
 
Z A P I S N I K 

 
 
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 13. srpnja 2022. godine u 
prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 024-02/22-01/9,  URBROJ: 2158-39-01, od 5. srpnja 2022. godine.  
 
Započeto u 19,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Tomislav Okrugić, Marta 
Senković, Zlatko Kolar i Pero Rabljenović.  
 
Odsutni vijećnici: Matija Rajninger – izostanak opravdao i Milorad Maljković. 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog 
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Danijel Šimunović – novinar 
internetskog portala Miholjština info te Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
i zapisničar.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 10. 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 9. sjednice 
 

2. Rješenje o imenovanju predsjedika i članova Etičkog odbora 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

3. Rješenje o imenovanju predsjedika i članova Vijeća časti 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

4.   Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 
Nakon pročitanog dnevnog reda, Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih prijedloga 
za izmjenu i dopunu dnevnog reda.  
Budući da se nitko ne javlja za izmjenu i dopunu dnevnog reda, daje predloženi dnevni red iz 
saziva na glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen 
slijedeći:  
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice 
 

2. Rješenje o imenovanju predsjedika i članova Etičkog odbora 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 

3. Rješenje o imenovanju predsjedika i članova Vijeća časti 
IZVJESTITELJI: Dominik Knežević, Melita Grüll 
 



4.   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 9. 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 9. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
imenovanje predsjednika i članova Etičkog odbora temeljem Kodeksa ponašanja članova 
Općinskog vijeća Općine Viljevo te daje riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. 
Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Viljevo, 
održanoj dana 15. ožujka 2022. godine donesen Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća 
Općine Viljevo. Primjenu Kodeksa ponašanja prate Etički odbor i Vijeće časti. Etički odbor čine 
predsjednik i dva člana. Predsjednik Etičkog odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenog 
javnog ugleda u lokalnoj zajednici i ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke 
stanke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Članovi Etičkog 
odbora imenuju se iz reda vijećnika, jedan član iz vlasti i jedan član iz oporbe. Mandat 
predsjednika i članova traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. Etički odbor pokreće 
postupka protiv osobe koja krši Kodeks ponašanja te predlaže Općinskom vijeću donošenje 
odluke (opomena, upozorenje ili preporuku). Predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na 
naknadu za rad i druga primanja sukladno Odluci o naknadi i drugim primanja članova 
Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te moli vijećnike neka daju prijedloge za 
imenovanje članova. Ujedno sam, ispred kluba vijećnika HDZ-a, predlaže za predsjednika 
Etičkog odbora Marija Miceka iz Viljeva, te za članove vijećnike Tomislava Okrugića i Zlatka 
Kolara. Drugih prijedloga nije bilo te daje ovaj prijedlog na glasovanje. Jednoglasno su u Etički 
odbor imenovani Mario Micek za prisjednika, te vijećnici Tomislav  Okrugić i Zlatko Kolar.   
 
AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
imenovanje predsjednika i članove Vijeća časti, također temeljem Kodeksa ponašanja te daje 
riječ općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je 
također temeljem Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Viljevo potrebno 
imenovati predsjednika i četiri člana vijeća časti. Vijeće časti čine predsjednik i četiri člana. 
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u 
lokalnoj zajednici i ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi političke stanke, odnosno 
kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Mandat predsjednika i članova traje 
do isteka mandata članova Općinskog vijeća. Vijeće časti odlučuje o prigovorima protiv odluka 
Općinskog vijeća kojima su utvrđene povrede Kodeksa ponašanja.   
Predsjednik i članovi Vijeća časti imaju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno 
Odluci o naknadi i drugim primanja članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu te moli vijećnike prijedloge za imenovanje 
članova. Ujedno sam, ispred kluba vijećnika HDZ-a, predlaže za predsjednika Vijeća časti 
Mirka Klopotana iz Viljeva, te za članove Karla Marijančevića i Stjepana Kopića iz Viljeva, 
Spomenku Stojčević iz Kaplene te Slavena Ivanovića iz Ivanova. Budući kako drugih prijedloga 
nije bilo, daje ovaj prijedlog na glasovanje. Jednoglasno su u Vijeće časti imenovani Mirko 
Klopotan, Karlo Marijančević, Stjepan Kopić, Spomenka Stojčević i Slaven Ivanović. 
 
