ZAPISNIK
s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 18. kolovoza 2022. godine u
prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, u Viljevu.
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim
pozivom, KLASA: 024-02/22-01/12, URBROJ: 2158-39-01, od 12. kolovza 2022. godine.
Započeto u 19,08 sati.
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Tomislav Okrugić, Matija
Rajninger, Zlatko Kolar i Pero Rabljenović.
Odsutni vijećnici: Marta Senković – izostanak opravdala i Milorad Maljković.
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Daliborka Đurišić – novinarka Radia
Donji Miholjac, Danijel Šimunović – novinar internetskog portala Miholjština info te Melita Grüll
– pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 11. 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 10. sjednice
2. Izvršenje Pororačuna Općine Viljevo za radoblje
1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
3. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna
Prostronog plana uređnja Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada
na području Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi
za razdoblje 2023. – 2025. godina
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
7. Prijedlog kandidata za izbor sudaca porotnika
a) za mladež Općinskog suda
b) za mladež Županijski sud
c) Općinski sud u Osijeku
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll

8. Izvješće o radu Općisnkog načelnika za
razdoblje 01. 01. 2022. godine do 30. 06. 2022. godine
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević
9. 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
1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice
2. Izvršenje Pororačuna Općine Viljevo za radoblje
siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
3. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna
Prostronog plana uređnja Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
4. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada
na području Općine Viljevo
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
5. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi
za razdoblje 2023. – 2025. godina
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
7. Prijedlog kandidata za izbor sudaca porotnika
a. za mladež Općinskog suda
b. za mladež Županijski sud
c. Općinski sud u Osijeku
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll
8. Izvješće o radu Općisnkog načelnika za
razdoblje 01. 01. 2022. godine do 30. 06. 2022. godine
IZVJESTITELJ: Dominik Knežević
9. 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 10. 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 10. 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 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine
te daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike
kako je zakonska obveza Općine Viljevo izrada polugodišnjeg izvješća te predaja Ministarstvu
financija. Nadalje navodi, kako se može vidjeti iz samog izvješća ukupni prihodi i primitci u
ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.696.849,55 kuna. Ukupni rashodi i
izdaci su bili 4.813.816,23 kuna. Ostvareni manjak prihoda i primitaka je u iznosu od
1.116.966,68 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih razdoblja je 2.644.338,34
kune, dok je višak prihoda i primitaka raspoloživ za pokriće rashoda i izdataka budućeg
razdoblja 1.527.371,66 kuna. Obveze na kraju izvještajnog razdoblja su iznosile 2.222.222,20
kuna što je iznos kreditnog zaduženja kod Privredne banke Zagreb radi izgradnje objekta
Vatrogasnog doma u Viljevu. Stanje žiro-računa na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na
dan 30. lipanj 2022. godine iznosilo je 1.498.080,51 kunu, dok je stanje blagajne bilo 0,00
kuna. Općina Viljevo je na dan 30. 06. 2022. godine imala u Jedinstvenom upravnom odjelu
zaposlenih 6 službenika na neodređeno vrijeme te općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, koji svoju dužnost obnašaju
profesionalno te jednu osobu zaposlenu na određeno vrijeme putem Mjere Javni rad. Također
s 30. lipnjem 2022. godine Općina Viljevo nema sudskih sporova koji bi mogli postati obveza
ili imovina budućeg razdoblja, osim prethodno navedenog kreditnog zaduženja kod Privredne
banke Zagreb. Što se tiče usporedbe s istim izvještajnim razdobljem iz prethodne godine, bruto
plaće zaposlenih su u ovom izvještajnom razdoblju veće jer je bilo zaposleno 13 žena putem
Programa Zaželi 2. Rashodi za usluge u ovom izvještajnom razdoblju su također veći jer su
obavljeni radovi na tekućem i investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Općine Viljevo
(zgrada NK Viljevo i objekt na nogometnom igralištu u Cretu Viljevskom). Ostale tekuće
donacije su veće u odnosu na prošlu godinu jer je ove godine također počeo i s radom dječji
vrtić. Što se tiče građevinskih objekata, troškovi su iskazani u većem postotku nego prošle
godine jer su izvršeni radovi na uređenju nerazvrstanih cesta, izgradnji Vatrogasnog doma u
Viljevu i drugih kapitalnih objekata. Također je iskazana i otplata glavnice kredita, koje prošle
godine nije bilo jer su se rate kredita počele otplaćivati u drugom polugodištu 2022. godine.
Prihodi od nefinancijske imovine su u ovom izvještajnom razdoblju su veći u odnosu na prošlu
godinu jer je uplaćeno više prihoda od naftne rente. Prihodi po posebnim propisima su iskazani
u znatno manjem iznosu a odnose se na šumski doprinos. Prihodi od komunalne naknade i
komunalnog doprinosa su veći, a odnose se na plaćena potraživanja temeljem poslanih
opomena. Predsjednik Tomislav Mađarić moli općinskog načelnika neka upozna vijećnike sa
stavkom koja se odnosi na socijalna davanja. Općinski načelnik Dominik Knežević objašnjava
kako se ovdje radi o isplatama jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženom stanovništvu
temeljem podnesenih zahtjeva. Jednokratne pomoći su isplaćivane u odnosu do 1.500,00
kuna temeljem pojedinačnih zahtjeva te je najviše podnesenih zahtjeva bilo početkom godine.
Predsjednik Tomislav Mađarić daje riječ Meliti Grüll, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela
koja moli vijećnike ako imaju konkretnih pitanja koje se odnose na pojedine stavke u Izvještaju,
neka ih postave te da će ona obrazložiti.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje u vezi kreditnog zaduženja općine koliko iznosi rata
kredita i na koje razdoblje je kredit odobren. Melita Grüll odgovora kako je kreditno zaduženje
na razbolje od 10 godina, da je mjesečna rata kredita oko 30.000,00 kuna i da rate dospijevaju
krajem mjeseca, te da se kredit uredno otplaćuje svaki mjesec. Vijećnik Pero Rabljenović
također postavlja pitanje u vezi jednokratnih pomoći isplaćuju li se jednom godišnje i koje
razloge navode podnositelji zahtjeva. Općinski načelnik odgovara kako podnositeljima
zahtjeva jednokratna pomoć isplati samo jednom godišnje, a razlozi mogu biti različiti kao što
je pomoć pri plaćanju režija, smrtni slučaj, bolest, zadovoljenje osnovnih životnih potreba i
slično.

Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik daje ovu točku dnevnog reda
na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022.
godine.
AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje odluke o izradi
V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo te daje riječ općinskom
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je cilj V. izmjena i
dopuna Prostornoj plana uređenja Općine Viljevo sređivanje stanja u prostoru te stvaranje
preduvjeta za gospodarski razvoj te razvoj sporta. V. izmjene i dopune bi se odnosile na:
-

Proširenje sportsko rekreacijske zone Viljevo – parcelacija u tijeku
Proširenje građevinskog područja naselja Kapelna – radi izgradnje solarne elektrane u
privatnoj investiciji
Ukidanje sportsko rekreacijske zone Stara Karaula
Proširenje sportsko rekreacijske zone Konopljišće
Preispitivanje ukidanja sportsko rekreacijske zone Kokinica
Planiranje sportsko rekreacijske zone Vidik
Proširenje građevinskog područja naselja Ivanovo radi izgradnje solarne elektrane
Ucrtavanje planirane biciklističke staze Cret – Krčenik
Ucrtavanje planirane biciklističke staze Cret – Ivanovo
Ucrtavanje planirane biciklističke staze Vidik
Definiranje i ucrtavanje zelene infrastrukture temeljem Programa razvoja zelene
infrastrukture
Definiranje izgrađenosti površina javne i društvene namjene temeljem PPOBŽ
Usklađenje s PPOBŽ

