
 
Z A P I S N I K 

 
 

s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 30. lipnja 2020. godine u 
prostorijama Općine Viljevo. 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvala je predsjednica, Monika Fekete pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/20-01/3,  URBROJ: 2115/05-01-20-1, od 24. lipnja 2020. godine.  
 
Započeto u 20.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Monika Fekete, Đuka Vincetić, Marinko Lukačević, Ivan Cvrković, Marta 
Senković, Ivica Šoš, Željko Viljevac, Ivan Kovačević i Dalibor Dakić. 
 
Odsutni vijećnici: Biljana Vidaković–  opravdala izostanak i Ilija Galić. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog 
načelnika, Milorad Maljković – zamjenik općinskog načelnika, Melita Grüll – pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar, Tihomir Hajduković – voditelj poslova poljoprivrede, 
gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti te Ivan Korov – predstavnik Radia Donji 
Miholjac.  
 
Predsjednica Monika Fekete otvara 24. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i 
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te predlaže točke dnevnog reda 
kao u sazivu: 
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 23. Sjednice 
 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Viljevo za 2019. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević,  T. Hajduković, M. Grüll 
 

3. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2019. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 
 

4. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne  
infrastrukture za 2019. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 
 

5. Izvršenje Proračuna Općine Viljevo za razdoblje  
1. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  
o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: d. Knežević, M. Grüll, Tihomir Hajduković 
 



8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju  
Općine Viljevo za realizaciju kapitalnog projekta 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, Tihomir Hajduković, M. Grüll, 
 

9. Donošenje Odluke o poništenju Izmjena i dopuna Programa  
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  
Republike Hrvatske za područje Općine Viljevo   
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 
 

10. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne zone Križevci 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

11.  Pitanja i prijedlozi vijećnika  

 
 

Predsjednica, Monika Fekete, postavlja pitanje ima li tko kakvih prijedloga za izmjenu ili 
dopunu dnevnog reda.  Budući da 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 s 23. Sjednice 
 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Općine Viljevo za 2019. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević,  T. Hajduković, M. Grüll 
 

3. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2019. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 
 

4. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne  
infrastrukture za 2019. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 
 

5. Izvršenje Proračuna Općine Viljevo za razdoblje  
2. 1. 2020. do 31. 3. 2020. godine 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

6. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  
o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: d. Knežević, M. Grüll, Tihomir Hajduković 
 

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduživanju  
Općine Viljevo za realizaciju kapitalnog projekta 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, Tihomir Hajduković, M. Grüll, 
 

9. Donošenje Odluke o poništenju Izmjena i dopuna Programa  
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  



Republike Hrvatske za područje Općine Viljevo   
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 
 

10. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne zone Križevci 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

11.  Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 

 
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 

 
 
