
 
Z A P I S N I K 

 
 
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 14. prosinca 2021. godine u 
prostorijama dječjeg vrtića, Kralja Tomislava 3, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 021-05/21-01/12,  URBROJ: 2115/05-01-21-01, od 9. prosinca 2021. 
godine.  
 
Započeto u 18,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Marta Senković, Matija 
Rajninger, Tomislav Okrugić, Zlatko Kolar, Pero Rabljenović i Milorad Maljković.  
 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog 
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine,  Tihomir Hajduković – voditelj poslova 
poljoprivrede, gospodarstva komunalnih i društvenih djelatnosti, Antonija Horvat – 
poljoprivredni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, Danijel Šimunović – 
internetski portal Miholjština info, Ivan Korov – novinar Radia Donji Miholjac te Melita Grüll – 
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. sjednicu Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne i 
konstatira kako postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje te čita točke dnevnog reda kao u 
sazivu i predlaže: 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice 
 

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

3. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2021. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

4. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. Godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll                          

5. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu s projekcijom 
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje 

IZVJESTITELJI:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu. 

IZVJESTITELJ:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

7. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u 2022. godini 

                          IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll  

8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini 
                           IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll  



 

9. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini 
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

10. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu. 
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu                             
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

12.  Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
 Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  
 na području Općine Viljevo u 2022. godini 
 IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 
 

13.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog  
 doprinosa u 2022. godini 

IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

14. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini 

     IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 
 
15.  Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne  

 zaštite na području Općine Viljevo za razdoblje od 2022.  
 do 2025. godine 

       IZVJESTITELJ: T. Mađarić, T. Hajduković 
 

16. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području  
Općine Viljevo u 2021. godini 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

17.  Donošenje Godišnjeg plana sustava Civilne zaštite s  
 financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
 2022. godina do 2024. godina 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

18.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za finanicranje   
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo za 2022. godinu.  
IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

19. Donošenje Odluke o sufinanciranju pregleda uzoraka na  
trihinelozu i financiranju odvoza otpadaka animalnog porijekla na 
području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

20.  Donošenje Plana upravljanja imovnom u vlasništvu  
Općine Viljevo za 2022. godinu 

                           IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 
 



21.  Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti – Upravljanje 
 komunalnom infrastruktrurom u jedinicima loklane  
 samouprave na području Osječko-baranjske županije 

      IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M.Grüll 

22.  Donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog  
 natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu  
 Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 
 IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 

23.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Viljevo i 
 Plana zaštite od požara za područje Općine Viljevo 

IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 
 

24.   Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 

 
Nakon pročitanog dnevnog reda, Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih izmjena i 
dopuna dnevnog reda. Budući da se više 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 4. Sjednice 
 

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

3. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2021. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

4. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. Godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll                          

5. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu s projekcijom 
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje 

IZVJESTITELJI:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu. 

IZVJESTITELJ:  D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

7. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju u 2022. godini 

                          IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll  

8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu u 2022. godini 
                        IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll  

9. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi u 2022. godini 
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 



10. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu. 
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu                             
IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

12.  Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
 Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  
 na području Općine Viljevo u 2022. godini 
 IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 
 

13.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog  
 doprinosa u 2022. godini 

IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

14. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini 

     IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 
 
15.  Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava Civilne  

 zaštite na području Općine Viljevo za razdoblje od 2022.  
 do 2025. godine 

       IZVJESTITELJ: T. Mađarić, T. Hajduković 
 

16. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području  
Općine Viljevo u 2021. godini 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

17.  Donošenje Godišnjeg plana sustava Civilne zaštite s  
 financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  
 2022. godina do 2024. godina 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 

18.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za finanicranje   
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo za 2022. godinu.  
IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

19. Donošenje Odluke o sufinanciranju pregleda uzoraka na  
trihinelozu i financiranju odvoza otpadaka animalnog porijekla na 
području Općine Viljevo 

IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 

20.  Donošenje Plana upravljanja imovnom u vlasništvu  
Općine Viljevo za 2022. godinu 

                           IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković 

21.  Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti – Upravljanje 
 komunalnom infrastruktrurom u jedinicima loklane  
 samouprave na području Osječko-baranjske županije 

      IZVJESTITELJ: D. Knežević, T. Hajduković, M.Grüll 



22.  Donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog  
 natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu  
 Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 
 IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Antonija Horvat 

