
 
Z A P I S N I K 

 
 
s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 10. rujna 2021. godine u 
prostorijama dječjeg vrtića, Kralja Tomislava 3, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/21-01/9,  URBROJ: 2115/05-01-21-01, od 6. rujna 2021. godine.  
 
Započeto u 19,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Marta Senković, Tomisalv 
Okrugić, Matija Rajninger, Zlatko Kolar, Pero Rabljenović.  
 
Odsutni vijećnici: Milorad Maljković, izostanak nije opravdao. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog 
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela i zapisničar te Daliborka Đurišić – novinarka Radia Donji Miholjac.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. 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 2. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Informacija o izvršenju Proračuna Općine Viljevo  
Za razdoblje 1. siječanj 2021. do 30. lipanj 2021. godine 

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

 

3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

4. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 

 
Nakon pročitanog dnevnog reda, Tomislav Mađarić predlaže izmjenu dnevnog reda u smislu 
da se iza 3. točke uvrsti pod rednim brojem 4 točka Donošenje Odluke o promjeni zapisa imena 
ulica iz velikih u velika i mala mala slova u Registru prostornih jedinica, a 4. točka pitanja i 
prijedlozi vijećnika da postane 5. točka dnevnog reda. Ova izmjena je bitna radi nadolazećeg 
popisa stanovništva.  Nadalje, predsjednik postavlja pitanje ima li još kakvih izmjena i dopuna 
dnevnog reda. Budući da se više 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 2. sjednice Općinskog vijeća 
 

2. Informacija o izvršenju Proračuna Općine Viljevo  
Za razdoblje 1. siječanj 2021. do 30. lipanj 2021. godine 

IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 



 

3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 

4. Donošenje Odluke o promjeni zapisa imena ulica iz velikih u velika i  

mala slova u Registru prostornih jedinica 

IZVJESTITELJ: Tomislav Mađarić 

5. 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 2. 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 2. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda i daje riječ Meliti Grüll, 
pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll upoznaje vijećnike kako je sukladno 
odredbama Zakona o proračunu obveza jedinica lokalne samouprave izraditi izvješće o 
izvršenju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine te ga predati u FINU 
na propisanom obrascu i nakon toga dostaviti predstavničkom tijelu na razmatranje. U ovom 
izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici iznosili su 4.797.943,00 kune dok su ukupni 
rashodi i izdaci iznosili 3.928.178,00 kuna. Ostvareni višak prihoda i primitaka za navedeno 
razdoblje iznosio je 869.765,00 kuna a preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine 
iznosio je 3.179.244,00 kune. Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ za pokriće rashoda i 
izdataka budućeg razdoblja iznosi 4.049.009,00 kuna. Nadalje, Melita Grüll navodi kako 
vezano uz obrazac obveze, stanje na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.500.000,00 kuna što 
čini iznos kredita realiziranog kod PBZ d.d. Zagreb za izgradnju kapitalnog objekta – zgrada 
Vatrogasnog doma u Viljevu. Budući da je iskazan višak prihoda za izvještajno razdoblje u 
iznosu od 4. 049.009,00 kuna ova sredstava će se koristiti za namjene utvrđene u Proračunu 
Općine Viljevo za 2021. godinu. Stanje žiro računa s danom 30. lipnja 2021. godine iznosilo je 
3.997.558,86 kuna što je vidljivo iz izvoda žiro računa broj 147. Stanje blagajne je iznosilo 0,00 
kuna. Općina Viljevo s danom 30. lipnjem 2021. godine imala je stalno zaposlenih 6 
službenika, te općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske 
nacionalne manjine, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno. Početkom mjeseca travnja 
2021. godine u okviru Programa Zaželi II zaposleno je 13 žena na razdoblje od 12 mjeseci, 
dok je krajem svibnja 2021. godine zaposleno temeljem Programa javni rad 10 osoba na 
razdoblje od 3 mjeseca. Melita Grüll ističe također da s danom 30. lipnjem 2021. godine Općina 
Viljevo nema ugovornih odnosa niti sudskih sporova koji bi mogli postati obveza ili imovina 
budućeg razdoblja, osim kreditnog zaduženja kod Privredne banke Zagreb kako je iskazano u 
poslovnim knjigama i vidljivo u obrascima izvještajnog razdoblja.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je prihvaćena Informacija o izvršenju Proračuna Općine 
Viljevo za razdoblje od 1. siječanj 2021. godine do 30. lipanj 2021. godine. 
 