AD/1. Predsjednica Monika Fekete otvara 1. točku dnevnog reda te podsjeća vijećnike kako je 
uslijed pandemije izazvane Covidom-19, 23. sjednica Općinskog vijeća održana on line s 
glasanjem putem e-maila. Postavlja pitanje ima li kakvih izmjena, dopuna ili primjedbi na 
zapisnik s 23. sjednice.  
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje u vezi 8. točke dnevnog reda s 23. sjednice koja se 
odnosila na informaciju o izgradnji sustava navodnjavanja Kapelna te moli da mu se malo to 
pojasni. 
Melita Grüll pojašnjava kako Osječko-baranjska županija planira izgraditi sustav 
navodnjavanja na području Kapelne te kako bi se za isti mogla ishoditi građevinska dozvola 
potrebno je riješiti imovinsko-pravne poslove, odnosno osnovati pravo služnosti, budući da 
planirana trasa navodnjavanja prolazi preko nerazvrstanih cesta koje su u vlasništvu Općine 
Viljevo. Na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Viljevo donesen je zaključak kojim se prihvaća 
izgradnja sustava navodnjavanja te kojim se ovlašćuje općinski načelnik za davanje 
suglasnosti za osnivanje prava služnosti i potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti. 
Isto tako navodi kako je Osječko-baranjska županija počela kontaktirati i fizičke osobe, 
vlasnike katastarskih čestica preko kojih prolazi sustav navodnjavanja, radi davanja 
suglasnosti.  
Tomislav Mađarić, zamjenik općinskog načelnika, navodi kako se krenulo s tim poslovima i 
kako će uskoro biti kontaktirani i vlasnici katastarskih čestica s područja Općine Viljevo. 
Predsjednica Monika Fekete postavlja pitanje ima li još kakvih upita u vezi Zapisnika s 23. 
sjednice. Konstatira kako nema te daje  zapisnik na usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda 
jednoglasno je usvojen Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Pod točkom 2. predsjednica Monika Fekete daje riječ Tihomiru Hajdukoviću, voditelju 
poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti. Tihomir Hajduković 
izvješćuje vijećnike kako je zakonska obveza općinskog načelnika podnijeti općinskom vijeću 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te navodi kako su vijećnici u materijalima primili nacrt 
odluke. U 2019. godini ukupni prihodi i primici iznosili su 7.454.443 kune, ukupni rashodi i 
izdaci iznosili su 7.303.426 kuna. Ostvareni višak prihoda za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2019. 
godine iznosio je 151.017 kuna dok je preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine 
iznosio 1.976.401 kunu. Višak prihoda i primitaka raspoloživa za pokriće rashoda i izdataka 
budućeg razdoblja je 2.127.418 kuna. Tihomir Hajduković navodi kako je bitno za istaknuti da 
Općina Viljevo na kraju izvještajne godine nema nikakvih financijskih obveza, da je stanje žiro-
računa s 31. 12. 2019. iznosilo 2.127.469,50 kuna, da je s 31. 12. Općina Viljevo imala u 
Jedinstvenom upravnom odjelu 6 zaposlenih osoba, te načelnika i zamjenika načelnika koji 
svoju dužnost obavljaju profesionalno. U 2019. godini bilo je zaposleno 6 osoba na razdoblje 
od 6 mjeseci na poslovima javnih radova, te tijekom cijele 2019. godine 10 žena putem 
Programa „Zaželi“. S 31. 12. 2019. godine provedena je inventura te je inventurna komisija 
konstatirala da nematerijalna i materijalna imovina, oprema i uredski materijal su evidentirani 
u poslovnim knjigama te da je ukupna vrijednost imovine evidentirana u iznosu od 
24.519.4040,63 kune, da je saldo blagajne iznosio 0,00 kuna, stanje potraživanja 984.520,77 
kuna a stanje obveza 0,00 kuna. 



Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije 
bilo. Istu daje na glasovanje. Jednoglasno je usvojena Odluka o prihvaćanju godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019. 
godine.  
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednica Monika Fekete daje riječ Tihomiru Hajdukoviću voditelju 
poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti. Tihomir Hajduković 
izvješćuje vijećnike kako sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, općinski 
načelnik podnosi predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju programa građenja komunalne 
infrastrukture za prethodnu godinu te da se izvješće ponosi istodobno s izvješćem o izvršenju 
proračuna. Navodi kako je u materijalima za 24. sjednicu općinskog vijeća priložena tablica 
ukupnih prihoda i ukupnih rashoda te ako nekog od vijećnika zanima nešto detaljnije, rado će 
pojasniti.   
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije 
bilo te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju izvješća o 
izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Općine Viljevo za 2019. godinu. 
 
AD/4. Predsjednica Monika Fekete otvara 4. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću, voditelju poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih 
djelatnosti. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako sukladno odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu izvješće o 
izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu te da se 
izvješće ponosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna. Navodi kako je u materijalima za 
24. sjednicu općinskog vijeća priložena tablica ukupnih prihoda i ukupnih rashoda koji se 
odnose na održavanje komunalne infrastrukture te ako nekog od vijećnika zanima nešto 
detaljnije, rado će pojasniti.   
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 
Predsjednica daje 4. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesen Zaključak o 
prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Viljevo 
za 2019. godinu. 
 
AD/5. Predsjednica Monika Fekete otvara 5. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću, voditelju poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih 
djelatnosti. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako izvršenje proračuna za prva tri 
mjeseca nije zakonska obveza podnošenja istog općinskom vijeću ali je dobro da se vijećnici 
upoznaju s istim. Navodi kako je Općina Viljevo u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. 
godine ukupno ostvarila prihoda u iznosu od 5.968.909 kuna, dok je u istom razdoblju bilo 
2.386.559 rashoda. Ostvareni višak prihoda u tom razdoblju bio je 3.582.350 kuna, odnosno 
uplaćen je predujam za izgradnju dječjeg vrtića te isplaćen iznos za cestu koju smo sami 
financirali. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine je 2.127.418 kune. Ukupni višak 
prihoda u prva tri mjeseca 2020. godine iznosio je 5.709.768 kuna. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. Rasprave nije bilo. 
Predsjednica daje 5. točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesen Zaključak o 
prihvaćanju informacije o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 01. 01. 2020. do 
31. 03. 2020. godine. 
 
