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1.Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13,
65/17 i 114/18 i članka 22. Statuta Općine Viljevo ("Službeni glasnik Općine Viljevo"
broj 02/18) Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29.
siječnja 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo” broj 1/04, 2/12, 3/17 i 2/18-pročišćeni tekst), u
nastavku: III. izmjene i dopune PPUO Viljevo.
(2) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena
stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis
javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja
svog djelokruga te rokovi za izradu i izvori financiranja III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo.
(3) Nositelj izrade III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je Jedinstveni upravni odjel
Općine Viljevo.
(4) Stručni izrađivač III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo će biti tvrtka Centar za
prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, pravna osoba registrirana za obavljanje
djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti
za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 136/15), u
nastavku: stručni izrađivač.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
Članak 2.
(1) III. izmjene i dopune PPUO Viljevo izrađuju se i donose u skladu s odredbama
Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Pravilnika o
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu
elaborata prostornih planova ("Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) te drugih
zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja, a koji nisu u suprotnosti sa
Zakonom o prostornom uređenju.
(2) Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17) u tijeku izrade provesti će se postupak
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune PPUO Viljevo.
RAZLOZI ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
Članak 3.
III. izmjene i dopune PPUO Viljevo izrađuju se u svrhu ostvarivanja preduvjeta za
realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Viljevo, te usklađenja sa u
međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg
područja.
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OBUHVAT III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
Članak 4.
(1) III. izmjene i dopune PPUO Viljevo odnose se na sveobuhvatne izmjene i dopune
tekstualnog i grafičkog dijela Plana koje naročito uključuju:
- usklađivanje PPUO Viljevo sa Zakonom o prostornom uređenju te ostalim
zakonima i propisima koji imaju utjecaja na prostorno uređenje;
- usklađivanje PPUO Viljevo sa Prostornim planom Osječko - baranjske županije
("Županijski glasnik", broj 01/02, 04/10, 03/16, 05/16 i 06/16);
- ucrtavanje inundacijskog područja rijeke Drave prema rješenju iz prosinca 2018.
godine
- izmještanje sadašnje lokacije luke i pristaništa za čamce na nove lokacije istočno
od sadašnje;
- izmještanje lokacije planiranog reciklažnog dvorišta iz naselja Viljevo u naselje
Cret Viljevski;
- proširenje (produbljivanje) građevinskog područja u dijelu ulice Matije Gupca u
Viljevu radi legalizacije postojećeg gospodarskog objekta (pilane) i pristiglih
inicijativa građana;
- ucrtavanje novih i korekcija postojećih trasa biciklističkih staza;
- promjena naziva rekreacijske zone R11 u “Stara karaula”;
- promjena naziva rekreacijske zone R12 – u “Konopljišće” i preispitivanje mogućeg
proširenje na kčbr. 782/2, 766 i 698, s obzirom da su navedene čestice su u novom
Programu raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem stavljene pod
sportsko rekreacijsku namjenu);
- preispitivanje mogućeg proširenje rekreacijske zone Kokinica - Bađevo R1 prema
zapadu;
- ukidanje rekreacijske zone Blanje R2 (u novom Programu raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem kčbr. 1852/2 k.o. Viljevo se daje u zakup zajedničkih
pašnjaka na 10 godina);
- preispitivanje mogućnosti planiranja kamp-odmorišta (kamp – T3) u naselju
Bockovac (kčbr. 3855 do 3858 k.o. Donji Miholjac (u naselju ili kao izdvojeni dio
građevinskog područja naselja);
- ucrtavanje trasa nerazvrstanih cesta koje se planiraju rekonstruirati a u fazi su
projektiranja;
- propisivanje u planu obveze izgradnje asfaltiranog otresišta na mjestima
p riključenja poljskih puteva na razvrstane ceste u ukupnoj širini puta, odnosno
minimalne širine 3 m, te duljini od minimalno 50 m;
- preispitivanje broja i veličine izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
gospodarske namjene s obzirom na trenutne potrebe i mogućnosti Općine Viljevo
za njihovo komunalno opremanje;
- druge izmjene i dopune u skladu sa prihvaćenim pojedinačnim inicijativama
pravnih i fizičkih osoba,
- izmjene i dopune u skladu sa zahtjevima, podacima, planskim smjernicama
odnosno propisanim dokumentima koje temeljem članka 90. ZPU dostave
nadležna javnopravna tijela propisana posebnim propisima.
(2) Izmjene iz prethodnog stavka biti će ugrađene u III. izmjene i dopune PPUO
Viljevo samo ako su u skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama prostornih
planova više razine te ako pojedinačno ili kumulativno nemaju moguć značajan utjecaj na
okoliš i ekološku mrežu.
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(3) U skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne
novine", broj 115/15) grafički dio III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo sadržavat će nove
kartografske prikaze u digitalnom i tiskanom obliku.
(4) Po donošenju III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo objavit će se pročišćeni tekst
Odredbi za provedbu u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i dopune Odluke o
donošenju PPUO Viljevo i koji će biti objavljen u "Službenom glasniku" Općine Viljevo.
OCJENA STANJA U OBUHVATU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 5.
(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Viljevo je Prostorni
plan uređenja Općine Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo” broj 1/04, 2/12, 3/17 i 2/18pročišćeni tekst) koji utvrđuje programske i prostorne postavke razvoja Općine Viljevo.
(2) III. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo izvršit će se usklađenje plana sa
zakonima i propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja, a koji su u međuvremenu
stupili na snagu..
(3) III. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo ostvariti će se također preduvjeti za
realizaciju pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općina Viljevo, te omogućiti
razmatranje i ugrađivanje u Plan pojedinačnih inicijativa javnopravnih tijela, te pravnih i
fizičkih osoba.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 6.
III. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo će se ostvariti preduvjeti za realizaciju
pojedinih gospodarskih i razvojnih projekata Općine Viljevo, te će se Plan uskladiti sa u
međuvremenu donesenim zakonima i propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg
područja.
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU III. IZMJENA I
DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 7.
Za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo nije planirana izrada posebnih stručnih
podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja
svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela određena posebnim propisima.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA III. IZMJENA I DOPUNA
PPUO VILJEVO
Članak 8.
(1) Stručna rješenja III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo izradit će ovlašteni stručni
izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.
(2) III. izmjene i dopune PPUO Viljevo izradit će se na kartografskim podlogama
važećeg PPUO Viljevo u mjerilu 1:25000 i 1:5000.
(3) U skladu sa odredbom članka 26. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, III.
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izmjene i dopune PPUO Viljevo će se prikazati na način da se izmjene i/ili dopune prikazuju
zamjenom važećeg kartografskog prikaza novim.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA
DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI)
IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA
PPUO VILJEVO
Članak 9.
(1) Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe
izrade III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo, Općina Viljevo će zatražiti od:
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu
prirode, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB,
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Osijeku, Kuhačeva 27, 31000 OSIJEK,
- MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 ZAGREB,
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB ,
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava šumarstva, Trg kralja P.Krešimira
IV br. 1, 10000 ZAGREB,
- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica
grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB,
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Osječkobaranjska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih
poslova, Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 OSIJEK,
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni. ured za zaštitu
i spašavanje, Gornjodravska obala 95-96, 31000 OSIJEK,
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo, ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC, Vukovarska 1, 31540 DONJI
MIHOLJAC,
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i prirode, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK,
- Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK,
- HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije,
zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB,
- UPRAVA ZA CESTE OSJECKO - BARANJSKE ŽUPANIJE, Ulica Vijenac
Ivana Meštrovića 14E, 31000 OSIJEK,
- HAKOM - HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE
KOMUNIKACIJE, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB,
- HOPS - HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. Prijenosno
područje Osijek, Vukovarska cesta 217, 31000 OSIJEK,
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-