AD/3. Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda i daje riječ općinskom načelniku Dominiku 
Kneževiću. Dominik Knežević podsjeća vijećnike kako je na 2. sjednici Općinskog vijeća 
donesena Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Građenje građevine športsko-
rekreacijske namjene – svlačionice i prostorije nogometnog kluba i da je u tijeku priprema 
dokumentacije radi prijave na natječaj. U okviru ovog projekta planira se izgradnja parkirališta 
na dijelu nerazvrstane ceste. Temeljem parcelacije, odcijepljena je površina od 891 m² te je 
formirana nova katastarska čestica broj 2271/2 i upisana je u zemljišno-knjižni uložak kao 



javno dobro u općoj uporabi. Kako bi se dalje moglo nastaviti s prijavom projekta potrebno je 
donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi budući da je trajno prestala 
potreba korištenja iste kao nerazvrstane ceste – put. Melita Grüll upoznaje vijećnike kako će 
se nakon donošenja ove odluke uputiti Općinskom sudu u Osijeku, stalnoj službi u Valpovu, 
Zemljišno-knjižnom odjelu u Donjem Miholjcu prijedlog za uknjižbu radi brisanja statusa javnog 
dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist 
Općine Viljevo.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu i navodi kako je donošenje ovakve odluke u 
nadležnosti Općinskog vijeća te da je slična situacija bila i u Ivanovu prije izgradnje mrtvačnice.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na 
glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.  
  
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku te navodi kako je svaka promjena koja se 
tiče naziva ulica u nadležnosti Općinskog vijeća te da je ovu odluku potrebno donijeti radi 
popisa stanovništva koje kreće 13. rujna 2021. godine putem e-popisa preko sustava e-građani 
u trajanju dva tjedna a nakon toga kreću popisivači. Kako bi se popis što kvalitetnije obavio, 
DGU traži žurne ispravke u Registru prostornih jedinica jer popisi ulica moraju biti ispravno 
upisane, odnosno korištena velika i mala slova. Konkretno na području Općine Viljevo postoje 
dvije takve ulice a to su ulica Grbavi dol u Viljevu i ulica Kod groblja u naselju Bockovac. U ulici 
Grbav dol u Viljevu postoji jedna vikendica koja ima svoj kućni broj dok u ulici Kod groblja 
postoji mrtvačnica. Ovom Odlukom mijenja se ispravak zapisa imena ulica iz velikih u velika i 
mala slova u Registru prostornih jedinica.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje da li mrtvačnica u Ivanovu pripada naselju 
Bockovac, na što Tomislav Mađarić odgovora kako se mrtvačnica nalazi u k.o. Donji Miholjac 
a pripada u popisno područje naselja Bockovac.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te istu daje na glasanje. Jednoglasno je 
donesena Odluka o promjeni zapisa imena ulica iz velikih u velika i mala slova.  
 
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću.  
Dominik Knežević izvješće vijećnike o investicijama u proteklom periodu:  

- Za zgradu vrtića dobivena je uporabna dozvola, potpisan sporazum s Dječjim vrtićem 
Pinokio iz Donjeg Miholjca te su donesene i ostale potrebne odluke. Odrađen je anketni 
upitnik prema roditeljima kako bi se moglo utvrditi koliko je roditelja zainteresirano za 
smještaj djece u vrtić. Iako nije planirano, postoji potreba za jasličkom skupinom. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dalo dozvolu za rad te narednih dana trebaju 
predstavnici istog ministarstva izaći na teren radi utvrđivanja pedagoških standarda. 
Uskoro će biti raspisani i natječaji za zapošljavanje za 4 tete, spremačicu i kuharicu. 
Budući da nam prethodi Dan općine, za taj dan planiramo i svečano otvaranje vrtića.  

- Što se tiče izgradnje centra u Viljevu, ambulanta je pri završetku radova, ostali su sitniji 
radovi unutra te uređenje ulaza. Općina je do sada u ovu zgradu uložila oko 1.500.000 
kuna (oko 500.000,00 kuna osigurano je iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije a ostatak iz Proračuna Općine Viljevo) te kad ona bude do kraja gotova 
mora se vratit u vlasništvo Domu zdravlja OBŽ. U međuvremenu je odrađen sastanak 
sa Županom OBŽ-e kako bi se riješili imovinsko pravni poslovi te da ta zgrada ostane 
u vlasništvu Općine Viljevo. Sa završetkom ovih radova kreće se s nastavkom izgradnje 
zgrade vatrogasnog doma.  

- Uskoro kreću radovi na mjesnom domu u Kapelni. Vrijednost ovih radova je oko 
500.000,00 kuna s PDV-om. Potpisan je ugovor s Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije radi sufinanciranja ovog projekta u iznosu od 350.000,00 kuna 
te se planira kompletan završetak radova slijedeće godine.  

- Mrtvačnica Ivanovo je 99% završena te slijedi tehnički pregled i ispitivanje 
vodopropusnosti građevine. Sufinanciranje je iz mjere 7.4.1. putem LAG-a Karašice u 



iznosu od 50%.  U tijeku je projektiranje pristupnih cesta i parkinga na tri groblja te će 
groblja imati dodatnu infrastrukturu.  

- Za prijavu na natječaj novih prostorija nogometnog kluba čeka se jedino još dopis 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u vezi procjene utjecaja na okoliš te je 
dokumentacija spremna za prijavu.  