23.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti  
od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Viljevo i 
 Plana zaštite od požara za područje Općine Viljevo 

 IZVJESTITELJ: D. Knežević, M. Grüll 
 

24.   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 sa 4. sjednice Općinskog vijeća. Napominje 
kako je 5. sjednica Općinskog vijeća bila Svečana sjednica održana povodom Dana Općine 
Viljevo te da ne postoji zapisnik s iste. 
Budući da nije bilo izmjena, dopuna ili primjedbi na zapisnik, predsjednik daje zapisnik na 
usvajanje. Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno je usvojen zapisnik sa 4. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda koja se odnosi na II. 
izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu te daje riječ općinskom načelniku 
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević moli Tihomira Hajdukovića, voditelja poslova 
poljoprivrede gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti da pojasni vijećnicima što je 
prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viljevo za 2021. godinu. Tihomir Hajduković 
upoznaje vijećnike kako su se neki prihodi, na koje se računalo, smanjili te se neke investicija 
koje su planirane odgađaju za iduću godinu. U prvim izmjenama i dopunama proračuna prihodi 
su smanjeni na 12.840.000,00 kuna dok bi se ovim izmjenama prihodi smanjili na 9.040.000,00 
kuna. Glavni razlog za smanjenje je odustanak od kapitalnog projekta – izgradnja faze C – 
stambeno poslovna građevina koja se nalazi u okviru izgradnje centra u Viljevu, zatim 
energetska obnova doma u Ivanovu i slično. Općinski načelnik Dominik Knežević nadopunjuje 
Tihomira Hajdukovića kako planirani prihodi za izgradnju zgrade dječjeg vrtića u iznosu od oko 
3.000.000,00 kuna, a koja je isplaćena u cijelosti, nisu realizirani.      
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje 
zašto zgrada vrtića nije isplaćena na što Dominik Knežević odgovora kako, unatoč tome što je 
nekoliko puta kontaktirao Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 
nema informacije. Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje kad je komisija izašla na teren, 
na što Dominik Knežević odgovora kako komisija nije izašla ne teren jer nam je do sada samo 
isplaćen avans za izgradnju dok zahtjevi za nadoknadom sredstava, koji su poslani, nisu 
isplaćeni.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik Tomislav Mađarić istu daje 
na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna 
Općine Viljevo.  
 
AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda koja se odnosi na izmjene 
i dopune Programa građenja komunalne i infrastrukture za 2021. godinu te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako su izmjene Programa građenja 
komunalne infrastrukture vezane uz izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo budući da se, 
radi nedostataka financijskih sredstava, odustalo od nekih investicija koje se odnose na 



građenja komunalne infrastrukture. Općinski načelnik Dominik Knežević se nadovezuje kako 
je to redovita točka koja prati Proračun te sve njegove izmjene i dopune.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, 
te daje istu na usvajanje. Jednoglasno su donesene izmjene Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu.      
  
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku te daje riječ općinskom načelniku 
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako su izmjene Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, slično kao i prethodnoj točki, vezane 
također uz izmjene i dopune Proračuna, odnosno kako su se smanjile neke stavke koje se 
odnose na održavanje komunalne infrastrukture.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te daje istu na usvajanje. Jednoglasno su donesene izmjene Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu. 
 
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda donošenje Proračuna 
Općine Viljevo za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević moli Tihomira Hajdukovića da izvijesti 
vijećnike općenito o prijedlogu Proračuna. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako prema 
odredbama Zakona o proračunu, općinski načelnik predlaže općinskom vijeću proračun općine 
za slijedeću godinu. Prijedlog Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu iznosi 16.520.000,00 
kuna. Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i plana razvojnih programa za 
razdoblje od 2022. godine do 2024. godine. Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda 
te račun financiranja. Posebni dio proračuna čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu 
nefinancijske imovine koji se raspoređuju po programima u posebnom dijelu, dok su u planu 
razvojnih programa iskazani rashodi po pojedinim programima po godinama terećenja 
proračuna.  
Dominik Knežević daje pojašnjene za kapitalne projekte koji su predloženi u proračunu kako 
slijedi:  