-

-

-

HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP
“ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK”, Šetalište Kardinala F. Šepera 1a, 31000
OSIJEK,
HEP
OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA
d.o.o.,
“ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK”, Pogon Donji Miholjac, Kolodvorska 147,
31540 DONJI MIHOLJAC,
HEP - PLIN d.o.o., Sektor za tehničke poslove, Cara Hadrijana 7, 31000 OSIJEK,
PLINACRO d.o.o. - Sektor imovinsko - pravnih, geodetskih i poslova tehničke
zaštite, Savska cesta 88 a, 10000 ZAGREB,
INA - Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Razrada
polja, Lovinčićeva 4, 10000 ZAGREB,
INA - Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor
istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Šubićeva 29, 10000 ZAGREB,
HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek,
Splavarska 2a, 31000 OSIJEK,
HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek,
VGI za mali sliv "Karašica-Vučica" sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Trg Ante
Starčevića 9, 31540 DONJI MIHOLJAC,
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podružnica Našice, J.J. Strossmayera 1,
31500 NAŠICE,
HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podružnica Našice, Šumarija Donji
Miholjac, Kolodvorska 36, 31540 DONJI MIHOLJAC,
GRAD DONJI MIHOLJAC, Vukovarska 1, 31540 DONJI MIHOLJAC,
OPĆINA MAGADENOVAC, Školska 1, 31542 MAGADENOVAC,
OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA, Ulica J. J. Strossmayera 150, 31530
PODRAVSKA MOSLAVINA,
OPĆINA CRNAC, Zrinska 2, 33507 CRNAC.

