva
poljoprivrede te kad se ona dobije, natječaj će biti objavljen.
Pod ovom točkom dnevnog reda pitanja i prijedloga vijećnika više nje bilo te je predsjednik
Tomislav Mađarić zaključio 9. sjednicu.
Sjednica je završena u 20.15 sati.
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