
 
Z A P I S N I K 

 
 
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Viljevo, održane dana 7. ožujka 2023. godine u 
prostorijama Općine Viljevo, Braće Radića 87, u Viljevu.  
Sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo sazvao je predsjednik, Tomislav Mađarić, pisanim 
pozivom, KLASA: 024-02/23-01/4,  URBROJ: 2158-39-23-01, od 01. ožujka 2023. godine.  
 
Započeto u 14,00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Tomislav Mađarić, Đuka Vincetić, Ivica Šoš, Matija Rajninger, Tomislav 
Okrugić, Pero Rabljenović i Milorad Maljković.   
 
Izostanak opravdali: Marta Senković i Zlatko Kolar  
 
Ostali nazočni: Dominik Knežević – općinski načelnik, Dalibor Dakić – zamjenik općinskog 
načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Vladimir Perković – novinar Radia 
Donji Miholjac, Danijel Šimunović – novinar internetskog portala Miholjština info, Tihomir 
Hajduković – voditelj poslova poljoprivrede, gospodarskih, komunalnih i društvenih djelatnosti, 
te Melita Grüll – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela i zapisničar.  
 
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 15. 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 14. sjednice 
 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o  izvršenju 
Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković  
 

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  
na području Općine Viljevo u 2022. godini 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 
 

4. Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
Na području Općine Viljevo u 2022. godini 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković  
 

5. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom  
odgovornošću Komunalno gospodarstvo Čuvarkuća d.o.o. za  
za obavljanje komunalnih djelatnosti 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković   

 
6. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog  

upravnog odjela Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
IZVJESTITELJI: D. Knežević  
 



8. Donošenje Odluke o financijskoj pomoći Draganu Cenbaueru iz Viljeva  
IZVJESTITELJI: D. Knežević  
 

9. Konačno izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i  
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica 
lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije  
u 2017. i 2018. 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll  

10. Pitanja i prijedlozi vijećnika  
 

 
Nakon pročitanog dnevnog reda, predsjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih 
prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda. Budući da se nitko nije javio za izmjenu i dopunu 
dnevnog reda, daje dnevni red na glasovanje. Konstatira kako je nakon provedenog 
glasovanja jednoglasno usvojen slijedeći:  
 
 
 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice 
 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o  izvršenju 
Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković  
 

3. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  
na području Općine Viljevo u 2022. godini 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković 
 

4. Izvješće o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
Na području Općine Viljevo u 2022. godini 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković  
 

5. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom  
odgovornošću Komunalno gospodarstvo Čuvarkuća d.o.o. za  
za obavljanje komunalnih djelatnosti 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, T. Hajduković   

 
6. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog  

upravnog odjela Općine Viljevo 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll 

7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
IZVJESTITELJI: D. Knežević  
 

8. Donošenje Odluke o financijskoj pomoći Draganu Cenbaueru iz Viljeva  
IZVJESTITELJI: D. Knežević  
 

9. Konačno izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i  
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica 



lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije  
u 2017. i 2018. 
IZVJESTITELJI: D. Knežević, M. Grüll  

10. 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 14. 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 14. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Viljevo. 
 
AD/2. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 2. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 
razdoblje od 1. 01. 2022. – 31. 12. 2022. godine i daje riječ Tihomiru Hajdukoviću, voditelju 
poslova poljoprivrede, gospodarskih, komunalnih i društvenih djelatnosti. Tihomir Hajduković 
izvješćuje vijećnike kako bi se Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća trebala donijeti na 
Općinskom vijeću. Godišnje izvješće je izrađeno unutar zakonskih rokova i dostavljeno 
Ministarstvu financija te je objavljeno na službenim strancima. Ukupni prihodi i primci u 2022. 
godini iznosili su 9.140.657,38 kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 10.6141.597,44 kune. U 
izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak od 1.473.940,06 kuna. Višak prihod i primitaka iz 
prethodnih godina iznosio je 2.644.338,34 kune i njime je pokrivena razlika između prihoda i 
primitaka i rashoda i izdataka u 2022. godini. Ukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ za 
pokriće rashoda i izdataka budućeg razdoblja u iznosu od 1.170.398,27 kuna prenesen je u 
2023. godinu. Izvješće je izrađeno na PR-RAS obrascu. Sastavni dio izvješća je i zapisnik o 
popisu dugotrajne imovine te popis sitnog inventara. Nakon donošenja ove odluke ista će te 
objaviti u Službenom glasniku i poveznice o objavi će se dostaviti Ministarstvu financija i 
Državnom uredu za reviziju.  
Predsjednik otvara raspravu i sam komentira popis imovine te postavlja upit zašto nisu 
iskazane materijalne vrijednosti na što Tihomir Hajduković kako se vrijednosti nalaze u 
financijskim karticama, a u bilanci su navedeni u jednom iznosu.  
Ostalih pitanja vijećnika nije bilo.  
Predsjednik daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o 
prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za razdoblje od 1. 01. 
2022. – 31. 12. 2022. godine. 

