
 
Z A P I S N I K 

 
 
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 4. studenog 2022. godine u 
prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 024-02/22-01/15,  URBROJ: 2158-39-01, od 27. listopada 2022. godine.  
 
Započeto u 19,01 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Tomislav Okrugić, Matija Rajninger, Marta 
Senković, Zlatko Kolar i Pero Rabljenović i Milorad Maljković.   
 
Odsutni vijećnici: Ivica Šoš – izostanak opravdao. 
 
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, Antonija Horvat – 
poljoprivredni redar te Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 12. 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 11. sjednice 

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

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama plana Proračuna  
Općine Viljevo za 2022. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

4. Prijedlog I. izmjena Programa Javnih potreba u predškolskom  
odgoju i obrazovanju Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača 
za zakup zajendičkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Viljevo  
IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Antonija Horvat 
 

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

7. Donošenje plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
za potrebe Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat  
 
 



8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  
prodaju poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu države 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll  
 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  
zakup poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu države 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 
 

10. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 
Nakon pročitanog dnevnog reda, Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih prijedloga 
za izmjenu i dopunu dnevnog reda. Sam predlaže da se u točki 8. promjeni izvjestitelj te 
umjesto Melita Grüll, izvjestitelj treba biti Antonija Horvat. 
Budući da se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje predloženi dnevni red iz 
saziva u izmjeni izvjestitelja u točki 8., na glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog 
glasovanja jednoglasno usvojen slijedeći:  
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice 

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

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama plana Proračuna  
Općine Viljevo za 2022. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

4. Prijedlog I. izmjena Programa Javnih potreba u predškolskom  
odgoju i obrazovanju Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača 
za zakup zajendičkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Viljevo  
IZVJESTITELJI: Tomislav Mađarić, Antonija Horvat 
 

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

7. Donošenje plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
za potrebe Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat  
 
 

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  
prodaju poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu države 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 
 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  
zakup poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu države 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 



 
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 11. 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 11. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Općine Viljevo te daje riječ 
općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je 
nakon provedene procedure izrađen prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Viljevo te odluka o usvajanju istog upućena na općinsko vijeće radi donošenja. Ove V. 
izmjene i dopune odnose na:  

- Proširenje sportsko rekreacijske zone Viljevo 
- Proširenje građevinskog područja naselja Ivanovo i Kapelna – radi izgradnje solarnih 

elektrane u privatnoj investiciji 
- Ukidanje sportsko rekreacijske zone Stara Karaula 
- Proširenje sportsko rekreacijske zone Konopljišće na površni od 15 ha, zemljište u 

vlasništvu Republike Hrvatske 
- Ukidanja sportsko rekreacijske zone Stara karaula jer je zemljište pod upravljanjem 

Hrvatskih šuma  - šumsko-gospodarska osnova 
- Planiranje sportsko rekreacijske zone Vidik 
- Ucrtavanje planirane biciklističke staze Cret – Krčenik  
- Ucrtavanje planirane biciklističke staze Cret – Ivanovo 
- Ucrtavanje planirane biciklističke staze Vidik 
- Povećanje koeficijenta izgrađenosti i katnosti 
- Definiranje i ucrtavanje zelene infrastrukture temeljem Programa razvoja zelene 

infrastrukture 
- Definiranje izgrađenosti površina javne i društvene namjene temeljem PPOBŽ 
- Usklađenje s PPOBŽ 

Dominik Knežević također navodi kako u smo za ove izmjene i dopune prostornog plana dobili 
od Osječko-baranjske županije 50.000,00 kuna. 
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu  napominje kako prostorni planovi nižeg reda 
moraju biti usklađeni s planovima višeg reda te se u ovim V. izmjenama i dopunama naš 
prostorni plan usklađuje s Prostornim planom Osječko-baranjske županije.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na 
glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog 
plana uređenja Općine Viljevo.  
  

AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o I. 
izmjenama plana Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu te daje riječ općinskom načelniku 
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je u Proračunu Općine 
Viljevo došlo do povećanja i smanjenja prvotno planiranih stavki. Povećavaju se Materijalni 
rashodi u iznosu od 830.000,00 kuna i to rashodi za komunalne usluge koji se odnose najvećim 
dijelom na ugovorene poslove održavanja groblja i javnih površina temeljem provedenog 
natječaja, rashodi tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Općine Viljevo, 



sanitarnog čvora na igralištu u Cretu Viljevskom, prostorija NK Viljevo - stolarija, bojanje, 
sadnja stabala na javnim površinama u naseljima Općine Viljevo temeljem prijave projekta na 
natječaj raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te rashodi za 
tiskanje monografije općine kao i rashodi pokroviteljstva općine za održavanje manifestacija. 
Sredstva potrebna za namirenje navedenih rashoda koristiti će se prenamjenom sredstava 
predviđenih za rad dječjeg vrtića Viljevo, kapitalnih donacija te općih prihoda i primitaka općine. 
Također, općina je odustala od planiranih investicija, odnosno izgradnje i uređenja centra u 
Viljevu – Faza C, zbog toga što nije realizira kredit kod poslovne banke u planiranom iznosu 
od 3.800.000,00 kuna, te izgradnje multifunkcionalnog igrališta s umjetnom travom u Ivanovu 
u iznosu od 500.000,00 kuna iz razloga jer Općina Viljevo nije prošla sa svojim prijavljenim 
projektom na raspisanom natječaju. Također općina je odustala i od projekta izgradnje 
nogostupa na grobljima u ostalim naseljima općine, kao i projekta dovođenja struje i rasvjete 
na ribički dom, te kupovine građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje - zbog nedostatka 
vlastitih sredstava za realizaciju planiranih investicija u ukupnom iznosu od 550.000,00 kuna. 
Investicije će se planirati u budućem razdoblju kada se za iste budu osigurali izvori financijskih 
sredstava. 

Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik 
Tomislav Mađarić daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena 
Odluka o I. izmjenama plana Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu.  
 
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na Prijedlog 
I. izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Viljevo te 
daje riječ Meliti Grüll – pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll upoznaje 
općinske vijećnike kako je potrebno donijeti izmjene Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju u Općini Viljevo jer su usvojene izmjene Proračuna Općine Viljevo. U 
trenutku donošenja Proračuna za 2022. godinu i Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju dječji vrtić u Viljevu nije bio započeo s radom te su sredstava planirana 
u iznosu od 1.200.000,00 kuna. Vrtić u Viljevu je započeo s radom 14. veljače 2022. godine te 
su prvi troškovi nastali u ožujku 2022. godine. Nakon proteka rada vrtića od 9 mjeseci, 
pokazalo se kako nam neće biti potrebna planirana sredstva u iznosu od 1.200.000,00 kuna 
te je predloženo da se ista smanje za 400.000,00 kuna. Kako je navedeno u članku 3. izmjena 
Programa ista bi iznosila za ovu godinu 800.000,00 kuna, a u članku 4. se može vidjeti način 
na koji su ona raspoređena, rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i energija, rashodi za 
nabavu nefinancijske imovine, mala škola i ostali rashodi.  
Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik 
Tomislav Mađarić daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno su donesene I. 
izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Viljevo u 
2022. godini.  
 