Predsjednik Tomislav Mađarić daje riječ Meliti Grüll riječ koja upoznaje vijećnike s daljnjom
procedurom u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo ako vijećnici
usvoje Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana te kako će cjelokupna procedura
trajati narednih dva do tri mjeseca.
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje tko je investitor sunčane elektrane u Kapelni, na
što općinski načelnik odgovara Nikola Pletikosa kome su nakon raspisivanja javnog natječaja
prodane k.č.br. 120 i 127, k.o. Kapelna. Nadalje Pero Rabljenović ističe kako bi se trebali
razdvojiti privatni interesi od interesa od Općine Viljevo te da se proširenje građevinskog
područja u naselju Kapelna radi izgradnje solarne elektrane treba brisati u nacrtu odluke.
Općinski načelnik odgovora kako u izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
Viljevo nema privatnih interesa, već da su to sve interesi općine jer se stvaraju preduvjeti za
razvoj gospodarstva. Ulaganjem u izgradnju sunčanih elektrana te njihovom izgradnjom,
općina će ostvarivati prihod temeljem komunalnog doprinosa, komunalne naknade, a kasnije i
prihod i proizvodnje električne energije.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik Tomislav Mađarić daje ovu
točku dnevnog reda na glasovanje. Odluka o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Općine Viljevo donesena je sa 7 glasova za i 1 glasom protiv.
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na
donošenje Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Općine Viljevo te daje riječ
Meliti Grüll. Melita Grüll upoznaje općinske vijećnike kako obveza donošenja ovakve odluke
proizlazi iz Zakona o gospodarenju otpadom te bi se njome utvrdile mjere za sprječavanje
nepropisno odbačenog otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada. Mjere bi provodio
komunalni redar, a ujedno bi imao instrumente postupanja prema osobama koje nepropisno
odbacuju otpad.
Predsjednik otvara raspravu.

Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje odnosi li se na sve površine na što predsjednik
Tomislav Mađarić odgovara pozitivno.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik Tomislav Mađarić daje ovu
točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o sprečavanju
odbacivanja otpada na području Općine Viljevo.
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na
donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo te daje riječ općinskom
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti
novu Odluku o socijalnoj skrbi s obzirom na izmjene zakona. Ovim nacrtom odluke su
obuhvaćene sve mjere u sustavu socijalne skrbi koje provodi Općina Viljevo i odnose se na
slijedeće: naknada troškova stanovanja kao nova mjera, jednokratna naknada osobama
slabijeg imovinskog stanja, jednokratna novčana pomoć za umirovljenike, novčana pomoć za
opremanje novorođenog djeteta, novčana pomoć za studente, novčana pomoć za nabavu
udžbenika odnosno radnih materijala za polaznike osnove škole, nabava dječjih darova
povodom Svetog Nikole, naknada za izvanredne slučajeve, naknada za sufinanciranje cijene
mjesečne putne karte za polaznike srednjih škola, naknada za sufinanciranje stanovanja ili
đačkog doma za polaznike srednjih škola te naknada za pomoć mladim obiteljima pri kupnji
prve nekretnine ili adaptaciji (renoviranju) kuće. Ovim prijedlogom odluke bi se mijenjale neke
stvari te bi jedinstveni upravni odjel odlučivao o jednokratnim naknadama osobama slabijeg
imovinskog stanja u iznosu od maksimalno 1.000,00 kuna dok bi općinski načelnik putem
naknade za izvanredne slučaje mogao odlučivati u iznosu do 2.000,00. Naravno, sve ove
pomoći ovisiti će o proračunskim sredstvima tijekom godine. Općinski načelnik također navodi
kako se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a također i nacrtom ove odluke uvodi i rad za opće
dobro bez naknade.
Nakon izlaganja općinskog načelnika, predsjednik Tomislav Mađarić daje riječ Meliti Grüll koja
ističe kako je nacrt Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo bio savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću od 1. kolovoza 2022. godine do 16. kolovoza 2022. godine, te kako
nije bilo zainteresiranih predstavnika, odnosno nitko nije dostavio svoje očitovanje. Melita Grüll
također napominje da ako se usvoji ovaj nacrt odluke i kada ista stupi na snagu, tada prestaje
važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo iz 2009. godine.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.
Vijećnik Đuka Vincetić predlaže da se ovom odlukom odredi i pomoć za adaptaciju i uređenje
domova hrvatskih branitelja.
Melita Grüll pojašnjava kako nije nikakav problem pomoći braniteljima, međutim Općinsko
vijeće bi trebalo donijeti posebnu odluku kojom bi se odredili kriteriji te visina sredstava, a zatim
i planirati sredstava u Proračunu Općine Viljevo.
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik istu daje na glasovanje.
Jednoglasno je donesena Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo.
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na
donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Viljevo za razdoblje od 2023. do 2025.
godine te daje riječ Meliti Grüll. Melita Grüll upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti
program javnih potreba u kulturi budući da je nedavno na snagu stupio Zakon o kulturnim
vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi kojim je, između ostaloga i promijenjena
procedura za financiranje javnih potreba u kulturi. Ovim prijedlogom programa, koji se odnosi
na razdoblje od 2023. godine do 2025. godine određene su kulturne djelatnosti od interesa za
Općinu Viljevo, a koje će se financirati iz Proračuna Općine Viljevo, a to su kulturno-umjetnički
amaterizam, zašita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom te raznolikost kulturnih
izričaja. Do sada su udruge koje djeluju u području kulture, temeljem javnog poziva koji je bio
objavljen početkom godine podnosile svoje zahtjeve za financiranje. Ovim prijedlogom
programa Općina Viljevo će najkasnije do početka listopada tekuće godine objaviti javni poziv
za slijedeću proračunsku godinu i temeljem podnesenih zahtjeva planirati će se u proračunu
Općine Viljevo sredstava za financiranje kulturnih djelatnosti. Odluka o isplati sredstava