AD/3. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 3. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izvješće 
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viljevo u 2022. 
godini te daje riječ Tihomiru Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je 
izvješće izrađeno temeljem Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine 
Viljevo i kao takvo mora se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu podnijeti 
Općinskom vijeću na raspravljanje zajedno s izvršenjem proračuna. Građenje komunalne 
infrastrukture financira se sredstvima komunalnog doprinosa, komunalne naknade, iz cijene 
komunalne usluge, naknada za koncesiju, proračuna jedinica lokalne samouprave, fondova 
Europske unije, ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonima, te donacija. 
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu planiran je u iznosu od 
2.990.000,00 kuna, dok je izvršenje iznosilo 2.577.586,65 kuna, odnosno 86,21%. Razlog u 
odstupanju je što projekti koji su bili započeti u 2022. godini nisu se završili te su preneseni u 
2023. godinu i početkom godine i završeni.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršenju Programa građenja 
komunalne infrastrukture na području Općine Viljevo u 2022. godini.  



AD/4. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 4. točku dnevnog reda koja se odnosi na Izvješće 
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viljevo u 2022. 
godini te daje riječ Tihomiru Hajdukoviću. Tihomir Hajduković izvješćuje vijećnike kako je 
također zakonska obveza podnijeti ovo izvješće Općinskom vijeću na usvajanje zajedno sa 
godišnjim izvršenjem proračuna. Ovim programom planirana su sredstva za održavanje 
nerazvrstanih cesta, čistoće javnih i zelenih površina, održavanje objekata javne namjene i 
građevina javne odvodnje, javne rasvjete te groblja. Izvori financiranja su sredstva komunalnog 
doprinosa, komunalne naknade, iz cijene komunalne usluge, naknade za koncesiju, iz 
proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova Europske unije, ugovora, naknada i drugih 
izvora propisanih posebnim zakonima, te donacija. Program održavanja komunalne 
infrastrukture planiran je u iznosu od 720.000,00 kuna, dok izvršenje programa iznosi 
731.859,42 kune, odnosno program je izvršen i više nego je planiran. Odnosno stavljen je u 
funkciju sanitarni čvor na igralištu u Cretu Viljevskom, te uređena fasada i postavljena stolarija 
na zgradi koja se nalazi na nogometnom igralištu u Viljevu. 
Predsjednik otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo te predsjednik 
Tomislav Mađarić daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje. Jednoglasno je usvojeno 
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 
Viljevo u 2022. godini.  
 