- Kupovina građevinskog zemljišta – nekretnine, planirano je 150.000,00 kuna  
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo – vjerojatno će biti 

potrebno ažuriranje radi privatnih investitora 
- Nastavak izgradnje i uređenja centra u Viljevu – faza A, vatrogasni dom, investicija koja 

je započela ove godine i prenosi se u slijedeću 
- Izgradnja komunalne infrastrukture na grobljima u Kapelni i Ivanovu – parkiralište i 

nogostupi u vrijednosti od 1.050.000,00 kuna 
- Izgradnja faze C – stambeno-poslovna građevina. Vrijednost investicije 3.800.000,00 

kuna. O ovoj investiciji, te na koji način će se financirati, biti će riječi na nekim od 
slijedećih sjednica općinskog vijeća najavljeni su fondovi ili će biti kreditno zaduženje.  

- Izrada projektne dokumentacije SE Krnjak – izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju sunčane elektrane se prenosi u iduću godinu. Ove godine nije mogla biti 
dovršena budući da se čeka od strane HEP-a EOTRP koji je u fazi izrade. Prema 
Sporazumu koji smo zaključili s HEP-om za izradu ove dokumentacije, Općina Viljevo 
je preuzela na sebe radnje koje se odnose na projektiranje i ishođenje lokacijske 
dozvole. Nakon što se dobije lokacijska dozvola, predaje se sve HEP-u i oni podmiruju 
troškove koje smo imali temeljem ovih aktivnosti.  

- Ishodovanje projektne dokumentacije ostale, predviđeno je 300.000,00 kuna. U okviru 
izrade ove projektne dokumentacije planiraju se projektirati otresnice na poljskim 
putovima, zatim projektiranje parkinga ispred crkve, gdje se nalazi nekretnina koja je 
kupljena od gospođe Gal te drugi projekti ako se ukaže potreba.    

- Izgradnja javne rasvjete do ribičkog doma i zamjena žarulja na javnoj rasvjeti u 
200.000,00 kuna. Ova investicija se uvrštava kako bi se omogućili uvjeti za rad ribičkoj 
udruzi koja je aktivna.  



- Izgradnja nerazvrstane ceste – Bockovac, k.č.br. 4270/2, k.o. Donji Miholjac. Radi se 
o cesti koja ide prema bijeloj ćupriji. Ova investicija se planira prijaviti preko natječaja 
za nacionalne manjine. Izgradnjom ove ceste bi se poljoprivrednicama smanjilo 
putovanje.  

- Nerazvrstane ceste – ostale. Općina Viljevo ima jako puno projektiranih cesta. Ovisno 
o natječajima koji se budu raspisivali, tako će se prijavljivati i ovi projekti.  

- Igralište NK Ivanovo – umjetna trava. Ovaj projekt se planira prijaviti na natječaj koji 
bude raspisalo Ministarstvo turizma i sporta.  

- Nastavak adaptacije doma u Kapelni. Trenutno je u tijeku unutarnje uređenje doma. 
Kada ova investicija bude završena, planira se u idućoj godini izmjena krovišta i 
postavljanje fasade.  

- Vodovod i odvodnja – odnosi se na izradu projektne dokumentacije koju izrađuje 
Miholjački vodovod.  

Dominik Knežević također upoznaje vijećnike što se tiče investicija za naselje Krunoslavje. 
Iduće godine ide izgradnja županijske ceste koja će spojiti Krunolsavje i Golince te se planira 
izgradnja vodovodne mreže.  
Predsjednik Tomislav Mađarić upoznaje vijećnike kako je 55% vrijednosti ovog prijedloga 
proračuna vezan uz kapitalne projekte te otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje u vezi izgradnje nerazvrstane ceste Bockovac, 
odnosno je li u projekt izgradnje uključena i bijela ćuprija. Općinski načelnik Dominik Knežević 
odgovora kako nije, ali da su zato u projekt uključene otresnice i kanali. Ujedno ističe kako je 
na sastanku održanom u Hrvatskim vodama dobio informaciju kako je ćuprija dio cestovnog 
pravca i kako će se također staviti u funkciju.   
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te predsjednik Tomislav Mađarić  istu daje 
na glasovanje. Jednoglasno je usvojen Proračun Općine Viljevo za 2022. godinu  i Projekcije 
za 2023. i 2024. godinu.  
 