(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je 15
dana od dana dostave ove Odluke.
(3) Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu III. izmjena i dopuna
PPUO Viljevo u određenom roku, smatra se da zahtjeva nema.
(4) Ako se u tijeku izrade III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo za to ukaže potreba
u postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici.
PLANIRANI ROK ZA IZRADU
III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH
FAZA
Članak 10.
(1) Rokovi za izradu pojedinih faza III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo:
izrada Prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - 30 dana po potpisu
ugovora s izrađivačem Plana,
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-

javni uvid o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - u trajanju od 15
dana,

-

izrada Izvješća o javnoj raspravi III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - 15 dana od
isteka roka za davanje primjedbi,

-

izrada Konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - 8 dana po
prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi,

-

pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Osječko - baranjske županije
- u roku od 15 dana.

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja III. izmjena i dopuna PPUO
Viljevo utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE,
TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 11.
Do donošenja III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo na području obuhvata Plana su
mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje građevina u skladu s odredbama posebnih
propisa.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 12.
Troškovi izrade III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo financiraju se iz proračuna
Općine Viljevo te iz drugih izvora, ako se za to ukaže mogućnost.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima određenim
posebnim propisima koji su navedeni u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se
poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu III.
izmjena i dopuna PPUO Viljevo.
(2) Općina Viljevo će po objavi ove Odluke u "Službenom glasniku“ Općine Viljevo,
na mrežnoj stranici Općine Viljevo i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na
mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavijestiti javnost o izradi
III. izmjena i dopuna PPUO Viljevo.
(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave
u "Službenom glasniku“ Općine Viljevo Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja,
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku“
Općine Viljevo.
KLASA: 350-02/19-01/1
URBROJ: 2115/05-01-19-01
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Viljevo, 29. siječanj 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Monika Fekete, mag.math. v.r.
2.Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15.- ispravak i 123/17), članka 391. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,
129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. –
pročišćeni tekst), članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj
2/18) i članka 2. stavka 1. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu
Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 1/08), Općinsko vijeće Općine
Viljevo na 15. sjednici održanoj 29. siječnja 2019., donijelo je
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo
Članak 1.
Odlukom o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Odluka)
pokreće se postupak prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo, koje se nalaze na
području Općine Viljevo, a odnose se na neizgrađena građevinska zemljišta i poljoprivredna
zemljišta.
Popis nekretnina koje su predmet prodaje nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je
sastavni dio.
Javni natječaj provest će se putem prikupljanja pismenih ponuda.
Članak 2.
Početna cijena za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđena je pojedinačno za
svaku katastarsku česticu a prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti neizgrađenih građevinskih
čestica i poljoprivrednog zemljišta, sukladno dopisu Ministarstva financija Porezne uprave,
Područnog Ureda Osijek, Ispostava Beli Manastir; Donji Miholjac od 21.siječnja 2019.
godine, te Pravilnika Ministarstva poljoprivrede RH (NN 141/2013).
Ukoliko u postupku javnog natječaja ne bude zaprimljena niti jedna ponuda, u
ponovljenom postupku prodaje, Općinsko vijeće može odlukom umanjiti početne cijene
nekretnina.
Članak 3.
Ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u visini 5% (petposto) iznosa početne
kupoprodajne cijene. Jamčevina se uplaćuje na račun Općine Viljevo naveden u javnom
natječaju, a dokaz o uplaćenoj jamčevini se prilaže ponudi. Uplaćena jamčevina uračunava se
u ukupan iznos kupoprodajne cijene. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena kao
najpovoljnija, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnije ponude, bez
prava na kamatu. Odabranom ponuditelju se neće vratiti uplaćena jamčevina ukoliko ne
zaključi kupoprodajni ugovor s Općinom u propisanom roku.
Članak 4.
Ponude se podnose u roku od 10 dana počevši od slijedećeg dana od dana objave javnog
natječaja u lokalnom tisku.
Članak 5.
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Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja
nekretnine – ne otvaraj“. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u
Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo u roku iz članka 4. ove Odluke.
Ponuda se predaje na ponudbenom listu, a piše se na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu.
Članak 6.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu pod
uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
Članak 7.
Kupoprodajni ugovor s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se u roku od
30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
Kupoprodajni ugovor zaključit će Općinski načelnik Općine Viljevo.
Članak 8.
Odabrani ponuditelj je dužan platiti kupoprodajnu cijenu jednodnokratno ako je
vijednost sklopljenog ugvora do 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja
ugovora.
Ako je vrijednost ugovora veća od 20.000,00 kuna, ugovorom se može odrediti
obročana otplata ali najviše do 5 godina.
U slučaju prekoračenja roka plaćanja ili otplate, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu
platiti i pripadajuće zakonske zatezne kamate, obračunate od dana dospjeća do dana plaćanja.
Općina može raskinuti ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više
od 30 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.
Članak 9.
Općina će tabularnu ispravu potrebnu za upis vlasništva kupcu izdati nakon plaćene
kupoprodajne cijene.
Članak 10.
Javni natječaj za prodaju nekretnine provesti će Povjerenstvo za provođenje javnog
natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članove Povjerenstva imenuje Općinski načelnik Općine Viljevo.
Administrativne poslove za Povjerenstvo izvršit će Jedinstveni upravni odjel Općine
Viljevo.
Članak 11.
Javni natječaj objavit će se u „Glasu Slavonije“ i na internetskoj stranici Općine
Viljevo, www.viljevo.hr.
Članak 12.
Općinsko vijeće zadržava pravo odustajanja od prodaje nekretnine u vlasništvu Općine,
poništenja javnog natječaja uz povrat uplaćene jamčevine kao i odbijanja ponuda, u svako
doba do potpisivanja ugovora bez posebnog obrazloženja ponuditeljima, a da pri tome ne
snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
Članak 13.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“ i na internetskoj
stranici Općine Viljevo, www.viljevo.hr.