AD/5. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 5. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću Komunalno 
gospodarstvo Čuvarkuća d.o.o.  za obavljanje komunalnih djelatnosti, te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako se o osnivanju 
trgovačkog društva u vlasništvu općine razgovara već duže vrijeme. Ističe kako su se radi o 
čistoj potrebi jer za obavljanje određenih poslova do sada su se koristili javni radovi u kojima 
je bilo zaposleno i do 20 osoba. Prema saznanjima javnih radova više neće biti. Održavanje 
javnih površina i nerazvrstanih cesta se putem okvirnih sporazuma povjerilo pravnih i fizičkih 
osobama. Na području Općine Viljevo postoji jako puno površina za održavanje i čim dođe 
ljepše vrijeme krenuti će trava, a samim tim i potreba košnje. Također ističe kako osnivanje 
društva i njegovo financiranje općina može podnijeti jer su rađene financijske analize i novac 
koji se plaćao pravnim i fizičkim osobama sada  će se kanalizirati u trgovačko društvo. Osvrće 
se i na broj zaposlenih te navodi kako se to za sada ne zna, ali da će se priliko zapošljavanja 
voditi računa da zaposlenih bude iz svih većih naselja koje pripadaju Općini Viljevo. Odluka o 
osnivanju trgovačkog društva Izjava o osnivanju su potrebni kako bi javni bilježnik mogao 
odraditi sve radnje te se trgovačko društvo upisati u sudski registar. Naziv trgovačkog društva 
Čuvarkuća je samo prijedlog, koji se može izmijeniti ako netko od vijećnika ima drugi prijedlog. 
Nakon izlaganja općinskog načelnika, predsjednik daje riječ Tihomiru Hajdukoviću koji 
upoznaje vijećnike kako je općinska uprava, zajedno s odvjetnikom pripremila prijedlog odluke. 
U nacrtu odluke je naveden iznos temeljnog kapitala i sastav društva. Djelatnosti društva su 
navedene u izjavi o osnivanju. U pripremi su također i cjenici usluga te pravilnik o radu.   
Tomislav Mađarić otvara raspravu i sam navodi kako je trgovačko društvo potrebno radi 
održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta, dimnjačarske službe i slično te ističe kako je 
u nacrtu odluke predložen temeljni kapital u iznosu od 3.000,00 eura. Postavlja pitanje u vezi 
prijedloga imena trgovačkog društva ali se nitko ne javlja s drugim prijedlogom.  
Vijećnik Đuka Vincetić navodi kako se već dugi niz godina govori o osnivanju trgovačkog 
društva te podržava njegovo osnivanje.  
Dominiki Knežević napominje kako su se vremena promijenila i da ljudi sve manje održavaju 
površine te kako će ovo trgovačko društvo moći obavljati uslužno održavanja javnih površina 
pa i u susjednoj općini.   
Vijećnik Pero Rabljenović postavlja pitanje što je sa strojevima. 
Općinski načelnik Dominik Knežević odgovora kako će Općina Viljevo prenijeti opremu kao što 
su trimeri, kosilice i ostalo u trgovačko društvo. U početku će biti zaposleno možda troje ljudi 
a kasnije će se vidjeti stvarne potrebe. Također navodi kako osnovne opreme za početak rada 
ima. 
Po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja. 



 
Predsjednik istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju trgovačkog 
društva s ograničenom odgovornošću Komunalno gospodarstvo Čuvarkuća d.o.o. za 
obavljanje komunalnih djelatnosti.  
 
AD/6. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 6. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo te 
daje riječ Meliti Grüll, pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela. Melita Grüll izvješćuje vijećnike 
kako je na 14. sjednici Općinskog vijeća donesena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo temeljem naloga upravne inspekcije. Odluka je 
dostavljana upravnoj inspektorici koja je dostavila komentare na donesene odluku te je 
dopisom obavijestila kako se ista treba nomotehnički doradit te na vijeću donijeti novu odluku. 
Izmjene postojeće odluke su napravljene u sljedećem: članak 2. koji se nalazi u općim 
odredbama, a odnosi se na osiguranje sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, ne može 
se nalaziti u općim odredbama te se prebacuje u odredbe koje se odnose na ustrojstvo 
jedinstvenog upravno odjela i djelokrug poslova. Također je potrebno promijeniti prijelazne i 
završne odredbe, samo na završne odredbe te zamijeniti redoslijed članaka u njima.     
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo, 
te istu daje na glasovanje. Jednoglasno je donesena Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo.  
 
AD/7. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na Odluku 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi te daje riječ općinskom načelniku Dominiku 
Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako predlaže ukidanje statusa javnog dobra 
na k.č.br. 982/2, k.o. Kapelna u površini od 136 m, koja je u vlasništvu Općine Viljevo, a kako 
bi se ista mogla darovati Županijskoj upravi za ceste radi izgradnje županijske ceste Kapelna 
- Krunoslavje.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu i konstatira kako je ova točka isključivo vezana 
za izgradnju ceste.  
Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. Jednoglasno je donesena Odluka o ukidanju 
statusa javnog dobra u općoj uporabi.   
 