AD/6. Predsjednica Monika Fekete otvara 6. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti 
rebalans Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu radi daljnjih investicija koje su u planu te 
moli Tihomira Hajdukovića da pojasni uvrštene izmjene i dopune. Tihomir Hajduković navodi 
kako je nacrt rebalansa izrađen sukladno propisima, kako se iznos Proračuna nije mijenjao, 
odnosno da i dalje iznosi 18.760.000,00 kuna ali da su se mijenjali iznosi unutar proračunskih 
stavki tako da su se neke stvari smanjile a neke povećale. Dominik Knežević navodi  kako se 
na primjer povećava se stavka za investicijsko održavanje objekta, stavka održavanja 



nerazvrstavanih cesta, dok se npr. stavka na kojoj se nalazi izgradnja i uređenje centra u 
Viljevu, vatrogasni dom smanjuje.  
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno su 
donesene I. izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu. 
 
AD/7. Predsjednica Monika Fekete otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll, 
pročelnici JUO-a. Melita Grüll upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti izmjene i dopune 
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu radi zaduživanja općine i 
podizanja kredita kod Privredne banke radi nastavka izgradnje centra u Vljevu, odnosno faze 
A – vatrogasni dom. Izmjene se odnose na članak 24a. koji se mijenja, odnosno mijenjaju se 
iznosi u stavku 2. te umjesto da će dugoročno zaduženje općine početkom 2020. godine 
iznositi 2.700.000,00 kuna treba stajati 2.500.000,00 kuna a procijenjeno stanje duga na kraju 
godine umjesto 2.650.000,00 kuna treba stajati 2.500.000,00 kuna.   
Predsjednica otvara raspravu. 
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednica daje istu na glasovanje. 
Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Viljevo za 2020. godinu.   
 
AD/8. Predsjednica otvara 8. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti Grüll, pročelnici JUO-a. 
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je ova točka dnevnog reda također vezana uz 
zaduživanje Općine Viljevo za izgradnju vatrogasnog doma u Viljevu. Navodi kako se ovim 
izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Općine Viljevo za realizaciju kapitalnog projekta 
usklađuje naziv kapitalnog projekta sa proračunskom stavkom. Prema naputcima Ministarstva 
financija u svakom dokumentu koji se odnosi na zaduživanje treba uvijek biti isti naziv. U 
prijedlogu Odluke ovaj naziv je usklađen s proračunskom stavkom – Kapitalni projekt K10007 
Izgradnja i uređenje centra u Viljevu – Faza A, vatrogasni dom.  
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je 
donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduživanju Općine Viljevo za realizaciju 
kapitalnog projekta.    
 
AD/9. Predsjednica Monika Fekete otvara 9. točku dnevnog reda i daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako su na 23. sjednici, 
koja se održavala on line, donesene izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Viljevo. Za programe 
raspolaganja te sve daljnje izmjene i dopune Zakonom o poljoprivrednom zemljištu propisana 
je procedura donošenja. Nakon što se iste izglasaju na vijeću šalju se na prethodno mišljenje 
županiji i suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, te nakon dobivanja mišljenja i suglasnosti 
program ili njegove izmjene stupaju na snagu. Izmjene i dopune programa koje su donesene 
na prethodnoj sjednici trebalo bi poništiti budući da se neke katastarske čestice nalaze u 
cijelosti ili djelomično unutar granica građevinskog područja ili u suvlasništvu s fizičkim 
osobama, na jednoj čestici se nalazi pumpna stanica koja s također treba parcelirati i slično. 
U tom smjeru je Osječko-baranjska županija izdala prethodno mišljenje. Melita Grüll također 
navodi kako su se kontaktirali i službenici u Ministarstvu poljoprivrede te je dogovoreno kako 
bi iste trebalo poništiti te odraditi parcelacije sukladno izdanom mišljenju od strane županije. 
Predsjednica Monika Fekete otvara raspravu. 
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja pitanje u vezi maksimuma poljoprivrednog zemljišta koje se 
može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 
Općinski načelnik, Dominik Knežević, odgovara kako je u izmjenama i dopunama programa 
raspolaganja maksimu bio 50 ha dok je programom raspolaganja koji je donesen u lipnju 2018. 
godine maksimum 80 ha. Ako općinsko vijeće usvoji ovu odluku, maksimum ostaje 80 ha. 
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Predsjednica daje ovu točku dnevnog reda 
na glasanje. Jednoglasno je donesena Odluka o poništenju Izmjena i dopuna Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine 
Viljevo. 
 