donijeti u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna te temeljem odluke o dodjeli
sredstava sklopiti ugovor s prijaviteljem.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo.
Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u kulturi Općine Viljevo za razdoblje od 2023.
– 2025. godine.
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na prijedlog
kandidata za izbor sudaca porotnika za mladež Općinskog i Županijskog suda u Osijeku te
suca porotnika za Općinskog suda u Osijeku, te daje riječ Meliti Grüll. Melita Grüll upoznaje
vijećnike kako je Komisija za izbor i imenovanja, kao radno tijelo Skupštine Osječko-baranjske
županije pokrenula postupke za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog i
županijskog suda te sudaca porotnika Općinskog suda. Temeljem Zakona o sudovima, kao
ovlašteni predlagatelji su između ostalog i općinska vijeća. Uvjeti za obavljanje dužnosti suca
porotnika su hrvatsko državljanstvo, punoljetnost te da je kandidat dostojan dužnosti suca
porotnika. Sudac porotnik također ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom
djelatnošću. Naravno, Zakonom o sudovima postoji još ograničenja, ali se ista ne odnose na
naše kandidatkinje. Melita Grüll ističe kako je prijedlog kandidatkinja slijedeći: Tihana Kovač
za suca porotnika za mladež Općinskog suda, Gracia Kopić za suca porotnika za mladež
Županijskog suda te Mirna Franc za suca porotnika Općinskog suda.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo.
Jednoglasno je usvojen prijedlog kandidatkinja kako slijedi:
-

Tihana Kovač iz Viljeva – prijedlog za suca porotnika Općinskog suda u Osijeku
Gracia Kopić iz Viljeva – prijedlog za suca porotnika za mladež Županijskog suda u
Osijeku
Mirna Franc iz Viljevo – prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Općinskog
suda.

Ovi prijedlozi uputiti će se Komisiji za izbor i imenovanja Osječko-baranjske županije.
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izvješće
o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine te daje
riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je
njegova zakonska obveza, a također i obveza utvrđena Statutom Općine Viljevo, podnijeti dva
puta godišnje izvješće o svom radu. Ovo podneseno Izvješće, koje se nalaži u materijalima za
ovu sjednicu Općinskog vijeća, odnosi se na razdoblje od siječnja do lipnja 2022. godine i u
njemu su opisani svi poslovi koji su poduzeti u navedenom razdoblju. Dominik Knežević moli
vijećnike neka se jave ako imaju kakvih pitanja ili trebaju dodatna obrazloženja.
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo
te jednoglasno usvojeno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.
AD/9. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja i
prijedloge vijećnika. Pitanja i prijedloga vijećnika nije bilo.
Sjednica zaključena u 20.15 sati.
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