
 
Z A P I S N I K 

 
 

s 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 7. travnja 2021. godine u 
prostorijama Dječjeg vrtića u Viljevu, Kralja Tomislava 3. 
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Đuka Vincetić pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/21-01/3, URBROJ: 2115/05-01-21-01, od 31. ožujka 2021. godine.  
 
Započeto u 11.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Đuka Vincetić, Ivan Cvrković, Ivica Šoš, Marta Senković, Biljana Vidaković, 
Dalibor Dakić, Ivan Kovačević i Željko Viljevac. 
 
Odsutni vijećnici: Ilija Galić te Marinko Lukačević koji je svoju odsutnost opravdao.   
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog 
načelnika, Milorad Maljković - zamjenik općinskog načelnika ispred srpske nacionalne 
manjine, Ivan Korov – novinar Radija Donji Miholjac te Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela i zapisničar.   
 
Predsjednik Đuka Vincetić otvara 30. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i 
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke dnevnog reda iz 
saziva: 
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice 
 

2. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Viljevo  
IZVJESTITELJ: Dominik Jerbić 

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević,  M. Grüll 

 

4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2020. godinu 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne  
infrastrukture za 2020. godinu 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje 
roditelja u cijeni programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“  

Donji Miholjac, Područnog vrtića u Viljevu  

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

7. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju u 2021. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 



8. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi 
IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll, 

 

9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta 

 

10. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Viljevo  
u području prirodnih nepogoda za 2020. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat 

 

11.  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa, 
prodaje, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Viljevo u 2020. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

12.  Donošenje Provedbenog plana unaprijeđenja zašite od  
 požara na području Općine Viljevo za 2021. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

13.  Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje  
 srpanj – prosinac 2020. godine 

 IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

14.  Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 

 
 

Predsjednik Đuka Vincetić sam predlaže izmjene dnevnog reda, odnosno micanje 2. točke 
Financijsko izvješće i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Viljevo te 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 izmijenjeni dnevni red na glasovanje. Konstatira kako je 
nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen slijedeći:  
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 29. sjednice 
 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević,  M. Grüll 

 

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2020. godinu 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne  
infrastrukture za 2020. godinu 



IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje 
roditelja u cijeni programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“  

Donji Miholjac, Područnog vrtića u Viljevu  

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

6. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju u 2021. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

7. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi 
IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll, 

 

8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJI: Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta 

 

9. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Viljevo  
u području prirodnih nepogoda za 2020. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, A. Horvat 

 

10.  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa, 
prodaje, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Viljevo u 2020. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

11.  Donošenje Provedbenog plana unaprijeđenja zašite od  
 požara na području Općine Viljevo za 2021. godini 

IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

 

12.  Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje  
 srpanj – prosinac 2020. godine 

 IZVJESTITELJ: Dominik Knežević 

13.  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 29. sjednice.  
Budući da nije bilo izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik s 29. sjednice, predsjednik daje  
zapisnik na usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik s 29. 
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 prema 
odredbama Zakona o proračunu, općinski načelnik podnosi godišnji izvještaj o izvršenju 
proračuna općinskom vijeću do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Izvještaj o 
izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu predan je na propisanim obrascima u Finu 
dana 15. veljače 2021. godine što je vidljivo iz zaprimljene potvrde. Nadalje izvješćuje kako su 
ukupni prihodi i primici u 2020. godini iznosili 13.679.312,00 kuna, dok su ukupni rashodi i 
izdaci iznosili 12.627.486,00 kuna te je ostvaren višak prihoda i primitaka za razdoblje od 1. 
siječnja 2020. godine 31. prosinca 2020. godine u iznosu od 1.051.286,00 kuna. Preneseni 
višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosio je 2.127.418,00 kuna te je stvoren višak 
prihoda i primitaka raspoloživ za pokriće rashoda i izdataka budućeg razdoblja koji iznosi 
3.179.244,00 kuna. Melita Grüll također navodi kako vezano uz obveze, stanje na kraju 
izvještajnog razdoblja je iznosilo 2.500.000,00 kuna te da se taj iznos odnosi na kredit 
realiziran kod Privredne banke Zagreb za izgradnju kapitalnog objekta – Vatrogasnog doma u 
Viljevu. Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja je iznosilo 338.851,00 
kuna. Isto se temelji na nastalim i ispravno proknjiženim poslovnim događajima tijekom 2020. 
godine i prenesenim potraživanjima iz prethodnih godina a najvećim dijelom se odnosi na 
prodano poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH, prodane stanove, te naplatu komunalne 
naknade i komunalnog doprinosa. Stanje žiro-računa na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 
je 3.179.292,71 kune prema izvodu sa žiro-računa broj 295 od 31. 12. 2021. godine. Stanje 
blagajne na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 0,00 kuna. Općina Viljevo je s danom 31. 
prosincem 2020. godine imala u Jedinstvenom upravnom odjelu stalno zaposlenih 6 
službenika te načelnika i zamjenik načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno. 
Tijekom prvih devet mjeseci u 2020. godini bilo je zaposleno 10 žene u okviru Programa 
„Zaželi“ na određeno vrijeme kao i 8 osoba na tri mjeseca na poslovima javnog rada. Bitno je 
istaknuti kako Općina Viljevo s danom 31. 12. 2020. godine nije imala ugovornih obveza niti 
sudskih sporova koji bi mogli postati obveza ili imovina budućeg razdoblja osim prethodno 
spomenutog kreditnog zaduženja.  
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 
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 01. 01. 2020. godine 
do 31. 12. 2020. godine.  
 