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll, 
pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako se temeljem 
Zakona o preračunu nakon usvajanja proračuna donosi i Odluka o izvršavanju proračuna. 
Odlukom o izvršavanju proračuna uređuje se izvršavanje proračuna, upravljanje općinskom 
imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstva, ovlasti općinskog načelnika te 
druga pitanja vezana za izvršavanje proračuna.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
bilo. Tomislav Mađarić daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena 
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu.  
 
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na Program 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2022. godini te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti 
program javnih potreba u predškolskom odgoju kako bi se početkom iduće godine moglo 
započeti s radom dječjeg vrtića. Sredstva koja su planirana za rad dječjeg vrtića u 2022. godini 
iznose 1.200.000,00 kuna, odnosno 100.000,00 kuna mjesečno. Dominik Knežević napominje 
kako se za sada ne može sa sigurnošću utvrditi koliki će biti stvarni troškovi vrtića ali se nada 
da na kraju neće iznositi toliko koliko je u prijedlogu programa.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je usvojen Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2022. 
godini.  
 
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda koja se odnosi na Program 
javnih potreba u sportu u 2022. godini te daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. 
Dominik Knežević upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti program javnih potreba u sportu 
i kako će se temeljem istog početkom iduće godine raspisati javni natječaj za udruge iz 
područja sporta kojima će se dodijeliti financijska sredstva. Sredstva predviđena za sport 



prema ovom programu u slijedećoj kalendarskoj godini planirana su iznosu od 370.000,00 
kuna.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u sportu u 2022. 
godini.  
 
AD/9. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. točku dnevnog reda koja se odnosi na Program 
javnih potreba u kulturi u 2022. godini te daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. 
Dominik Knežević upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti program javnih potreba u kulturi 
i kako će se temeljem istog početkom iduće godine raspisati javni natječaj za udruge iz 
područja kulture kojima će se dodijeliti financijska sredstva. Sredstva predviđena za kulturu 
prema ovom programu u slijedećoj kalendarskoj godini planirana su iznosu od 130.000,00 
kuna.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u kulturi u 2022. 
godini.  
 
AD/10. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 10. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te daje riječ općinskom načelniku 
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je ovaj program potrebno 
donijeti temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu na istoj sjednici kada se donosi i 
proračun. Program građenja komunalne infrastruktura planiran je u iznosu od 4.260.000,00 
kuna i sadrži naziv objekta komunalne infrastrukture, planiranu vrijednost i izvor financiranja. 
Ovi planirani projekti također su uvršteni i u Proračun Općine Viljevo za 2022. godinu.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Program građenja komunalne infrastrukture 
za 2022. godinu.  
 
AD/11. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 11. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je ovaj program 
potrebno donijeti također temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu na istoj sjednici kada 
se donosi i proračun. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu obuhvaća 
održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, groblja, javnu 
rasvjetu i slično te je planiran u iznosu od 550.000,00 kuna. Održavanje komunalne 
infrastrukture je također planirano u proračunu Općine Viljevo za 2022. godinu.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Program održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu.  
 
AD/12. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 12. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2022. godini te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako Općina Viljevo 
svake godine ostvaruje dio prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske. U 2022. godini ovaj prihod je planiran u iznosu od 572.000,00 kuna i on 
će se smanjivati jer je u njega uključena i prodaja poljoprivrednog zemljišta čiji ugovori o otkupu 
uskoro ističu. Budući da se radi o namjenskim prihodima oni se moraju trošiti na način kako je 
to propisano Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Rashodi koji se planiraju u 2022. godini 
određeni su članku 2. prijedloga programa.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Program korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Viljevo u 2022. godini.  
 



AD/13. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 13. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
program utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2022. godini te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako Općina Viljevo 
ostvaruje prihod od šumskog doprinosa čiji iznos nije zanemariv te kako se također radi o 
prihodu koji je namjenski a koji se plaća temeljem eksploatacije šuma. Za 2022. godinu ovaj 
prihod je planiran u iznosu od 1.000.000,00 kuna a utrošit će se na održavanje čistoće javnih 
površina i održavanje nerazvrstanih cesta u iznos od 270.000.00 kuna te na izgradnju 
nerazvrstanih cesta u iznosu od 730.000,00 kuna sukladno Programu održavanja komunalne 
infrastrukture i Programu građenja komunalne infrastrukture. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Program utroška sredstava od šumskog 
doprinosa u 2022. godini.  
 
