
 
Z A P I S N I K 

 
 
s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 13. prosinca 2022. godine u 
prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 024-02/22-01/18,  URBROJ: 2158-39-01, od 6. prosinca 2022. godine.  
 
Započeto u 18,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Tomislav Okrugić, Matija 
Rajninger, Marta Senković, Zlatko Kolar i Pero Rabljenović i Milorad Maljković.   
 
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog 
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Ivan Korov – novinar Radia Donji 
Miholjac, Danijel Šimunović – novinar internetskog portala Miholjština info, Tihomir Hajduković 
– voditelj poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti, te Melita 
Grüll – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 13. 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 12. sjednice 
 

2. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 
2022. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2022. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll                         

5. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2023. godinu s projekcijom 
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje 

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

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2023. godinu. 

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

7. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2023. 
godini 

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

8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu u 2023. godini 
                        IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll  



 
9. Donošenje Programa javnih potreba – ostale udruge 

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

10.  Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za   2023. 
godinu. 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

11.  Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 
godinu                             
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

12.  Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
 poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  
 na području Općine Viljevo u 2023. godini 
 IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 
 

13.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog  
 doprinosa u 2023. godini 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 
 

14. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini 

     IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

15.  Donošenje Odluke o kupovini nekretnine izravnom pogodbom 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

16. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području  
Općine Viljevo u 2022. godini 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 
 

17.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje   
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo za 2023. godinu.  
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

18.  Donošenje Plana upravljanja imovnom u vlasništvu  
Općine Viljevo za 2023. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković  
 

19. 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 12. sjednice 
 



2. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 
2022. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne  
infrastrukture za 2022. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll                         

5. Donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2023. godinu s projekcijom 
proračuna za slijedeće dvogodišnje razdoblje 

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

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2023. godinu. 

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

7. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2023. 
godini 

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

8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu u 2023. godini 
                        IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll  
 

9. Donošenje Programa javnih potreba – ostale udruge 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

10.  Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za   2023. 
godinu. 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 
 

11.  Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 
godinu                             
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković, M. Grüll 

12.  Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
 poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  
 na području Općine Viljevo u 2023. godini 
 IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 
 

13.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog  
 doprinosa u 2023. godini 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 
 

14. Donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini 

     IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

15.  Donošenje Odluke o kupovini nekretnine izravnom pogodbom 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

16. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području  
Općine Viljevo u 2022. godini 
IZVJESTITELJI: T. Mađarić, T. Hajduković 



 
17.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje   

političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Viljevo za 2023. godinu.  
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

18.  Donošenje Plana upravljanja imovnom u vlasništvu  
Općine Viljevo za 2023. godinu 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković  
 

19. 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 12. 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 12. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu, te 
daje riječ Tihomiru Hajdukoviću, voditelju poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i 
društvenih djelatnosti. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako u odnosu na planirane 
prihode. Ove izmjene i dopune temelje se na usklađivanju pojedinih stavki na rashodovnoj 
strani kako bi rezultati na kraju 2022. godine bili što ispravniji  realniji. Način na koji je izvršeno 
usklađivanje, može se vidjeti u obrazloženju na stranici 11., u materijalima koje ste primili za 
ovu sjednicu općinskog vijeća. Tihomir Hajduković također napominje ako vijećnike nešto 
detaljnije zanima, rado će pojasniti.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.   
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na 
glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Viljevo za 2022. godinu.  

AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izmjene 
i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je ova točka dnevnog reda vezana 
uz prethodnu točku, odnosno izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo.  

Predsjednik otvara raspravu, te sam konstatira kao se Program građenja komunalne 
infrastrukture mora uskladiti s Proračunom. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te 
predsjednik Tomislav Mađarić daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno su 
donesene Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.  
 

AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku dnevnog reda koja se odnosi Izmjene i 
dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je ova točka dnevnog reda također 
vezana uz izmjene i dopune Proračuna Općine Viljevo te da su članku 3. predloženih izmjena 
i dopuna navedeni su opisi i planirana sredstava za održavanje komunalne infrastrukture u 
2022. godini. 

Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik 
Tomislav Mađarić daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno su donesene 
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.  