AD/3. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 3. točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje komunalne infrastrukture te daje Meliti Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako 
prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu 
izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku 
godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna. U 2020. godini za izgradnju komunalne 
infrastrukture je bilo planirano 13.700.000,00 kuna a ostvareno je 8.263.778,00 kuna. Iz samog 
izvješća je vidljivo koja je komunalna infrastruktura građena po području Općine Viljevo.      
Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu.  
Vijećnik Ivan Kovačević postavlja upit koji poljski putovi i nerazvrstane ceste su održavani. 
Melita Grüll odgovora kako se ovdje ne radi o održavanju poljskih puteva i nerazvrstanih cesta 
već da se radi o izgradnji te kako će dostaviti pisani odgovor nakon provjere u evidenciji.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda 
na glasovanje. Jednoglasno je usvojeno Izvješće o Programu građenja komunalne 
infrastrukture na području Općine Viljevo za 2020. godinu.   
 
AD/4. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 4. točku dnevnog reda Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture te daje Meliti Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako 
prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu 
izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku 
godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna. U 2020. godini za održavanje komunalne 
infrastrukture bilo je bilo je planirano 350.000,00 kuna a ostvareno je 326.746,00 kuna. 
Održavale su se javne površine, groblja, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste i slično. 



Predsjednik Đuka Vincetić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojeno Izvješće o 
Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viljevo za 2020. godinu.   
 
AD/5. Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na donošenje Odluke o 
utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ 
Donji Miholjac, Područnog vrtića u Viljevu te daje riječ općinskom načelniku Dominiku 
Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je 16. ožujka 2021. godine potpisan 
Sporazum između Dječjeg vrtića Pinokio iz Donjeg Miholjca, Grada Donjeg Miholjca te Općina 
Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo. Tim sporazumom Dječji vrtić Pinokio je između ostalo 
preuzeo obvezu ustrojavanja područnog vrtića u Viljevu. Kako bi područni vrtić mogao početi 
s radom u rujunu ove godine, potrebno je donijeti Odluku o mjerilima i kriterijima sudjelovanja 
roditelja u cijeni smještaja djece u dječjem vrtiću. Kao što se može vidjeti u nacrtu odluke u 
članku 6. treba se odrediti cijena koju će roditelji plaćati za redoviti 10-satni vrtićki program te 
se predlaže 500,00 kuna mjesečno. Također roditelji i skrbnici ostvaruju olakšicu kojom roditelji 
i skrbnici za drugo dijete plaćaju 80% cijene a za treće i svako iduće  70% cijene. Također 
određene kategorije kao što su roditelji djece invalidi Domovinskog rata s utvrđenim 100% 
stupnjem invaliditeta, zakonski skrbnici djece bez oba roditelja, roditelji djece s teškoćama u 
razvoju i slično bili bi oslobođeni plaćanja programa dječjeg vrtića. Isto tako postoji i kategorija 
za umanjenje sudjelovanja u cijeni programa koja je predložena u članku 8. nacrta Odluke. 
Dominik Knežević također navodi kako je određena i ekonomska cijena boravka te ona iznosi 
1.600,00 kuna. Isto tako trebala bi se odrediti i cijena plaćanja vrtića za tri ljetna mjeseca, 
odnosno od lipnja do kolovoza, ukoliko dijete ne pohađa vrtić, gdje je prijedlog da roditelji 
odnosno zakonski zastupnik plaća akontaciju u iznosu od 100,00 kuna mjesečno. Dominik 
Knežević navodi kako nam uskoro slijedi i provođenje upitnika kako bismo odredili koliki je 
interes roditelja. Nakon toga slijede upisi, natječaji te početak vrtićke godine.    
Predsjednik otvara raspravu. Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo. Predsjednik daje 
točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju mjerila za 
sudjelovanje roditelja u cijeni programa rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac, Područnog 
vrtića Viljevo.  
 