KLASA: 945-01/19-01/2
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URBROJ: 2115/05-01-19-01
Viljevo, 29. siječnja 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Monika Fekete, mag.math. v.r.
3. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 123/17) i članka 22. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo
2/18), na 15. sjednici Općinsko vijeće Općine Viljevo, održanoj dana 29. siječnja
2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Viljevo za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine
I.
Općinsko vijeće Općine Viljevo prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine
Viljevo za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Viljevo».
KLASA: 022-05/19-01/2
URBROJ: 2115/05-01-19-02
Viljevo, 29. siječanj 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Monika Fekete, mag.math. v.r.
4. Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj:
115/16 i 106/18) i članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine
Viljevo“ broj: 2/18), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 15. sjednici održanoj dana
29. siječnja donosi:
ODLUKU
o visini paušalnog poreza po krevetu i po smještajnoj jedinici
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu a koji se plaća na području Općine Viljevo sukladno
zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.
Članak 2.
Paušalni porez po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu plaća se u
iznosu od 150,00 kuna.
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Paušalni porez po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu prihod je
Proračuna Općine Viljevo.
Članak 3.
Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi
naplate poreza obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.
Članak 4.
Porezni obveznik je dužan dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi dokaz o
svakoj promjeni koja utječe na određivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno po
smještajnoj jedinici u kampu u roku od 15 dana od nastale promjene.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Viljevo“.
KLASA: 410-01/19-01/1
URBROJ: 2115/05-01-19-01
Viljevo, 29. siječanj 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Monika Fekete, mag.math.v.r.
5. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 123/17) i članka 22. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo
2/18), na 15. sjednici Općinsko vijeće Općine Viljevo, održanoj dana 29. siječnja
2019. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Viljevo prihvaća informaciju o obračunu zakonskih zateznih
kamata nastalih kašnjenjem prilikom plaćanja obveza na temelju ugovora sklopljenih
u svrhu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
II.
Obračun i naplatu zakonskih zateznih kamata izvršiti će Jedinstveni upravni odjel
vodeći računa o zastari.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 320-02/19-01/5
URBROJ: 2115/05-01-19-01
Viljevo, 29. siječanj 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Monika Fekete, mag.math. v.r.
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6. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13 i 123/17) i članka 22. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo
218), na 15. sjednici Općinsko vijeće Općine Viljevo, održanoj dana 29. siječnja
2019. godine, donosi
ODLUKU
Čanak 1.
Općinsko vijeće Općine Viljevo ne prihvaća prijedlog Odluke o zajedničkom
obavljanju poslova komunalnog redarstva s Općinom Podravska Moslavina.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 363-04/19-01/1
URBROJ: 2115/05-01-19-01
Viljevo, 29. siječanj 2019. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Monika Fekete, mag.math. v.r.
7. Na temelju čl. 14 - 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, (NN
broj 124/2014, 115/15, 87/2016. i 3/18.) donosim
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis i provođenju popisa
1. Sa stanjem na dan 31. XII 2018. godine treba obaviti sveobuhvatni popis imovine i obaveza
Općine Viljevo i to:
- nematerijalne imovine;
- dugoročnih financijskih ulaganja;
- materijala i sitnog inventara;
- uredskog inventara i opreme;
- potraživanja i obveza;
- novca i vrijednosnica u blagajni.
2. Za obavljanje popisa osnivaju se komisije u sastavu:
2.1. Komisija za popis nematerijalne i materijalne imovine i dugoročnih
financijskih ulaganja, potraživanja i obveza
KLARA STRAŽANAC, predsjednik
IVONA CRLJENIĆ, član
MELITA GRUELL, član
2.2. Komisija za popis sitnog inventara, uredskog inventara i opreme
te novca na žiro-računu i blagajni
TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, predsjednik
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ANTUN KNEŽEVIĆ, član
MILORAD MALJKOVIĆ, član
3. Za koordinatora popisa određujem TIHOMIRA HAJDUKOVIĆA, voditelja poslova
poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti.
4. Popis će se obavljati u razdoblju od 22. XII do 31.XII 2018. godine prema planu rada
pojedine komisije.
5.Izvještaj o popisu i rezultatu popisa s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi s
inventurnim razlikama (naturalno i vrijednosno po knjigovodstveno točnoj vrijednosti) mora
biti izrađen i dostavljen najkasnije do 25. siječnja 2019. godine.
KLASA: 406-01/18-01/3
URBROJ: 2115/05-02-18-1
Viljevo, dana 18. prosinca 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VILJEVO:
Dominik Knežević v.r.
8. Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16.) i članka 31. Statuta
Općine Viljevo («Službeni glasnik Općine Viljevo» broj 2/18), Općinski načelnik Općine Viljevo donosi
PLAN
nabave za 2019. godinu
Članak 1.
Rb Evidencijski broj
r
nabave