AS/14. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 14. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. 
godini te daje riječ Meliti Grüll, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Meliti Grüll izvješćuje 
vijećnike kako se programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru uređuje namjensko korištenje sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno takozvanoj legalizaciji. Prihod od ove 
vrste naknade planiran je u iznosu od 5.000,00 kuna budući da je većina predmeta koji se 
odnose na ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada riješena. Prošlih godina ovaj prihod u 
Proračunima Općine Viljevo je iznosio između 5.000,00 i 10.000,00 kuna. Budući kako se radi 
o namjenskom prihodu, isti će se utrošiti za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Viljevo.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Program utroška naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2022. godini.  
 
AD/15. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 15. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je prema odredbama Zakona o 
sustavu civilne zaštite u nadležnosti općinskog vijeća donošenje smjernica za organizaciju 
sustava CZ. Smjernice koje bi se danas trebale donijeti odnose se za razdoblje od 2022. 
godine do 2025. godine i služe za funkcioniranje civilne zašite na području Općine Viljevo.  
Predsjednik Tomislav Mađarić po ovoj točki dnevnog reda ističe kako smjernice sadrže i 
financijski plan za razvoj sustava CZ. Za Stožer civilne zaštite i Postrojbe civilne zašite ukupno 
je u 2022. godini planirano 15.000,00 kuna a sredstva će se utrošiti na osposobljavanje, vježbe 
i opremanje. Tomislav Mađarić također navodi kako se osim za djelovanje civilne zaštite velik 
dio sredstava odnosi i na financiranje DVD-a i vatrogasne zajednice a što ukupno čini 
210,000,00 kuna. Na kraju ističe kako je su u 2022. godini ukupno za sustav civilne zaštite 
planirana sredstva u iznosu od 292.000,00 kuna. 
Nakon izlaganja predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda 
rasprave nije bilo te istu daje na glasanje. Jednoglasno su donesene Smjernice za organizaciju 
i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Viljevo za razdoblje od 2022. godine do 
2025. godine.  
 
AD/16. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 16. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je prema odredbama Zakona o 
sustavu civilne zaštite općinsko vijeće treba razmotriti analizu stanja sustava civilne zaštite na 
području Općine Viljevo. U proteklom razdoblju općinski načelnik je donio u lipnju 2021. godine 
Odluku o osnivanju stožera Civilne zaštite i imenovao načelnika stožera i članove. Također je 
izrađena  Procjena rizika od velikih nesreća koja je usvojena na 4. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj dana 8. studenog 2021. godine te je također donesen na istoj sjednici i Plan 
djelovanja u području prirodnih nepogoda. Redovito su se pratili i ažurirali dokumenti.     



Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasanje. Jednoglasno je donesen Zaključak o razmatranju i usvajanju godišnje 
analize stanja sustava CZ na području Općine Viljevo u 2021. godini.  
 
AD/17. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 17. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je prema odredbama Zakona o 
sustavu civilne zaštite općinsko vijeće treba donijeti Godišnji plan razvoja sustava civilne zašite 
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Viljevo za 2022. do 2024. godinu. 
Godišnji plan se sastoji od općenitog dijela, planskih dokumenta te pregleda financijskih 
učinaka sustava civilne zaštite. Plan za 2022. godinu bazira se na daljnjem kontinuiranom 
ulaganju u sustav civilne zašite na području Općine Viljevo a prije svega u operativne snage. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesen Godišnji plan razvoja sustava civilne zašite 
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Viljevo za 2022. -  2024. godinu.  
 
AD/18. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 18. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll. 
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je pravna osnova za donošenje Odluke o raspoređivanju 
sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo u 2022. godini Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne 
promidžbe i referenduma. U ovom sazivu Općinsko vijeće Općine Viljevo čine 9 vijećnika. U 
prijedlogu Odluke, a temeljem prethodno navedenog zakona, za svakog člana općinskog 
vijeća utvrđuje se jednak iznos sredstava od 1.000,00 kuna. Pojedinoj političkoj stanci i 
nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva razmjerna broju članova općinskog vijeća prema 
konačnim rezultatima izbora. Također, za svakog člana općinskog vijeća podzastupljenog 
spola (u ovom slučaju to su žene), političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada pravo 
i na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu općinskog vijeća, odnosno 
100,00 kuna. Ukupni iznos osiguranih sredstava za rad političkih stanaka i nezavisnih vijećnika 
u 2022. godini u Proračunu Općine Viljevo iznosi 9.100,00 kuna. Od tog iznosa HDZ-u pripada 
6.100,00 kuna, nezavisnim vijećnicima Kolaru i Rabljenoviću svakom po 1.000,00 kuna, dok 
SDDS-u pripada pravo na 1.000,00 kuna. Sredstva će se doznačiti na račune političkih stranka 
i nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima.      
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stanaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Viljevo za 2022. godinu  
 