 
AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Proračuna Općine Viljevo za 2023. godinu s projekcijom proračuna za slijedeće 
dvije godine, odnosno za 2024. i 2025. godinu, te daje riječ općinskom načelniku Dominiku 
Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je prijedlog ovog proračuna izražen u 
eurima te ukupno planiran u iznosu od 3.050.820,00 eura. Ujedno napominje kako je do sada 
planiran u najvišem iznosu. Dominik Knežević skreće pozornost vijećnicima na kapitalne 
projekte koji se nalaze u prijedlogu proračuna kako slijedi:  

- Izgradnja Sportsko rekreacijskoj centra u Viljevu u vrijednosti od 1.330.000,00 eura i 
koja je planirana u 2023. i 2024. godini. Radi se o kompletnoj izgradnji i rekonstrukciji 
nogometnog igrališta. Ovaj projekt planira se prijaviti na financiranje od strane 
Ministarstva turizma i sporta.  

- Također što se tiče izgradnje centra u naselju Viljevo, planirana su tri kapitalna projekta. 
Prvi se odnosi na fazu A vatrogasni dom – odnosno postavljanje fasade, a vrijednost 
je 80.000,00 eura. Što se tiče faze B ambulante – također je planirano postavljanje 
fasade i ugradnja klima uređaja i grijanja. Dovršetkom ovih vrsta radova, obje 
građevine će biti spremne za tehnički pregled i ishođenje građevinske dozvole. Faza C 
koja još nije započeta, odnosi se na izgradnju stambeno-poslovne građevine čija je 
vrijednost oko 1.100.000,00 eura, te se planira zaduživanje kod Hrvatske banke za 
obnovu i razvoj. Izgradnja je planirana za 2023. i 2024. godinu.  

- U naselju Villjevo planirana je i rekonstrukcija nerazvrstane ceste, produžetak ulice 
Vladimira Nazora u iznosu od 370.000,00 eura. Rekonstrukciju ove nerazvrstane ceste  
prijavili smo na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije i prošli, te se nalazimo na rezervnoj listi projekta. Nadam kako će 
realizacija biti u 2023. godini. Sufinanciranje od strane Ministarstva će iznositi 
2.000.000,00 kuna, odnosno oko 265.000,00 eura. Također se planira i izgradnja 
nerazvrstane ceste, koja se naslanja na prethodno navedenu cestu.  

- U naselju Ivanovo proračunom se planira izgradnja parkirališta ispred groblja i 
izgradnja centralnih staza na samom groblju, a također je i planirana postavljanja led 
rasvjete.  

- U naselju Kapelna planirano je dovršenje doma, odnosno postavljenje fasade i 
uređenje okoliša. Tako će s izgradnjom ceste, investicija Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije, Kapelna dobiti suvremeniji centar sela.  

- Program Zaželi također je planiran jer smo dobili pozitivan rezultat.  

Predsjednik Tomislav Mađarić se zahvaljuje općinskom načelniku te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću koji navodi kako je Prijedlog proračuna Općine Viljevo izrađen prema odredbama 
novog Zakona o proračunu. Nacrt proračuna je izradio Jedinstveni upravni odjel, te je isti 
dostavio općinskom načelniku koji je u zakonom određenim rokovima predao na općinsko 
vijeće. Tihomir Hajduković također napominje vijećnicima kako su vijećnici mogli u materijalima 
vidjeti obrazloženja uz opći i posebni dio proračuna, a što je također zakonska obveza.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesen Proračun Općine Viljevo za 2023. godinu 
i Projekcije za 2024. i 2025. godinu.   
 
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2023. godinu te daje riječ Meliti 
Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako Zakonom o proračunu propisno kako se uz 
proračun donosi i odluka o izvršavanju proračuna. Odlukom o izvršavanju proračuna uređuje 
se struktrura prihoda i rashoda, njihovo izvršavanje, upravljanje općinskom imovinom, prava i 
obveze proračunskih korisnika, ovlasti općinskog načelnika, te druga pitanja važna za 
izvršavanje proračuna. Melita Grüll vijećnicima skreće pozornost na članak 24. nacrta odluke 
koji se odnosi na zaduživanje općine, a važan je radi zaduživanja Općine Viljevo radi izgradnje 
faze C – izgradnja stambeno poslovne građevine, jer se u postupku zaduživanja radi dobivanja 



suglasnosti od strane Ministarstva financija, odnosno Vlade Republike Hrvatske mora 
dostavljati i odluka o izvršavanju proračuna.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 
Viljevo za 2023. godinu.    
 