 
AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja i 
prijedloge vijećnika te upoznaje vijećnike s informacijom o uspostavljanu poslovne suradnje s 
Hrvatskom poštom kako bi se stanovnicima Općine Viljevo omogućilo plaćanje nekih računa 



bez naknade u poštanskom uredu u Viljevu. Radi pojašnjenja ove informacije daje riječ 
općinskom načelniku Dominiku Kneževiću. 
Dominik Knežević upoznaje vijećnike kako je do sada ovakav sporazum s Hrvatskom poštom 
potpisalo oko dvjesto jedinica lokalne samouprave te da su sve općine u našem okruženju 
potpisale sporazum. Njegovim potpisivanjem bi se stanovnicima Općine Viljevo omogućilo 
plaćanje računa za komunalnu naknadu, komunalni doprinos i vodu bez naknade a također bi 
se u dogledno vrijeme mogli bez naknade plaćati i računu za smeće. Ovim sporazumom bi se 
postigla dvostruka svrha, zadržao bi se poštanski ured u Viljevu a također bi se pomoglo i 
stanovnicima.  Nadalje, općinski načelnik ističe kako je razgovarao sa susjednim načelnicima 
što se tiče financijskog opterećenja te kako ono nije veliko jer neke osobe će račune i dalje 
plaćati putem internet bankarstva a neke u trgovini.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje kolika je naknada po uplatnici na što Melita Grüll 
odgovara kako to ovisi o visini iznosa na uplatnici prema cjeniku Hrvatske pošte.  
Vijećnik Đuka Vincetić ističe kako podržava ovu ideju. 
Tomislav Mađarić predlaže vijećnicima da daju suglasnost općinskom načelniku za poslovnu 
suradnju s Hrvatskom poštom. Jednoglasno je donesen Zaključak o davanju suglasnosti za 
poslovnu suradnju s Hrvatskom poštom d.d.  
 
Tomislav Mađarić daje riječ općinskom načelniku koji upoznaje vijećnike o tekućim projektima:  

- Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u vezi zgrade ambulante u Viljevu, u posjetu 
su bile dvije pročelnice upravnih odjela iz Osječko-baranjske županije koju su i 
pregledale objekt. Postoji dobra volja od stane župana da se zgrada riješi.  

- Cesta Bockovac se nastavlja sa izgradnjom. Za izvođača radova izabrana je Karašica 
Vučica iz Donjeg Miholjca kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost radova je oko 
500.000,00 kuna bez PDV-a i radovi će uskoro biti završeni. Također je napravljen 
projekt za nastavak ceste preko mosta na rijeci Karašici. Ovdje postoji problem mosta, 
koji bi se također trebao popraviti, međutim to ne možemo sami. Obaviti će se radovi 
sa Hrvatskim vodama kako bi se ovaj zahvat što jednostavnije izveo. Vijećnik Pero 
Rabljenović postavlja pitanje je li širina ceste 4 metra na što općinski načelnik odgovara 
kako je cesta uža.  

- Izvršena je prijava na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, 
graditeljstva i državne imovine, za izgradnju staza na groblju u Viljevu. Vrijednost ovog 
projekta je oko 500.000,00 kuna bez PDV-a. Za sada još nemamo rezultate.  

- Temeljem javnog poziva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije a 
koji se odnosi na nacionalne manjine, u ovom slučaju romsku, prijavljen je nastavak 
radova na Društvenom domu u Kapleni i to za sustav grijanja. Rezultati se također 
čekaju. U planu je također i prijava na natječaj za nacionalne manjine kod istog 
ministarstva radi postavljanja fasade, uređenje okoliša i sabirne jame. Time bi dom bio 
u cijelosti obnovljen.  

- Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, na temelju raspisanog natječaja 
prijavljena je dodatna opremu za zgradu vrtića radi poboljšanja materijalnih uvjeta. 
Vrijednost ove prijave je oko 120.000,00 kuna. 