AD/19. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 19. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
prijedlog Odluke o sufinanciranju pregleda uzoraka na trihinelozu i financiranje otpadaka 
animalnog porijekla  te daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević 
izvješćuje vijećnike kako bi se ova odluka trebala donijeti budući da je prethodna odluka bila 
vremenski ograničena. Općina bi, nakon donošenja ove odluke, sufinancirala i dalje 
trihineloskopske preglede svinjskog mesa fizičkim osobama za osobne potrebe koje imaju 
prebivalište na području Općine Viljevo u iznosu od 25,00 kn po komadu dok bi se odvoz 
otpadaka animalnog porijekla financirao u cijelosti. Sredstva za ovu namjenu također su 
osigurana u Proračunu Općine Viljevo za 2022. godinu. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Vijećnik Milorad Maljković postavlja pitanje 
koliko je sredstava iz proračuna isplaćeno u prošloj i ovoj godini za tu namjenu. Melita Grüll, 
pročelnica Jedinstvenog upravno odjela odgovora kako ne može dati taj podatak odmah ali će 
ga pripremiti kao odgovor na vijećničko pitanje za iduću sjednicu Općinskog vijeća.  
Vijećnik Zlatko Kolar postavlja pitanje da li su ovom odlukom obuhvaćeni i stanovnici naselja 
Krunoslavje, na što Dominik Knežević odgovora da jesu jer oni svoje uzorke za analizu nose 
u Šljivoševce a to je ista veterinarska stanica.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je 
donesena Odluka o sufinanciranju pregleda uzoraka na trihinelozu i financiranju odvoza 
otpadaka animalnog porijekla na području Općine Viljevo. 



 
AD/20. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 20. točku dnevnog reda te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je potrebno donijeti Godišnji plan 
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Viljevo za 2022. godinu. Imovinu Općine Viljevo čine 
poslovni udjeli u trgovačkim društvima, nekretnine i prava na nekretninama te ostali pojavni 
oblici imovine kao što su projekti i elaborati, informatička oprema, namještaj  i slično. Prema 
nacrtu ove odluke, do 30. rujna 2023. godine Općinskom vijeću se mora dostaviti  na usvajanje 
Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Viljevo. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesen Godišnji plan upravljanja imovinom u 
vlasništvu Općine Viljevo za 2022. godinu.  
 
AD/21. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 21. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll. 
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je u razdoblju od 8. srpnja 2020. godine do 2. studenog 
2021. godine Državni ured za reviziju obavio reviziju učinkovitosti upravljanja komunalnom 
infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije. 
Revizijom je bilo obuhvaćena provedba aktivnosti u vezi s vođenjem evidencija o komunalnoj 
infrastrukturi, normativnim uređenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom u skladu s 
propisima te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. Tijekom 
provedene revizije za Općinu Viljevo uočeni su neki nedostaci koji se odnose na evidenciju 
komunalne infrastrukture, programe gradnje i programe održavanja komunalne infrastrukture, 
evidentiranje komunalne infrastrukture u poslovnim knjigama općine i slično te je Općina 
Viljevo dobila ocjenu „djelomično učinkovita“ te je naloženo otklanjanje nedostatka u 
određenim rokovima. Melita Grüll osobno smatra kako su ovakve revizije jako dobre jer skreću 
pozornost na nedostatke koji se javljaju tijekom provođenja propisa i omogućuju njihovo 
otklanjanje.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesen Zaključak kojim se usvaja informacija o 
Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti – Upravljanje komunalnom infrastrukturom u 
jedincima lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.    
 