AD/10. Predsjednica otvara 10. točku dnevnog reda i daje riječ Dominiku Kneževiću, 
općinskom načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti ovakvu 
odluku budući da se radi o postupku darovanju karaule od stane Ministarstva državne imovine 
Općini Viljevo. Podsjeća kako je na 12. sjednici općinskog vijeća donesena Odluka o osnivanju 
poslove zone Križevci te ista nakon stupanja na snagu poslana Ministarstvu državne imovine. 
Budući da se radi o osnivanju poslovne zone, dio nadležnosti u postupku darovanja ima i 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Oni su nas obavijestili kako trebamo 
upotpuniti dokumentaciju te kako osnovana poduzetnička  zona mora čitini jednu cjelinu. 
Konkretno u našem slučaju radilo se o dvije katastarske čestice, k.č.br. 702 i 703 koje su 
razdvojene putom pa nisu činile jednu cjelinu. U tu svrhu mogli smo raditi parcelaciju i pripojiti 
put ili se ograničiti samo na jednu česticu. Izmjenama i dopunama Prostornog plana poslovna 
zona je predviđena samo za k.č.br. 703 u površini od 2 ha 05 a i 95 m². Kako bismo mogli dalje 
nastaviti s procedurom darovanja, bilo bi potrebno donijeti novu odluku o osnivanju poslovne 
zone. 
Predsjednica otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je 
donesena Odluka o osnivanju Poslovne zone Križevci. 
 
AD/11 Predsjednica Monika Fekete otvara 11. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja i 
prijedloge vijećnika. 
Prvi za riječ javlja se vijećnik Ivan Kovačević koji skreće pozornost na održavanje sokaka i 
sječu grana budući da su raskrižja nepregledna kad se izlazi na glavu cestu u naselju Viljevo.  
Melita Grüll odgovara kako će komunalni redar pregledati sva raskrižja te će se posjeći grane 
koje zaklanjaju izlazak na cestu. 
Vijećnik Ivan Crvković postavlja pitanja u vezi izgradnje mrtvačnice u naselju Ivanovo, košnje 
trave u naselju i rekonstrukcije društvenog doma.  
Dominik Knežević odgovora na pitanja. Što se tiče mrtvačnice, općina je početkom lipnja 
zaprimila Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, uskoro bi trebalo biti 
potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava te nakon toga postupak javne nabave. Kad se to 
odradi može se početi s gradnjom. Nadalje odgovara u vezi košnje trave kako je druga košnja 
u Ivanovu odrađena.  
Ivan Cvrković predlaže kako bi se trebalo kositi s trimerima.  
U vezi rekonstrukcije doma u Ivanovu, Dominik Knežević odgovara kako su projekti napravljeni 
i vrijednost energetske obnove iznosi 1.500.000,00 kuna te se čeka natječaj Fonda koji bi 
trebao biti raspisan u 10 mjesecu.  
Vijećnik Ivan Crvković postavlja pitanje kada će se postaviti kontejneri za odvoz otpada u 
Ivanovu i kada će se maknuti razbijeni kontejner. 
Dominik Knežević odgovora kako su kontejneri preuzeti i smješteni u društvenom domu u 
Viljevu ali da se ne mogu još postavljati po naseljima dok se ne prebace u vlasništvo Općine 
Viljevo. Ujedno odgovara kako će komunalni redar biti zadužen za micanje razbijenog 
kontejnera. 
Predsjednica Monika Fekete postavlja pitanje po kojim pravilima se kosi ispred kuća, budući 
da je kod nekih pokošeno iako ljudi žive u kućama. 
Dominik Knežvić odgovara kako se kosi samo ispred onih kuća gdje nitko ne živi već godinama 
te da je Karašica-Vučica slučajno na početku pokosila ispred dvije-tri kuće travu a da nije 
trebala.  
Monika Fekete postavlja upit u vezi dječjeg igrališta kada će biti postavljeno i zar se u općini 
ne mogu voditi dva projekta paralelno.  
Dominik Knežević odgovara kako će dječje igralište biti postavljeno do kraja ove godine. 
Ujedno Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o investicijama koje su u tijeku a koje do sada 
nije spomenuo:  