 
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Progama javnih potreba u predškolskom odgoju te daje riječ Meliti Grüll. Melita 
Grüll izvješćuje vijećnike kako se prilikom donošenja Proračuna Općine Viljevo mora donijeti i 
program javnih potreba predškolskog odgoja. Sredstva prema ovom programu su namijenjena 
financiranju rada područnog vrtića u Viljevu u iznosu od 115.000,00 eura. Od tog iznosa 
20.000,00 eura je predviđeno za materijalne rashode 20.000,00 eura, dok je za plaće 
zaposlenih i njihova materijalna prava iz radnog odnosa predviđeno 95.000,00 eura.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje zašto Općina Viljevo ima najvišu cijenu vrtića u 
odnosu na Donji Miholjac, Magadenovac, Marijance i Podravsku Moslavinu.  
Dominik Knežević, općinski načelnik odgovara kako se on ne bi uspoređivao s Donjim 
Miholjcem i Magadenovcem što se tiče cijene vrtića i ističe kako Marijanci i Podravska 
Moslavina imaju sličnu cijenu kao i Viljevo. Također, općinski načelnik izvješćuje kako je cijenu 
vrtića odredilo Općinsko vijeće te da Pero Rabljenović, kao općinski vijećnik, može dati 
prijedlog da se točka uvrsti na općinsko vijeće.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo, te predsjednik Tomislav Mađarić istu daje 
na glasovanje. Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 
2023. godini.  
 
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Programa javnih potreba u sportu u 2023. godini te daje riječ Tihomiru Hajdukoviću. 
Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako se radi o jednoj tehničkoj točki dnevnog reda koja 
se svake godine donosi uz proračun. U prijedlogu Programa navedene su udruge koje će 
sudjelovati u raspodjeli sredstva. Temeljem Programa će se provesti javni natječaj, a sredstva 
koja će biti dijeljena udrugama iznose 75.000,00 eura.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Program javnih potreba u sportu u 2023. godini.  
 
AD/9. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Programa javnih potreba – ostale udruge te daje riječ Tihomiru Hajdukoviću. 
Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako ova točka dnevnog reda obuhvaća financiranje 
onih udruga koje djeluju na području Općine Viljevo, a nisu obuhvaćene programima javnih 
potreba u kulturi i u sportu. Ovim programom za financiranje udruga je predviđeno 5.000,00 
eura. Djelovanje udruga se odnosi na slijedeće aktivnosti: socijalne, humanitarne, 
gastronomske, zabavne te očuvanje digniteta i promicanje istine o Domovinskom ratu, 
psihološko osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Općine 
Viljevo. Također, Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je prije nekoliko mjeseci 
osnovana braniteljska udruga, kao samostalna pravna osoba.  
Općinski načelnik Dominik Knežević komentira informaciju Tihomira Hajdukovića o osnivaju 
braniteljske udruge, odnosno navodi da je Tihomir Hajduković trebao izvijestiti vijećnike o istom 
pod točkom dnevnog reda koja se odnosi na pitanja i prijedloge vijećnika.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Program javnih potreba - ostale udruge za 2023. godinu.  
 
AD/10. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 10. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini, te daje riječ Tihomiru 
Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako i ova točka dnevnog reda također 
oslanja na usvojeni Proračun Općine Viljevo za 2023. godinu, te da je program planiran u 



iznosu od 2.106.000,00 eura. U članku 3. prijedloga Programa građenja se može vidjeti o kojoj 
se konkretno infrastrukturi radi te koji su izvori financiranja za izgradnju iste.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini.    
 