AD/22. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 22. točku dnevnog reda te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević upoznaje vijećnike kako bi se Odluka o 
raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području Općine Viljevo, koja je donesena na 4. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 
8. studenog 2021. godine, trebala poništiti radi proceduralne pogreške. Naime prije upućivanja 
nacrta odluke s tekstom javnog natječaja na općinsko vijeće trebalo se ishoditi mišljenje 
upravnog odjela nadležnog za poljoprivredu Osječko-baranjske županije i suglasnost 
Ministarstva poljoprivrede. Budući da mišljenje upravnog odjela nadležnog za poslove 
poljoprivrede i suglasnost Ministarstva poljoprivrede nisu dobiveni to je razlog za poništenje. 
U tijeku je priprema potrebne dokumentacije te će, kada se pribave potrebna mišljenja i 
suglasnosti, odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka biti ponovo 
uvrštena na sjednicu općinskog vijeća.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno donesena Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju 
javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Općine Viljevo.  
 
AD/23. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 23. točku dnevnog reda te daje riječ Meliti Grüll. 
Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je ovlašteni izrađivač, Zaštita inspekt d.o.o. iz Osijeka, 
izradio za potrebe Općine Viljevo usklađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija i Plan zašite od požara. Obveza njihova donošenja određena je Zakonom o zaštiti 
od požara i u nadležnosti je Općinskog vijeća. Nakon što su ovi dokumenti izrađeni, poslani su 
Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područnom uredu civilne zaštite 
Osijek – Službi inspekcijskih poslova radi izdavanja mišljenja. Pozitivno mišljenje je dobiveno 



8. prosinca 2021. godine, što se može vidjeti iz materijala te se predlaže vijećnicima usvajanje 
ovih dokumenata.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Zaključak o prihvaćanju usklađene Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Općine Viljevo i Plana zaštite od požara za područje Općine 
Viljevo.  
 
AD/24. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 24. točku dnevnog reda, pitanja i prijedlozi 
vijećnika.  
Za riječ se javlja vijećnik Milorad Maljković te postavlja pitanje u vezi izgradnje Faze C – 
stambeno-poslovne građevine i vrijednosti radova od 3.800.000,00 kuna, odnosno je li to 
podignut novi kredit, te zašto je dignut novi kredit a ni stari još nije potrošen i kako se kamate 
plaćaju bez razloga. Općinski načelnik Dominik Knežević odgovara na pitanje kako se Općina 
Viljevo nije zadužila te ponovo napominje, kako je već rekao i ranije, da će način financiranja 
Faze C biti tema na nekoj od slijedećih sjednica općinskog vijeća. Što se tiče izgradnje Faze 
A – vatrogasnog doma koji se financirah iz kreditnog zaduženja, radovi su tijeku i završetak je 
planiran krajem iduće godine.  
Milorad Maljković postavlja pitanje koliko je novca Općina Viljevo dobila od Osječko-baranjske 
županije. Melita Grüll odgovora kako je u 2021. godini Osječko-baranjska županija 
sufinancirala izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo u iznosu 
od 62.500,00 kuna, kako u 2020. godine nije bilo financiranja. U 2019. godini bilo je 
sufinancirano 10.000,00 kuna za kulturne manifestacije. Melita Grüll nadalje navodi kako u 
2019. i 2018.godini nije bilo financiranja od Osječko-baranjske županije a za godine ispred ne 
može dati podatak jer nije bila zaposlena u Općini Viljevo.  
Vijećnik Milorad Maljković postavlja pitanje zašto se sa zgradom vrtića odugovlači jer je to 
projekt koji je započeo i prije nego što je općinski načelnik stupio na dužnost 2017. godine.  
Općinski načelnik odgovara kako je ovaj projekt, izgradnja zgrade dječjeg vrtića projekt 
započet u 2018. godini, odrađen u rokovima i isplaćen u cijelosti, jedino se čeka odobrenje 
zahtjeva od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Melita 
Grüll se nadovezuje kako je za zgradu dječjeg vrtića krajem u lipnju 2018. godine dovršena 
projektna dokumentacija i podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. Krajem kolovoza 2018. 
godine projekt je prijavljen na mjeru 7.4.1., izgradnja je počela u 2019. godini a u travnju 2021. 
godine obavljen je tehnički pregled te nakon toga dobivena uporabna dozvola.  
Pod ovom točkom dnevnog reda pitanja i prijedloga vijećnika više nje bilo te je predsjednik 
Tomislav Mađarić zaključio 6. sjednicu.     

 
Sjednica je završena u 19,30 sati. 
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