- Projektiranje doma u Ivanovu je pri kraju. Radi dobivanja većeg broja bodova ide se u 
prijavu novih prostorija nogometnog kluba. Budući da je jedna od kriterija bodovanja 
veličina naselja, veći broj stanovnika ima u Viljevu nego u Ivanovu. Dom Ivanovo će se 
prijaviti u idućem programskom razdoblju od 2021. do 2027. godine iz mjere 7.4.1.  

- Što se tiče stavljanja u funkciju katoličke crkve u Kapleni, trudimo se uspostaviti i taj 
projekt. U međuvremenu je došlo do promjene svećenika te će se uskoro sve nastaviti 
dalje. 

- Kreće i rekonstrukcija državne ceste D34. Izgradnja se nastavlja od zapadnog ulaza u 
Podravsku Moslavinu pa sve do Donjeg Miholjca. Ovi radovi se nastavljaju odmah po 
završetku državne ceste koja prolazi kroz Bizovac. U okviru ove izgradnje planirana je 
u cijeloj dužini i biciklistička staza. Na križanju ulica Alojzija Stepinca i Braće Radića 
(Čarda) biti će radi usporavanja prometa izgrađen i kružni tok a cijela cesta će u profilu 
biti 1 m šira.  

- Županijska cesta Kapelna - Golinci također se planirana. Odrađuju se pripremne 
radnje. Obavljen je razgovor sa županom te uspostavljen kontakt sa Županisjkom 
upravom za ceste. Općina Viljevo mora riješiti imovinsko-pravne poslove i kupovinu 
zemljišta te darovati Županijskoj upravi za ceste.  

- U vezi projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane od 10 MW na 23 ha 
čeka se dobivanje EOTRP-a kojeg izrađuje HEP. Ovo je sve potrebno radi dobivanja 
lokacijske dozvole. Kada se dobije lokacijska dozvola sve se predaje HEP a HEP 
refundira novac Općini Viljevo.  

- Uskoro će krenuti i nadogradnja OŠ Ante Starčević kako bi se mogla organizirati 
jednosmjenska nastava. Općina Viljevo je financirala idejno rješenje u vrijednosti od 
25.000,00 kuna a projektiranje će biti uvršteno u proračun Osječko-baranjske županije 
za 2022. godinu.  

- Na plinofikacija u naselju Kapelna se i dalje radi. Uspostavljeni su kontakti u HEP Plinu. 
Investicija nije velika. Za neku od narednih sjednica Općinskih vijeća biti će predložena 
i odluka o sufinanciranju plinskog priključka.  

Nakon izlaganja općinskog načelnika, predsjednik Tomislav Mađarić poziva vijećnike na 
postavljanje pitanja.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje u vezi krčenja kanala i lošeg stanja ceste od naselja 
Blanje do groblja u Blanju te općenito o stanju poljskih puteva.  
Općinski načelnik navodi kako su problem kanali jer su oni u nadležnosti Hrvatskih voda koje 
svake godine rade plan održavanja. Također navodi kako ima jako puno lokacija i mi to te 
smijemo samostalno odrađivati. Isto tako napominje da se nerazvrstane ceste moraju 
održavati. Općina Viljevo na svom području ima oko 100 km nerazvrstanih cesta, te se one 
fizički ne mogu obići te bi bilo dobro kada se uoči neka lokacija na kojoj bi se trebao izvršiti 
popravak neka se javi direktno u Općinu. Putevi se mogu i moraju rješavati. 
Đuka Vincetić postavlja upit u vezi promjena zakona koji regulira status hrvatskih branitelja u 
vezi priznavanja dodatka na mirovinu osobama koje su tijekom domovinskog rata bile 
angažirane u svrhu patroliranja po naseljima jer ima upite od nekolicine mještana.  
Općinski načelnik odgovara kako to nije u nadležnosti Općine Viljevo a Tomislav Mađarić 
navodi kako su sve evidencije iz tog razdoblja predane u Đakovo u vojarnu i svi koji posjeduju 
neku dokumentaciju neka se jave tamo. 
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje o napuštenim kućama i kako se to rješava.  
Općinski načelnik Dominik Knežević odgovara kako se razgovaralo o tome te da se radi o 
restriktivnim mjerama koje nisu popularne ali da će na kraju morati doći do njih. Ima nekoliko 
modela, kao što je upozorenje vlasniku, uklanjanje opasne građevine od strane i na trošak 



općine. Tomislav Mađarić navodi primjer Grada Donjeg Miholjca gdje je uklonio jednu kuću u 
Podravskim Podgajcima o svom trošku prije nekoliko godina ali do danas se nije uspio naplatiti.  
Pero Rabljenović pita dostavljaju li se opomene na što općinski načelnik odgovora kako se 
opomene dostavljaju redovito ali ponekad se iste znaju i vratiti jer se radi o nepostojećim 
adresama.  
  
Po ovoj točki dnevnog reda, pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo te predsjednik zatvara 
3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.   

 
Sjednica je završena u 20,00 sati. 
 
 
                                             PREDSJEDNIK 
       ZAPSNIČAR:                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 

        Melita Grüll                          Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod,v.r. 