AD/11. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 11. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, te daje riječ Meliti 
Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je i ova točka, kao i prethodna, također vezana uz 
Proračun Općine Viljevo u 2023. godini, te navodi kako je isti planiran u iznosu od 145.000,00 
eura. Raspodijeljeno po stavkama za održavanje nerazvrstanih cesta i zimsku službu, 
planirano je 25.000,00 eura, održavanje čistoće javnih i zelenih površina kroz program javnog 
rada, planirano je 5.000,00 eura, za objekte javne namjene i javne odvodnje planirano je 
60.000,00 eura, održavanje i čišćenje groblja, planirano je 25.000,00 eura, a za održavanje 
javne rasvjete 30.000,00 eura.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. 
Vijećnik Zlatko Kolar postavlja pitanje zašto se ne održava i kosi staro groblje u Kapelni. 
Općinski načelnik odgovara kako nam se svake godine događa problem održavanja javnih 
površina, odnosno košnje, pogotovo u proljeće te da je u planu slijedeće godine osnivanje 
komunalnog trgovačkog društva kojem bi se prepustili ovi poslovi, jer više ne možemo računati 
na mjeru javnog rada. Također napominje, iako groblje nije aktivno, i njega treba održavati.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Jednoglasno je donesen Program 
održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini.    
 
AD/12. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 12. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Programa korištenja sredstava za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2023. godini, te daje riječ Meliti 
Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako Općina Viljevo ostvaruje prihod od raspolaganja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te da se radi o namjenskom prihodu. Sukladno 
odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, moraju se utrošiti kako je to propisano 
zakonskim odredbama. Prihod od poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini planiran je u iznosu 
od 74.050,00 eura, a u članku 2. nacrta Programa može se koji će se rashodi i troškovi pokriti 
ovim namjenskim sredstvima.  
Općinski načelnik Dominik Knežević napominje kako se ovaj izvor prihoda svake godine 
smanjuje. 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Program korištenja sredstava za raspolaganje poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2023. godini. 
 
AD/13. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 13. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini, te daje riječ Meliti 
Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je ovaj program potrebno donijeti temeljem odredbi 
Zakona o šumama. Prihod koji će općina ostvariti tijekom 2023. planiran je u iznosu od 
100.000,00 eura, a iznos je određen temeljem procjena iz prethodnih godina. Prihod je također 
namjenski, a utrošiti će se na održavanje čistoće javnih površina i održavanje nerazvrstanih 
cesta u planiranom iznosu od 35.800,00 eura, te za izgradnju prometne infrastrukture – 
nerazvrstane ceste u planiranom iznosu od 64.200,00 eura.  
Općinski načelnik Dominik Knežević također izvješćuje vijećnike kako nad ovim prihodom 
općine nemamo kontrolu jer ne postoji mehanizam kontrole Hrvatskih šuma, odnosno ne 
znamo kolika je stvarna eksplantacija šuma. Istu situaciju imamo i s eksplantacijom nafte i 
zemnog plina. To je veliki problem na koji ne možemo utjecati.    
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini. 
 
AD/14. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 14. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 



prostoru u 2023. godini, te daje riječ Meliti Grüll. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je 
temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama potrebno donijeti i 
ovakav program jer prihodi koji Općina Viljevo su također namjenski. Za 2023. godinu ovi 
prihodi su planirani u iznosu od 650,00 eura, jer nije ostalo još puno objekata koji se trebaju 
legalizirati. Prema programu, planirana sredstva će se utrošiti za izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Viljevo.   
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2023. godini.    
 
AD/15. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 15. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o kupovini nekretnine izravnom pogodbom te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević predlaže vijećnicima kupovinu nekretnine 
koja se nalazi u Viljevo u ulici Braće Radića 181, blizu crkve i smještena na k.č.br. 544, k.o. 
Viljevo, radi revitalizacije kulturne baštine – Viljevačka kuća, sukladno Planu razvoja Općine 
Viljevo do 2027. godine. U svrhu kupovine izrađen je procjembeni elaborat od stane ovlaštenog 
procjenitelja, kojim u utvrđena cijena od 37.000,00 kuna, odnosno 4.9410,47 eura. Na osnovu 
Procjembenog elaborata ishođeno je i Mišljene Procjeniteljskog povjerenstva Osječko-
baranjske županije o usklađenosti Procjembenog elaborata s odredbama Zakona o procijeni 
vrijednosti nekretnina.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu.  
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje što će se raditi s tom kućom budući da se krov 
urušio i tko je vlasnik. 
Općinski načelnik Dominik Knežević odgovara kako će se kuća zaštiti dok ne završi 
projektiranje i njezina obnova te da je vlasnik nekretnine Denis Vincetić iz Viljeva. Također 
izvješćuje vijećnike kako bi se stare kuće mogle otkupiti i u ostalim naseljima kao izložbeni 
prostor. 
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave više nije bilo. Jednoglasno je donesena Odluka o kupovini 
nekretnine izravnom pogodbom.  
 