AD/8. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 8. točku dnevnog reda koja se odnosi na 
donošenje Odluke o financijskoj pomoći Draganu Cenbaueru iz Viljeva te daje riječ općinskom 
načelniku Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike kako je Dragan 
Cenbauer podnio zahtjev za odobravanje financijske pomoći radi požara na stambenom 
objektu u Viljevu, Kralja Tomislava 4, koji se dogodio 1. siječnja 2023. godine. Općinski 
načelnik također ističe kako su uz zahtjev priloženi i zapisnici o požaru, visina prihoda te ostala 
potrebna dokumentacija te moli vijećnike neka usvoje zahtjev za financijsku pomoć.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo. 
Jednoglasno je donesena Odluka o financijskoj pomoći Draganu Cenbaueru iz Viljeva u iznosu 
od 5.000,00 eura.  
   
AD/9. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 9. točku dnevnog reda koje se odnosi na 
dostavljeno Konačno izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji 
učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 
jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije te daje riječ Meliti Grüll. 
Melita Grull izvješćuje vijećnike kako je sredinom 2019. godine Državni ured za reviziju, 
Područni ured Osijek je započeo reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 
igralištima u Općini Viljevo te su dane preporuke i nalozi. Prvi korak je bio donošenje Odluke 
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina, koja je donesena na Općinskom vijeću u 
kolovozu 2019. godine, a nakon toga je bio raspisan javni natječaj te su sklopljeni ugovori s 
nogometnim klubovima s područja Općine Viljevo o upravljanju i korištenju sportskih 
građevina. U samom revizijskom izvješću na 121. stranici se može vidjeti provedba naloga i 



preporuka koje su dani Općini Viljevo. Svi nalozi i preporuke su odrađeni, neki prije planiranog 
roka, a neki poslije planiranog roka.  
Predsjednik Tomislav Mađarić otvara raspravu. Po ovoj točki dnevnog reda rasprave nije bilo 
te je prihvaćena informacija o Konačnom izvješću o obavljenoj provjeri provedbe naloga i 
preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i 
igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije 
u 2017. i 2018. godini.  
 
 
AD/10. Predsjednik Tomislav Mađarić otvara 10. točku dnevnog reda koja se odnosi na pitanja 
i prijedloge vijećnika. Budući da se nitko od vijećnika ne javlja, daje riječ općinskom načelniku 
Dominiku Kneževiću. Dominik Knežević izvješćuje vijećnike o aktivnostima Općine Viljevo 
kako slijedi: 

- S danom 1. veljače 2023. godine zaposleno je 13 žena na razdoblje od šest mjeseci u 
Programu Zaželi. Ova Faza III projekta traje nešto kraće jer se radi o prijelaznom 
razdoblju. 

- Izvršena je prijava projekta izgradnje parkirališta i centralne staze na groblju u Ivanovu 
kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Vrijednost 
projekta iznosi nešto malo više od 74.000,00 eura.  

- Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije planira se 
prijaviti završetak Faze B (ambulanta i ljekarna). Vrijednost projekta je također oko 
74.000,00 eura. 

- Također je na Ministarstvo turizma i sporta prijavljen Sportsko-rekreacijski centar 
Viljevo. Vrijednost ovog projekta je oko 2.120.000,00 eura. Ovo će biti najveća 
investicija na području Općine Viljevo.  

- Također će se krenuti s prikupljanjem dokumentacije kako bi se mogao realizirati kredit 
kod HABOR-a te dovršetak izgradnje centra u Viljevu.  

- Sve investicije koje su započete tijekom 2022. godine dovršene su u siječnju 2023. 
godine.   

 
Predsjednik Tomislav Mađarić postavlja pitanje ima li kakvih novi informacija u vezi isplate 
sredstava za izgrađenu zgradu dječjeg vrtića u Viljevu. Općinski načelnik odgovora kako za 
sada nema te stalno traži sastanak s ravnateljem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu 
i ruralnom razvoju te da je odvjetnik poslao i opomenu ali isplate za sada nema.  
Budući kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik Tomislav Mađarić zaključuje 15. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Viljevo.   
  
 
Sjednica zaključena u 14,50 sati.  

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