AD/6. Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda donošenje Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju i obrazovanju 2021. godini i daje riječi Meliti Grüll. Melita Grüll izvješćuje 
vijećnike kako je potrebno donijeti ovaj program radi početka rada vrtića u rujnu ove godine. 
Ujedno podsjeća vijećnike kako je u Proračunu Općine Viljevo 2021. godine planirana stavka 
koje se odnosi na rad dječjeg vrtića iznosu od 300.000,00 kuna. Planirana proračunska 
sredstva utrošiti će se temeljem ovog programa u sufinanciranje troškova smještaja djece 
dječji vrtić.  
Predsjednik otvara raspravu. Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo. Predsjednik daje 
točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u 
predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Viljevo u 2021. godini.  
 
AD/7. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 7. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll. Melita 
Grüll podsjeća vijećnike kako je na 28. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 21. siječnja 
2021. godine donesena Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Viljevo. Stupanjem na snagu ove Odluke odabra je izrađivač izmjena i dopuna 
prostornog plana te je pokrenuta procedura prikupljanja mišljenja, suglasnosti i smjernica 
nadležnih tijela. Budući da se od samog početka potkrala greška od strane izrađivača, 
potrebne suglasnosti nisu dobivene te je nabolje rješenje donijeti odluku kojom će se Odluka 
o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo staviti van snage.  
Predsjednik otvara raspravu. Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo. Predsjednik daje 
točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o stavljanju van snage 
Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.  
 



AD/8. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 8. točku dnevnog reda te sam kao član Povjerenstva 
za zakup poljoprivrednog zemljišta izvješćuje vijećnike o provedenom postupku natječaja i 
ocjeni ponuda. Ističe kako se Povjerenstvo sastalo nekoliko puta i poštujući kriterije i pod 
kriterije propisane podzakonskim aktima uputilo Prijedlog na Općinsko vijeće Općine Viljevo 
radi donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo. Prijedlozi najpovoljnijih ponuda su: 
za k.č. br. 3502, k.o. Donji Miholjac – ukupne površine 27,8755 ha, ponuditelj stočar Mateo 

Senković, Viljevo, uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene 21.910,14 kn; k.č. br. 3288, 
k.o. Donji Miholjac – ukupne površine 29,4517 ha  ponuditelj stočar Pero Rabljenović, Blanje,  
uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene 23.149,04 kn; k.č. br. 4035, k.o. Donji Miholjac – 
ukupne površine 10,5439 ha, ponuditelj stočar Ivan Maljković, Blanje, uz uvjet prihvaćanja 
najviše ponuđene cijene 8.287,50 kn; k.č. br. 4036, k.o. Donji Miholjac – ukupne površine 
30.3663 ha, ponuditelj dosadašnji posjednik Stjepan Matijević, Donji Miholjac, uz uvjet 
prihvaćanja najviše ponuđene cijene 23.867,92 kn; k.č. br. 1372, k.o. Viljevo – ukupne površine 
23,6890 ha, ponuditelj Branimir Fekete, Cret Viljevski, uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene 
cijene 18.619,56 kn; k.č. br. 1373, k.o. Viljevo – ukupne površine 23,8361 ha, ponuditelj 
Branimir Fekete, Cret Viljevski, uz uvjet prihvaćanja najviše ponuđene cijene 18.735,18 kn.  
Nakon izvještavanja o najboljim ponuditeljima, predsjednik općinskog vijeća navodi kako klub 
vijećnika podržava ovakav prijedlog te daje ovu točku dnevnog reda na raspravu.  
Za raspravu se javlja vijećnik Ivan Kovačević koji ističe kako je ovakav prijedlog sramotan jer 
se predlaže sin osobe koja je u prijašnjim natječajima dobila zemlju i zna se kako je to završilo 
i zar u natječaju ne postoji nešto o povezanim društvima i zar se zakon ne treba poštovati.  
Predsjednik Đuka Vincetić odgovora kako se zakon poštovao. 
U raspravu se uključuje i vijećnik Ivan Cvrković te navodi kako je i on bio član Povjerenstva te 
da je Povjerenstvo ispoštovalo Zakon ali navodi kako su kriterij za određivanje najboljih 
ponuditelja pogrešni te se davala zemlja onima koji su je već i dobili. Konstatira kako 
Ministarstvo poljoprivrede nije dobro odradilo kriterije. Isto tako zemlju trebamo dati našim 
ljudima i iz tog razloga ovaj natječaj ne bi trebao proći.   
Po završetku rasprave, predsjednik Đuka Vincetić daje prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Viljevo na glasovanje. Prijedlog Odluke nije usvojen jer je omjer glasova bio 4 glasa 
ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN.  
 