1 1/2019

2 2/2019

3 3/2019

4 4/2019

5 5/2019

6 6/2019

Predmet
nabave

Brojčana
oznaka
premeta
nabave iz
CPV-a

Pružanje
savjetodavnih
usluga lokalnoj
samoupravi
Usluge tekućeg
i investicijskog
održavanja razna roba i
usluge
Intelektualne i
odvjetničke
usluge
Reprezentacija
– Dan općine,
ostale
manifestacije
Subvencije za
razvoj
poljoprivrede –
stručna
putovanja

Procijenjena
Vrsta postupka
Sklapa se Planirani
vrijednost
(uključujući
Ugovor/okv početak
nabave (u
jednostavne nabave)
irni
postupka
kunama – bez
sporazum
PDV-a)
190.000,00 Postupak jednostavne Ugovor
1/2019
nabave

120.000,00 Postupak jednostavne
nabave

16.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Uredski
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Ugovor,
3/2019
naruđbenica

Ugovor

1/2019

120.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Ugovor,
1/2019
naruđbenica

40.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Ugovor,
2/2019
narudžbenic
a

24.000,00 Postupak jednostavne

Narudžbeni 1/2019

7 7/2019

8 8/2019

9 9/2019

materijal
Planovi CZ,
Zaštite od
požara –
revizije i
nadopune
Javna rasvjeta održavanje
Razne
komunalne
usluge

nabave
40.000,00 Postupak jednostavne
nabave

ca
Ugovor

3/2019

80.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Ugovor

1/2019

120.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Ugovor,
1/2019
narudžbenic
a

10 10/2019

Izmjene i
dopune PPUOV

40.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Ugovor

4/2019

11 11/2019

Kupovina
građevinskog
zemljišta –
projekt
odvodnje
Izrada projektne
dokumentacije
– centar
Ivanovo, javna
rasvjeta
Kapelna,
Nerazvrstene
ceste
Izgradnja centar Viljeva,
faza A
izgradnja centar Viljeva,
faza B