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Viljevo te izvješćuje vijećnike kako je on bio član 
Povjerenstva za zakup. Natječaj je bio raspisan za tri katastarske čestice, k.č.br. 843, k.o. 
Kaplna, ukupne površine 67,3395 ha, k.č.br. 506, k.o. Kapelna, ukupne površine 16,3344 ha 
te k.č.br. 1398, k.o. Viljevo, ukupne površine 47,0175 ha. Povjerenstvo je javno otvorilo ponude 
te iz ocijenilo u skladu se odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U materijalima koji 
su dostavljeni za ovu sjednicu vijeća može se vidjeti tko su bili ponuditelji, a u tablicama su 
izraženi kriteriji. O svakom sastajanju Povjerenstva radi ocjene ponuda, vodio se zapisnik. U 
nacrtu Odluke navedeni su ponuditelji i određen je samo broj uvjetna grla, a koju površinu će 
koji ponuditelj koristiti, odgovoriti će ponuditelji između sebe. Nakon što općinsko vijeće 
donese odluku, ista ide u Ministarstvo poljoprivrede radi dobivanja suglasnosti te nakon toga 
u na objavu u Službeni glasnik. Kada odluka stupi na snagu rade se nacrti ugovora, koji se 
dostavljaju Državnom odvjetništvu radi kontrole i ako je sve u redu, ugovore s ponuditeljima 
potpisuje općinski načelnik.    



Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje jesu li prošli svi ponuditelji. Tomislav Mađarić 
odgovara kako nisu te da u jednoj ponudi je nedostajao jedan obrazac. Ponovo napominje 
kako je otvaranja ponuda bilo javno, te da su se ponude s prilozima čitale i o tome se sastavljao 
zapisnik. Svi ponuditelji su bili na otvaranju i bilježili otvaranje ponuda.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje koji je obrazac nedostajao u ponudi na što Tomislav 
Mađarić odgovara kako se radi o obrascu koji se odnosi na obradu osobnih podataka.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik istu daje na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za zakup zajedničkih 
pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo.   
 
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja te daje riječ Meliti Grüll. Melita Grüll upoznaje 
vijećnike kako se svake godine povodom Dana Općine Viljevo dodjeljuju priznanja zaslužnim 
pojedincima i pravnim osobama. Sukladno Odluci o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo, 
općinski načelnik je dana 15. rujna 2022. godine uputio javni poziv za dodjelu javnih priznanja 
Općine Viljevo u 2022. godini, nagradu Općine Viljevo, plaketu Općine Viljevo i počasni 
građanin Općine Viljevo. Javni poziv je bio otvoren do 15. listopada 2022. godine. Pristigla su 
dva prijedloga za dodjelu javnih priznanja. Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo je za 
Nagradu Općine Viljevo predložio Lanu Mađarić iz Viljeva radi postignuća u juniorskoj 
konkurenciji u 2022. godini – osvojeno 2. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Full contacu-u, te 
osvojena prva mjesta na Prvenstvu Hrvatske u Kickboxingu. Ljiljana Ognjenović je također za 
Nagradu Općine Viljevo predložila Udrugu Ruže iz Kaplene radi razvoja društvenih odnosa i 
unaprjeđenja gospodarstva, odnosno doprinose očuvanju tradicije, kulinarstva te promoviranje 
kulturnih vrijednosti.  
 Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te sam ispred Kluba vijećnika HDZ-a predlaže 
da se Nagrada Općine Viljevo dodijeli Lani Mađarić iz Viljeva, a Plaketa Općine Viljevo Udruzi 
Ruže iz Kapelne, Također postavlja pitanje ima li drugačijih prijedloga. Budući da prijedloga 
više nije bilo daje ove prijedloge na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o dodjeli 
javnih priznanja Općine Viljevo za 2022. godinu – Nagrada Općine Viljevo Lana Mađarić iz 
Viljeva, a Plaketa Općine Viljevo – Udruga Ruže iz Kapelne.  
 
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Viljevo u 2023. 
godini te daje riječ Antoniji Horvat. Antonija Horvat izvješćuje vijećnike kako Plan djelovanja 
jedinica lokalne samouprave donosi Općinsko vijeće do 30. studenog tekuće godine za 
slijedeću kalendarsku godinu sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda. Planom se određuju mjere i postupanja djelomične sanacije 
šeta od prirodnih nepogoda, a uključuje popis mjera i nositelje mjera u slučaju nastajanja 
prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje 
stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, te sve druge mjere koje 
uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona i/ili drugih znanstvenih ustanova i stručnjaka 
za područje prirodnih nepogoda. U materijalima za ovu sjednicu Općinskog vijeća je nacrt 
Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Viljevo u 2023. godini i koji 
bi kao takav Općinsko vijeće trebalo usvojiti.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda za potrebe Općine Viljevo u 2023. godini.   
 