- U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – Gospodarska revitalizacija 
Slavonije i Baranje prijavljena je cesta koja se odnosi na produžetak ulice Vladimira 
Nazora prema ulici Kardinala Alojzija Stepinca. Vrijednost ovog projekta je oko 
3.500.000,00 kuna s PDV-om. U ovom dijelu naselja će se nalaziti otkupna stanica i 
silos žitarica. U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti biti će još takvih 
natječaja te se planira prijaviti i cesta Cret – Ivanovo. Vijećnik Pero Rabljenović 
postavlja pitanje s obzirom na visinu ove investicije, što će se dogoditi ako se dobije 
sufinanciranje u iznosu od 50% na što Dominik Knežević odgovora kako će se onda 
razmišljati o izvorima financiranja i navodi primjer kako novac za izgradnju zgrade 
dječjeg vrtića još nije isplaćen od stane Agencije za plaćanje, te da je njegovu izgradnju 
financirala općina sa svojim sredstvima. Vijećnica Marta Senković postavlja pitanje ima 



li kakvih informacija zašto Agencija nije isplatila novac, na što općinski načelnik 
odgovara kako nema informacije.   

- Prijavljen je i nastavak Programa Zaželi III. Program će trajati 8 mjeseci, dok će 13 
žena biti zaposleno na 6 mjeseci. Novac je osiguran iz dosadašnjeg programskog 
razdoblja. Prijava je izvršena po principu najbrži prst i očekujemo informaciju uskoro. 
Ovih dana je LAG Karašica objavio kako su oni prošli i u toj grupi bi trebale biti 
zaposlene i dvije žene iz Viljeva. Vijećnica Marta Senković postavlja pitanje ima li 
dovoljno korisnika za program na što općinski načelnik odgovara kako ima. Pročelnica 
Melita Grüll pojašnjava kako korisnici mogu biti sve osobe koje su starije od 65 godina 
i koje ne primaju nikakve novčane naknade Centra za socijalnu skrb ili osobe mlađe od 
65 godina koje nisu sposobne brinuti se same o sebi ali svoj status trebaju dokazati s 
prikladnom medicinskom dokumentacijom. 

- Za SE Krnjak je dobivena lokacijska dozvola i temeljem sporazuma s HEP-om ista se 
sa projektom dokumentacijom predaje HEP-u koji nastavlja postupka ishođenja 
građevinske dozvole te rješavanje imovinsko pravnih poslova na zemljištu i refundira 
uloženi novac Općini Viljevo. Radi se o iznosu oko 350.000,00 kuna. U tijeku je izrada 
Ugovora o preuzimaniju kojim će se regulirati međusobnih odnosi te isplata uloženih 
sredstava Općini Viljevo. HEP će ovu investiciju financirati iz Europske banke za 
obnovu i razvoj, a veličina parcele na koju će biti postavljeni paneli je 23 ha. Vijećnik 
Pero Rabljenović postavlja pitanje kolika će biti snaga, na što Dominik Knežević 
odgovara 10 megavata, površina panela iznositi će 16 ha, a vijek trajanja će biti 25 
godina. Izgradnjom ove solarne elektrane, općina će ostvariti godišnji prihod oko 
250.000,00 kuna. Pero Rabljenović postavlja pitanje je li zemljište prodano HEP-u i za 
koji novac, na što općinski načelnik odgovora kako je vlasnik poljoprivrednog zemljišta 
Republika Hrvatska i kako će HEP rješavati imovinsko-pravne odnose.   

Prisjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje što je s izgradnjom ceste Kapelna – Krunosalvje 
– Golinci. Općinski načelnik Dominik Knežević odgovora kako Općina Viljevo nije investitor 
izgradnje ali koliko ima informaciju proveden je postupak javne nabave i da izgradnja treba 
krenuti. Problem je pitanje vlasništva na jednom dijelu jer vlasnik ne želi prodati dio 
poljoprivrednog zemljišta i vjerojatno će ići postupak izvlaštenja. Općina će darovati svoj dio.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje što je s izgradnjom ceste u naselju Blanje do 
groblja. Dominik Knežević odgovora kako općina ima jako puno projektiranih cesta i 
građevinskih dozvola koje nakon jednog produženja izlaze u ove godine u mjesecu rujnu te će 
se trebati podnijeti prijava gradilišta kako bi se građevinske dozvole mogle konzumirati.  
Vijećnik Zlatko Kolar postavlja pitanje u vezi javne rasvjete u naselju Kapelna jer neke žarulje 
ne rade. Općinski načelnik odgovara kako je problem rasvjetne mreže u Kapleni dugotrajan i 
kako bi HEP trebao popraviti mrežu. Kapelna je jedino naselje koje nema nove vodove. Slična 
stvar je i s plinofikacijom. Postoji puno upita iz naselja kada će biti odrađena plinska mreža i 
kada će se domaćinstva moći priključiti na istu, Općinski načelnik ističe kako se to ne može 
odraditi s osobama koju su zaposlene u Donjem Miholjcu u HEP-u. Dalibor Dakić, zamjenik 
općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine izvješćuje kako je dobio 
upit stanovnika naselja Krunoslavje u vezi postavljanja javne rasvjete kod dječjeg igrališta.  
Vijećnik Zlatko Kolar postavlja pitanje što je s održavanjem starog groblja, odnosno košnjom 
trave u Kapleni. Dominik Knežvić odgovora kako više za održavanje javnih površina ne 
možemo računati na javne radove jer ove godine smo zaposlili samo jednu osobu. Nakon 
odrađene procedure, održavanje javnih površina – košnja trave, je povjereno Autoprijevozniku 
Škarić iz Viljeva te se krenulo s izvođenjem košnje. U budućnosti se ne možemo oslanjati na 
javne radove te nas čeka osnivanje pravne osobe za  komunalne djelatnosti. Prema analizama 
koje su rađene i kolika sredstva plaćamo vanjskim suradnicima, osnivanje pravne osobe je 
opravdano.  
Što se tiče društvenih aktivnosti na području Općine Viljevo, Dominik Knežević izvješćuje 
vijećnike kako su krajem mjeseca lipnja održani Moto susreti koji su bili jako posjećeni. Također 
u okviru Projekta Promocija zdravlja i prevencija bolesti, na kojem je Općina Viljevo partner, 
održan je Turnir ulica. Dana 9. srpnja organizam je posjet općini Kemeš u Republici 



Madžarskoj te se uspostavlja suradnja radi prijave nekih zajedničkih projekta. U kolovozu su 
planirani i nogometni turniri naseljima Kapelna i Ivanovo, a za 20. kolovoz je planirana 
Čobanijada.  
Dalibor Dakić koristi priliku i izvješćuje vijećnike kako će se 30. srpnja održati tradicionalni 
susreti Kapelčana te poziva sve nazočne na događaj.  
Vijećnik Tomislav Okrugić postavlja pitanje što je s natječajem za zakup zajedničkih pašnjaka. 
Općinski načelnik odgovora kako je zadnji dan natječaja bio 8. srpnja te kako će se otvaranje 
ponuda i njihova analiza izvršiti u zakonom određenim rokovima. 
Vijećnik Đuka Vincetić postavlja pitanje što je s natječajem za zakup poslovnih prostora u 
vlasništvu općine. Melita Grüll odgovara kako je natječaj raspisan za dva poslovna prostora – 
trgovine mješovitom robom u Viljevu i Kapleni te da je rok za podnošenje ponuda zaključno s 
22. srpnjem. Prije raspisivanja natječaja izmjereni su prostori te je određena početna cijena. 
Za poslovni prostor u Viljevu početna cijena iznosi 3.900,00 kuna dok za poslovni prostor u 
Kaplelni iznosi 1.665,00 kuna. Isto tako se uskoro planira raspisati i javni natječaj za zakup 
javnih površina, za površinu ispred općinske zgrade, koja iznosi 20 m², radi prodaje pekarskih 
proizvoda. 
Pitanja i prijedloga vijećnika više nije bilo.  
Sjednica je završena u 20.00 sati. 

 
 
                                             PREDSJEDNIK 
       ZAPSNIČAR:                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
        Melita Grüll                             Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 


