
 
Z A P I S N I K 

 
 

s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 19. veljače 2021. godine u 
prostorijama Dječjeg vrtića u Viljevu, Kralja Tomislava 3. 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Đuka Vincetić pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/21-01/2, URBROJ: 2115/05-01-21-01, od 12. veljače 2021. godine.  
 
Započeto u 11.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Đuka Vincetić, Marinko Lukačević, Ivan Cvrković, Ivica Šoš, Ivan Kovačević 
i Željko Viljevac. 
 
Odsutni vijećnici: Marta Senković, Biljana Vidaković i Dalibor Dakić koju su svoju odsutnost 
opravdali te Ilija Galić  
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog 
načelnika, Milorad Maljković - zamjenik općinskog načelnika ispred srpske nacionalne 
manjine, Tihomir Hajduković – voditelj poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i 
društvenih djelatnosti, Ivan Korov – novinar Radija Donji Miholjac te Melita Grüll – pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.   
 
Predsjednik Đuka Vincetić otvara 29. 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 28. Sjednice 
 

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama  
Statuta Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo   
za 2021. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

4. Donošenje Odluke o kupovini nekretnine  
izravnom pogodbom 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

5.   Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 

 
 

Predsjednik Đuka Vincetić postavlja pitanje ima li netko drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu 
dnevnog reda. Budući da se 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 28. Sjednice 
 

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama  
Statuta Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo   
za 2021. godinu 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Tihomir Hajduković 

4. Donošenje Odluke o kupovini nekretnine  
izravnom pogodbom 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

5.   Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 

 
RAD PO UTVRĐENIM TOČKAMA DNEVNOG REDA: 

 

 
AD/1. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 1. točku dnevnog reda te postavlja pitanje ima li kakvih 
izmjena, dopuna ili primjedbi od strane vijećnika na zapisnik s 28. sjednice.  
Budući da nije bilo izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 28. sjednice, predsjednik daje  
zapisnik na usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 28. 
sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ Melita Grüll, 
pročelnici Jedinstvenog upravno odjela. Melita Grüll upoznaje vijećnike kako su 24. prosinca 
2020. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi. Prema izmjenama i dopunama prethodno navedenog zakona jedince lokalne i 
područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte u roku 
60 dana od dana stupanja na snagu istih. Izmjene i dopune Statuta Općine Viljevo mogu se 
svrstati u nekoliko skupina. Prva skupina odnosi se na broj članova Općinskog vijeća te navodi 
kako će Općinsko vijeće Općine Viljevo, nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju ove 
godine, u novom sazivu imati 9 vijećnika a ne 11 kao do sada. Broj vijećnika se smanjuje a 
određen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojim je propisano kako 
je broj vijećnika neparan a određuje se ovisno o broju stanovnika. Općina Viljevo prema 
zadnjem popisu stanovnika ima 2.065 stanovnika. Nadalje navodi kako se druga skupina 
izmjena odnosi na ukidanje položaja zamjenika općinskog načelnika jer Općina Viljevo pripada 
jedinicama lokane samouprave koje imaju manje od 10.000 stanovnika. Što se tiče zamjenika 
općinskog načelnika – pripadnika srpske nacionalne manjine, isti ostaje i dalje. Njegov položaj 
je osiguran sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina a bira se na način 
određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela te je takav izabrani zamjenik 
predstavnik nacionalne manjine u izvršnom tijelu. Melita Grüll dalje navodi kako će općinski 
načelnik na početku svog mandata imenovati privremenog zamjenika, koji će zamijeniti 
općinskog načelnika ako bi nastupile takve okolnosti zbog kojih bi općinski načelnik bio 
onemogućen svoju dužnost obavljati zbog duže odsutnosti ili spriječenosti. Općinski načelnik 
može imenovati privremenog zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda 
članova općinskog vijeća. Slijedeća skupina izmjena Statuta se odnosi na sudjelovanje 
građana u odlučivanju, odnosno raspisivanja  referenduma i sazivanje zborova građana, koji 
se mogu sazivati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz 
samoupravnog djelokruga Općine te raspravljati o potrebama i interesima građana od lokalnog 



značenja. Također se građanima omogućuje podnošenje prijedloga i peticija o pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga Općine. Slijedeća skupina izmjena se odnosi na transparentnost 
cjelokupnog sustava Općine. Obveza Općine javno objavljenje svih općih akata na svojim 
službenim stranicama, posebno objava proračuna i trošenje novca tako da informacije budu 
lako dostupne i pretražive.   
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Vijećnik Ivan Cvrković se javlja za riječ i moli 
pojašnjenje za privremenog zamjenika. Melita Grüll objašnjava kako će općinski načelnik, 
budući da se položaj zamjenika načelnika ukida, imenovati na početku svog mandata 
privremenog zamjenika koji će preuzeti obavljanje dužnosti općinskog načelnika samo u 
slučaju ako općinski načelnik bude duže odsutan. Privremeni zamjenik može biti imenovan iz 
reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova općinskog vijeća i odluka tko će biti 
imenovan ovisi isključivo o općinskom načelniku. Privremeni zamjenik će u slučaju duže 
spriječenosti samo obavljati redovne i nužne poslove kako bi se omogućilo nesmetano 
funkcioniranje općine. Tomislav Mađarić, zamjenik općinskog načelnika, se nadovezuje kako 
je to bino budući da se ukida položaj zamjenika općinskog načelnika te da je Općina Viljevo 
već bila u situaciji kada se je kada se općinski načelnik razbolio te da je netko trebao preuzeti 
obavljanje poslova.  
Vijećnik Željko Viljevac postavlja pitanje u slučaju da općinskih načelnik imenuje privremenog 
zamjenika iz redova vijeća, prestaje li tom vijećniku mandat na što Melita Grüll odgovara da 
ne. Nadaje vijećnik Željko Viljevac postavlja pitanje a kako će se birati zamjenik načelnika 
ispred srpske nacionalne manjine. Melita Grüll odgovora kako će se zamjenik ispred srpske 
nacionalne manjine birati na redovnim lokalnim izborima koji će se održati 16. svibnja ove 
godine.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda 
na glasovanje. Jednoglasno su donesena Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 
Općine Viljevo.    
 