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda koja se odnosi  na 
imenovanje članova Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te 
daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike 
kako je potrebno imenovati nove članove povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog 
zemljišta budući da su u mjesecu svibnju ove godine stupile na snagu izmjene Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu. Prema važećim izmjenama zakona povjerenstvo se sada sastoji od 



7 članova, predstavnik pravne struke, predstavnik agronomske struke, te predstavnik 
geodetske struke, dva člana iz redova općinskog vijeća te po predstavnik Ministarstva 
poljoprivrede i predstavnik upravnog tijela županije nadležnog za poslove poljoprivrede na 
čijem se području nalazi poljoprivredno zemljište. Jedinstveni upravni odjel je uputio dopis 
Ministarstvu poljoprivrede i Osječko-baranjskoj županiji te su oni dostavili imena svojih 
predstavnika. U prijedlogu Rješenja možete vidjeti kako su predloženi Tomislav Mađarić, 
geodetske struke, za predsjednika, Hrvoje Šutalo, pravne struke, Antonija Horvat, agronomske 
struke, Duško Kulej, predstavnik Ministarstva poljoprivrede te njegova zamjenica Ruža 
Skenderović i Zvonimir Petnjarić, predstavnik upravnog odjela nadležnog za poslove 
poljoprivrede Osječko-baranjske županije. Dominik Knežević moli vijećnike da predlože dva 
člana ispred općinskog vijeća te da se donese Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.   
Predsjednik Tomislav Mađarić dodaje kako su temeljem zakonskih odredbi u povjerenstva 
dodana još dva člana, odnosno predstavnici ministarstva i županije kako bi se izbjegle  
određene situacije te sam predlaže u ime Kluba vijećnika HDZ-a Đuku Vincetića i Martu 
Senković. Također postavlja pitanje ima li drugih prijedloga.  
Vijećnik Pero Rabljeović predlaže da ispred Općinskog vijeća Općine Viljevo ostane kao i do 
sada Đuka Vincetić i Zlatko Kolar.  
Predsjednik Tomislav Mađarić daje prvi prijedlog sastava Povjerenstva za zakup kako slijedi: 
Tomislav Mađarić, za predsjednika, te za članove: Hrvoje Šutalo, Antonija Horvat, Đuka 
Vincetić, Marta Senković, Darko Kulej, Ruža Skenderović za zamjenicu člana i Zvonimir 
Petnjarić.  
Ovaj prijedlog članova Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta je usvojen sa 7 
(sedam)  glasova za i 1 (jednim) glasom protiv.   
 
AD/9. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
imenovanje članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te 
daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević napominje kako je 
također propisan Zakonom o poljoprivrednom zemljištu sastav povjerenstva za zakup koji 
također sadrži 7 članova i koji se imenuju prema istim kriterijima kao i članovi povjerenstva za 
prodaju te moli vijećnike da imenuju članove povjerenstava za zakup.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te sam predlaže u ime Kluba vijećnika HDZ-a 
Đuku Vincetića i Martu Senković. Također postavlja pitanje ima li drugih prijedloga. Drugih 
prijedloga nije bilo te daje prijedlog sastava Povjerenstva za zakup kako slijedi: Tomislav 
Mađarić, za predsjednika, te za članove: Hrvoje Šutalo, Antonija Horvat, Đuka Vincetić, Marta 
Senković, Darko Kulej, Ruža Skenderović za zamjenicu člana i Zvonimir Petnjarić.  
Ovaj prijedlog članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta je jednoglasno 
usvojen. 
 