AD/16. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 17. točku dnevnog reda koja se odnosi na Analizu 
stanja sustava Civilne zasitite na području Općine Viljevo u 2022. godini i sam izvješćuje 
vijećnike kako je temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zašite potrebno razmatranje 
sustava civilne zaštite i donijeti zaključak. Analiza stanja je dostavljena u materijalima za vijeće. 
Tomislav Mađarić ističe kako sustav civilne zaštite dobro djeluje na području Općine Viljevo. 
U sustavu su uključene i šire snage kroz komunalno organiziranje, zdravstvo i socijalnu skrb, 
veterinarsku zaštitu poljoprivrednu zaštitu, sport i ostalo.  
Predsjednik Tomislav Mađarić daje riječ Tihomiru Hajdukoviću koji nadalje izvješćuje vijećnike 
kako je Općina Viljevo donijela i određene odluke koje se tiču sustava civilne zaštite. Donesen 
također i Plan vježbi civilne zaštite te je za slijedeću godinu planirana jedna vježba.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Zaključak o razmatranju i usvajanju Analize stanja sustava Civilne 
zašite na području Općine Viljevo u 2023. godini. 
 
AD/17. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 17. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo za 2023. godinu te daje riječ Meliti 
Grüll, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll izvješćuje vijećnike kako je 
Općinsko vijeće Općine Viljevo dužno donijeti Odluku sukladno odredbama Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Proračunom Općine Viljevo  
za 2023. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u iznosu od 942,31 euro, te je za svakog člana 
općinskog vijeća utvrđen jednak iznos sredstava, odnosno 132,72 eura, tako da pojedinoj 
stranci i nezavisnim vijećnicima pripadaju sredstva razmjerna broju članova općinskog vijeća 
prema konačnim rezultatima izbora. Također, za svakog člana Općinskog vijeća 



podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na 
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu općinskog vijeća, odnosno 13,27 
eura. Pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna imaju one političke stranke i 
nezavisni vijećnici, koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u 
općinskom vijeću. Raspored sredstava naveden je u članku 5. nacrta odluke, te Hrvatskoj 
demokratskoj zajednici pripada iznos od 809,59 eura, SDSS-u 132,72 eura, dok su se 
nezavisni vijećnici Zlatko Kolar i Pero Rabljenović, u ovom sazivu općinskog vijeća, odrekli 
prava na godišnje financiranje sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, 
izborne promidžbe i referenduma.  
Nakon izlaganja, predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda 
rasprave nije bilo . Jednoglasno je usvojena Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 
2023. godini.  
 
AD/18. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 18. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Viljevo za 2023. godinu te daje 
riječ Tihomiru Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako se ovim planom 
određuju kratkoročni ciljevi, godišnje smjernice upravljana imovinom, te provedbene mjere u 
svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom Općine Viljevo. Imovinu Općine Viljevo na 
koju se ovaj plan odnosi čine poslovni udjeli u trgovačkim društvima, nekretnine i prava na 
nekretninama te ostali oblice pojavne imovine kao što su projekti i elaborati, IT oprema, 
uredska oprema i namještaj, novac u blagajni i banci i slično.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesen Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Viljevo za 
2023. godinu.  
   
AD/19. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 19. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja 
i prijedloge vijećnika. 
Vijećnik Zlatko Kolar postavlja pitanje u vezi javne rasvjete u naselju Kapelna, jer u nekim 
ulicama nema žarulja, a također se javna rasvjeta gasi neovisno o vremenskim nepogodama.  
Dominik Knežević odgovara kako je ovu informaciju primio na znanje.  
Također Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako planira prirediti božićni domjenak 23. 
prosinca te da će svaki vijećnik dobiti pozivnicu u kojoj će biti navedeno mjesto i vrijeme.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li još kakvih prijedloga i pitanja vijećnika. 
Budući kako se nitko više nije javio, zaključuje 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.   
  
 
Sjednica zaključena u 19,00 sati.  
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