- Izgradnja vrtića je pri kraju, rok završetka radova je 31. 07. ove godine, nakon čega ide 
opremanje vrtića od strane tvrtke Novi ambijent, vrijednost opreme je pola miliona kuna, 

- Parkiralište ispred vrtića je u izgradnji, vrijednost radova je 260.000,00 kuna, projekt je 
prijavljen na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo razvoja i fondova europske unije 



- Za otvaranje vrtića potrebno je proći financijsku kontrolu SAFO-a, tehnički pregled 
građevine, te dobiti papire potrebne za rad od strane Ministarstva znanosti i 
obrazovanja te se nada kako bi se moglo započeti s radom 1.1. 2021. godine. Postoje 
dvije opcije za početak rada vrtića: koncesija postojećoj javnoj ustanovi ili osnovati 
javnu ustanovu 

- Danas je ministar regionalnog razvoja i fondova europske unije Marko Pavić posjetio 
općinu i potpisan je ugovor u vrijednosti od 250.000,00 kuna za nastavak izgradnje 
ambulante, koji bi se aneksom ugovora mogao nešto malo i povećati. Ukupna 
vrijednost ove vrste radova na ambulanti je oko 900.000,00 kuna.  

- Rezultati prijave na natječaj za rekonstrukciju doma u Kapelni koji je išao preko 
nacionalnih manjina, trebali bi biti sad u petak. 

- Trenutno je u tijeku ulaganje u sva tri nogometna igrališta – u Ivanovu se radi sanitarni 
čvor, u Kapelni krovište a u Viljevu ograda 

- Na groblju u Kapleni se asfaltira pristupni put i sanirat će se ona rupa koja vodi do 
groblja 

- U Krunosalvju postavljeno autobusno stajalište 
- Program Zaželi je pri kraju te od 15. 08. možemo prijaviti novi program 

Vijećnik Željko Viljevac postavlja upit u vezi izbora i korone. 
Zamjenik općinskog načelnik, Tomislav Mađarić odgovara kako su, nakon proglašenja 
pandemije Covid-19, angažirane snage Civilne zaštite Općine Viljevo koje su provodile mjere 
donesene od stane Nacionalno stožera CZ i Stožera CZ Osječko-baranjske županije. Na 
našem području situacija je bila zadovoljavajuća i nije bilo kršenja mjera. Također, situacija je 
još uvijek zadovoljavajuća. Tomislav Mađarić ističe kako je u ovom periodu pandemije Covid-
19 zadovoljan sa suradnjom s udrugama i liječnikom.  
Melita Grüll navodi kako prema Tehničkim uputama DIP-a u vezi izlaska na birališta kako bi 
birači trebali izmjeriti tjelesnu temperaturu u jutarnjim satima, te ako je tjelesna temperatura 
viša od 37,2 ºC i/ili imaju respiratorne simptome ili druge karakteristične simptome ili su 
zaraženi sa SARS-CoV-2 trebaju se javiti nadležnom liječniku i ne smiju pristupiti biračkom 
mjestu jednako kao i birači koji su zaraženi COVID-om 19, kako birači trebaju ponijeti svoje 
kemijske olovke, kako maske nisu obvezne i slično. 
Vijećnik Dalibor Dakić postavlja pitanje kakav je stav Stožera civilne zaštite prema 
organiziranju manifestacija. 
Tomislav Mađarić, zamjenik općinskog načelnika, odgovara kako je preporuka da se 
manifestacije odgode do daljnjeg, te navodi kako je udruga Rimljani odgodila motorijadu. 
Problem na takvim događanjima su ljudi koji dolaze izvana. Međutim sve manifestacije mogu 
se odraditi uz preporuke Stožera CZ. 
Predsjednica Monika Fekete postavlja pitanje sudjeluje li Osječko-baranjska županija s 
financijskim sredstvima u izgradnji ambulante.  
Dominik Knežević, načelnik općine, odgovora kako se par puta našao sa županom Osječko-
baranjske županije na razgovoru i da postoje neki prijedlozi na koji način se zgrada ambulante 
koja je u izgradnji riješiti. 
  
Pod točkom 10. pitanja i prijedloga više nije bilo te predsjednica Monika Fekete zaključuje 24. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo. 

Sjednica je završena u 21.06 sati. 
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