AD/3. Pod točkom 3. predsjednik Đuka Vincetić daje riječ Tihomiru Hajdukoviću, voditelju 
poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti. Tihomir Hajduković podsjeća 
vijećnike kako je Proračun Općine Viljevo usvojen na 27. sjednici Općinskog vijeća Općine 
Viljevo 17. prosinca 2020. godine u visini od 17.590.000,00 kuna. U međuvreme se pokazalo 
kako su na rashodovnoj strani potrebne određene korekcije. U Proračunu nisu predviđeni javni 
radovi te se ovim izmjenama i dopunama planiraju javni radovi u iznosu od 150.000,00 kuna. 
Nadalje kapitalni projekt nerazvrstane ceste - ostale bi se trebao povećati za 300.000,00 kuna. 
Do sada je bilo planirano 200.000,00 kuna. I treća stvar koja se treba korigirati u Proračunu je 
kapitalni projekt K10020 multifunkcionalno igralište NK Viljevo gdje je bilo planirano 
500.000,00 kuna ali radi potrebe potrebno je povisiti za 200.000,00 kuna, tako da bi ovim 
izmjenama i dopunama ono iznosilo 700.000,00. Kako bi ukupni iznos proračuna ostao 
nepromijenjen, smanjuje se na rashodovnoj strani kapitalni projekt K10019 – koji se odnosi na 
energetsku obnovu doma u Ivanovu za 650.000,00 kuna. Ostalo se u Proračunu Općine Viljevo 
za 2021. se ne mijenja.    
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno su donesene I.  izmjene 
Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu.  
 
AD/4. Pod točkom 4. predsjednik Đuka Vincetić daje riječ Dominiku Kneževiću, općinskom 
načelniku. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti odluku o kupovini 
nekretnine koja je smještena na k.č.br. 530, k.o. Viljevo, a nalazi se u Viljevu, ulici Braće 
Radića 192. Ova nekretnina je zanimljiva za Općinu Viljevo radi investicija kao što je 
produženje parkirališta pored crkve a i može se iskoristiti u druge svrhe. Napravljena je 
procjena vrijednosti nekretnine u iznosu od 47.300,00 kuna, međutim vlasnik želi prodati 
nekretninu za višu cijenu. Dominik Knežević podsjeća vijećnike kako je na prošloj sjednici 
Općinskog vijeća donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju 
nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo, kojom je omogućeno da u iznimnim situacijama 



Općinskog vijeće donese odluku o kupovini nekretnine po cijeni većoj od procijenjene te moli 
vijećnike da usvoje prijedlog Odluke.        
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o 
kupovini nekretnine izravnom pogodbom. 
 
 AD/5. Predsjednik otvara 5. točku dnevnog te poziva vijećnike na postavljanje pitanja te 
davanje prijedloga. Budući da se nitko od vijećnika ne javlja daje riječ općinskom načelniku, 
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević upoznaje vijećnike kako je Općina Viljevo o 
aktivnostima koje provodi Općina u ovom trenutku i to po naseljima.  
Naselje Viljevo:  

- Za zgradu vrtića trenutno se priprema dokumentacija kako bi se mogao odraditi tehnički 
pregled građevine. 

- Faza B – ambulanta – izvođenje dogovorenih radova je u tijeku. 
- Faza A – u tijeku je postupka javne nabave – konkretno radi se ocjena pristiglih ponuda 

i nakon toga bi trebalo biti sklapanje ugovora s najboljim ponuditeljem. 

Naselje Ivanovo: 

- Izgradnja mrtvačnice je u tijeku i radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici.  
- Također će se pristupiti i projektiranju novog doma u Ivanovu.  

Bockovac i Krunosalvje: 

- U tijeku je projektiranje dvije ceste čija će izgradnja olakšati život stanovnika tih naselja. 
Iste se planiraju prijaviti neke buduće natječaje. Također je obavljen razgovor s 
direktorom Hrvatskih voda u vezi sanacije mosta preko rijeke Karašice te nema zapreke 
da se sanacija izvrši na trošak Općine jer je most kao takav dio cestovnog koridora.  

Uskoro kreće i Program Zaželi II. Svaki dan se čeka dostava radi potpisivanja, nakon toga ide 
oglas za zapošljavanjem voditelja projekta pa tek onda zapošljavanje žena. Ovim programom 
će se zaposliti 13 žena koje će skrbiti o 6 krajnjih korisnika.     
 
Nakon završetka izlaganja od strane općinskog načelnika Dominika Kneževića, predsjednik 
Đuka Vincetić zaključuje 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.   
 

Sjednica je završena u 11.35 sati. 
 
 
                                             PREDSJEDNIK 
       ZAPSNIČAR:                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
        Melita Grüll                       Đuka Vincetić 
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