AD/9. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 9. točku dnevnog reda te daje riječ Antoniji Horvat koja 
izvješćuje vijećnike kako je Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području Osječko-
baranjske županije donio župan. Za područje Općine Viljevo u protekloj 2020. godini 
evidentirana je i proglašena jedna prirodna nepogoda koja je dana 1. ožujka 2020. godine 
zahvatila područje katastarskih općina Viljevo, Kapelna i Donji Miholjac i radilo se o mrazu. 
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda uputilo je prvo priopćenje 10. 
travnja 2020. godine Županijskom povjerenstvu temeljem kojeg je župan proglasio prirodnu 
nepogodu za Općinu Viljevo. Temeljem proglašene prirodne nepogode, Općinsko 
povjerenstvo je u postupku prijava šteta započelo s postupkom prikupljanja prijava i obračuna 
konačne štete. Zaprimljena je jedna prijava. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o 
dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 
2020. godini te dijelom u 2019. godini odobrena je pomoć za ublažavanje posljedica prirodnih 
nepogoda od mraza oštećenicima u ukupnom iznosu od 1.265,87 kuna te su ista i isplaćena.  
Predsjednik otvara raspravu. Rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo. Predsjednik daje 
točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju plana 
djelovanja Općine Viljevo u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.  
 
AD/10. Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll koja izvješćuje 
vijećnike kako je potrebno razmotriti Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava 
ostvarenih od zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo u 2020. godini. Ukupni prihodi su bili planirani u iznosu 



od 1.200.000,00 kuna, dok je njihovo ostvarenje bilo 685.990,00 kuna te navodi kako su 
materijalima iskazani rashodi, odnosno u što se sve novac utrošio.  
Predsjednik otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo. Predsjednik 
daje točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojen Programa utroška sredstava 
ostvarenih od zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Općine Viljevo u 2020. godini.  
 
AD/11. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 11. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll. 
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara 
potrebo donijeti Provedbeni plan unaprijeđena zašite od požara na području Općine Viljevo za 
2021. godinu. Prijedlog provedbenog plana koji se nalazi u materijalima za ovu sjednicu 
Općinskog vijeća sastoji se od organizacijskih mjera, tehničkih mjera i urbanističkih mjera te 
organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru. Također ovim 
Provedbenim planom određene su i izvršitelji a to su dobrovoljna vatrogasna društva na 
području Općine Viljevo, sama Općina Viljevo te pravne osobe s područja Osječko-baranjske 
županije. Budući kako dolazi ljetni period te pojačana opasnost od nastajanja požara, potrebno 
je usvojiti ovakav Provedeni plan kako bi se u danim situacijama na vrijeme moglo reagirati.  
Predsjednik otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo. Predsjednik 
daje točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojen Provedbeni plan unaprijeđena 
zašite od požara na području Općine Viljevo za 2021. godinu. 
 
AD/12. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 12. točku dnevnog reda te daje riječ općinskog 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je zakonska i 
statutarna obveza općinskog načelnika dva puta godišnje podnijeti izvješće o radu. Ovo 
izvješće odnosi se na razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine i njime su obuhvaćeni svi poslovi 
i aktivnosti odrađene u navedenom razdoblju. Budući da je izvješće opširno, moli vijećnike za 
postavljanje konkretnih pitanja.    
Predsjednik otvara raspravu. Pod ovom točkom dnevnog reda rasprave nije bilo. Predsjednik 
daje točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Općinskog 
načelnika Općine Viljevo za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine.  
 
AD/13. Predsjednik Đuka Vincetić otvara 13. točku dnevnog reda, pitanja i prijedlozi vijećnika. 
Budući da nije bilo pitanja i prijedloga vijećnika, za riječ se javlja općinski načelnik Dominik 
Knežević . Dominik Knežević navodi kako je ova 30. sjednica Općinskog vijeća posljednja u 
ovom sazivu te zahvaljuje svim vijećnicima na uspješnoj suradnji. Ujedno podsjeća kako je u 
protekle 4 godine realizirano 15.000.000,00 kuna investicija. Zgrada dječjeg vrtića je završena 
i očekuje se tehnički pregled. Planiramo i nove projekte a neki su u fazi izrade projektne 
dokumentacije. U ovom trenutku je izrada idejnog rješenja za obnovu zgrade koja će se 
prenamijeniti za crkvu u naselju Kaplena. Nedavno je počeo i program Zaželi II te je zaposleno 
13 žena preko Općine Viljevo, dok su dvije žene zaposlene preko LAG-a Karašica. Dominik 
Knežević se još jednom svima zahvaljuje na uspješnoj suradnji.  
 
Predsjednik Đuka Vincetić se također zahvaljuje svima na uspješnoj suradnji u protekle četiri 
godine te zatvara 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.  
 

Sjednica je završena u 11.50 sati. 
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