AD/10. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 10. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja 
i prijedloge vijećnika te daje riječ Dominiku Kneževiću, općinskom načelniku. Dominik 
Knežević izvješćuje vijećnike kako uskoro započinju radovi na rekonstrukciji lokalne ceste LC 
44013, dionica Kapelna – Krunoslavje. Investitor je Uprava za ceste Osječko-baranjske 
županije. Postupka javne nabave je završen. Kako bi se rekonstrukcija započela potrebno je 
darovati Upravit za ceste Osječko-baranjske županije dvije čestice u vlasništvu Općine Viljevo, 
k.č.br. 982/2 i 426/2, k.o. Kapelna. Ostala je još jedna katastarska čestica koja je u privatnom 
vlasništvu i za koju će se pokrenuti postupak izvlaštenja.  
Predsjednik Tomislav Mađarić ističe kako bi bilo dobro prihvatit ovu informaciju općinskog 
načelnika. Općinskog vijeće jednoglasno prihvaća informaciju općinskog načelnika koja se 
odnosi na darovanje dvije čestice u vlasništvu Općine Viljevo, k.č.br. 982/2 i 426/2, k.o. 
Kapelna, te ga ovlašćuje na pokretanje postupka darovanja i sklapanje ugovora.   
Nadalje općinski načelnik izvješćuje vijećnike o investicijama na području Općine Viljevo kako 
slijedi:  

- izgradnja pristupnih staza na groblju u naselju Viljevo je uskoro gotova 



- napravljeni su projekti za parkirališta na grobljima u naseljima Ivanovo i Kapelna, a 
radovi će se planirati u Proračunu za 2023. godinu 

- uskoro započinje nastavak radova na Društvenom domu u Kapelni – grijanje i 
odvodnja. Dio sredstava je osiguran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i 
Fondova Eurpske unije i programa za romsku nacionalu manjinu. Vrijednost radova je 
oko 300.000,00 kuna. Što se tiče radova na vanjskoj ovojnici doma, isti će se planirati 
u 2023. godini jer na prijavljenom natječaju nismo prošli. Također je u tijeku i postupak 
opremanja doma. Javna nabava je provedena i vrijednost opremanja je 270.000,00 
kuna. Dio sredstava je sufinanciran od strane LAG-a Karašica putem Mjere 7.4.1.  

- u tijeku je projektiranje Športsko-rekreacijskog centra Viljevo, a projekt izgradnje će se 
prijaviti iduće godine Ministarstvu turizma i sporta.  

- što se tiče Sunčane elektrane Krnjak, HEP je preuzeo lokacijsku dozvolu i projektnu 
dokumentaciju te su svi troškovi koje je Općina Viljevo imala refundirani.  

- Program Zaželi III – dobili smo obavijest kako smo proši administrativnu kontrolu i da 
je u tijeku ocjena kvalitete projekta. Tijekom 2023. godine trebao bi započeti i Program 
Zaželi koji bi trajao tri godine.  

Nakon izlaganja općinskog načelnika, predsjednik Tomislav Mađarić poziva ponovo vijećnike 
na postavljanje pitanja. 
Vijećnik Đuka Vincetić postavlja pitanje kada će biti održana Svečana sjednica Općinskog 
vijeća na što općinski načelnik odgovara kako je ista planirana za 29. studeni u Društvenom 
domu između 11.00 sati ili 12.00 sati. Povodom Dana općine će također održati i veliki broj 
manifestacija. Udruga Drski iz Viljeva organizira 15. studenog kazalištu predstavu – gostovanje 
Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka. Udruga Zlatni karas iz Viljeva dana 18. studenog 
održava proslavu povodom 40 godina rada. U periodu od 25. do 27. studenog Udruga Vrećari 
iz Viljeva organizira zabave, fišijadu i gledanje nogometne utakmice. Preuzeli su organizaciju 
zato što do sada nisu imali svoje natjecanje.  
Predsjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li još kakvih prijedloga i pitanja vijećnika. 
Budući kako se nitko više nije javio, zaključuje 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.   
  
 
Sjednica zaključena u 19.51 sati.  

 
 
                                             PREDSJEDNIK 
       ZAPSNIČAR:                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
        Melita Grüll                             Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 