80.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Ugovor

5/2019

80.000,00 Postupak jednostavne
nabave

Ugovor

3/2019

560.000,00 Otvoreni postupak

Ugovor

2/2019

640.000,00 Otvoreni postupak

Ugovor

3/2018

Ugovor

4/2019

Ugovor

5/2019

400.000,00 Jednostavna nabava

Ugovor

3/2019

320.000,00 Jednostavna nabava

Okvirni
sporazum

4/2019

12 12/2019

13 13/2019

14 14/2019

15 15/2019

Izgradnja javne
rasvjete
Kapelna

16 16/2019

Izgradnja i
rekonstrukcija
nerazvrstane
ceste Cret Ivanovo
Rekonstrukcija
ner. ceste u
Bockovcu

17 17/2019

18 18/2019

64.000,00 Postupak jednostavne
nabave

2.480.000,00 Otvoreni postupak

Popravak i
održavanje
ostale cestovne
infrastrukture –
nerazvrstane
ceste, poljski
putevi i kanali
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19 19/2019

Energetska
obnova športski
objekti Viljevo

560.000,00 Otvoreni postupak

Ugovor

2/2019

20 20/2019

Kuća oproštaja
Ivanovo izgradnja

240.000,00 Jednostavna nabava

Ugovor

5/2019

21 21/2019

Ostali
građevinski
objekti

240.000,00 Jednostavna nabava

Ugovor

6/2019

22 22/2019

Izgradnja
dječjeg vrtića
Viljevo

4.685.712,45 Javna nabava –
otvoreni postupak

Ugovor

1/2019

23 23/2019

Opremanje
dječjeg vrtića
Viljevo

374.760,00 Otvoreni postupak

Ugovor

9/2019

24 24/2019

Ostali troškovi
izgradnje
dječjeg vrtića
(nadzor,
konz.usluge)
Vodoopskrba i
odvodnja

139.527,55 Jednostavna nabava

Ugovor

1/2019

200.000,00 Jednostavna nabava

Ugovor

1/2019

25 25/2019

Članak 2.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Viljevo.
KLASA: 400-09/19-01/1
URBROJ: 2115/05-03-19-1
Viljevo, 03. siječnja 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VILJEVO:
DOMINIK KNEŽEVIĆ v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik „ Općine Viljevo
broj: 2/18) a u vezi s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18),
općinski načelnik Općine Viljevo dana 8. siječnja 2019. godine donosi
9.

PLAN PRIJMA
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo za 2019. godinu
I.
Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo za 2019. godinu (u daljnjem
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tekstu: Plan) utvrđuje se broj polaznika stručnog osposobljavanja koje se planira
primiti na stručno osposobljavanje, njihov stupanj obrazovanja i struka i radna mjesta
na koja se planiraju primiti polaznici stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Viljevo.
II.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni
upravni odjel Općine Viljevo u 2019. godini planira se primiti sljedeći broj polaznika
po strukama i vrsti obrazovanja:
Naziv
ustrojstvene
jedinice

Naziv radnog
mjesta

Stupanj
obrazovanja i
struka

Broj polaznika

Jedinstveni upravni
odjel

Referent za opće
poslove

SSS ekonomskog
ili društvenog
smjera

1

III.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Plan će se provoditi ako Hrvatski zavod za zapošljavanje u cijelosti osigura
sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja.
IV.
Ovaj Plan objavit će se na u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 119-01/19-01/4
URBROJ: 2115/05-03-19-01
Viljevo, 8. siječanj 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br: 86/08, 61/11 i 3/18) i članka
31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18), općinski
načelnik Općine Vijevo, donosi
10.

PLAN PRIJMA
u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo za 2019. godinu
I.
Ovim planom prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo za 2019. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta te
potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za planirano razdoblje.
II
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Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog
natječaja.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se putem
oglasa koji se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Radna mjesta popunjavat će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i
važećim Pravilnku o unutarnjem redu.
III.
Pravilnikom o unutarnjem redu uređeno je unutarnje ustrojstvo radnih mjesta sa
stanjem kako slijedi:

RADNO MJESTO
Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela
Voditelj poslova u području
društvene djelatnosti,
poljoprivrede, gospodarstva i
komunalnih djelatnosti
Referent za opće poslove

Broj izvršitelja
1

Popunjenost
popunjeno

1

popunjeno

1

popunjeno

4.

Referent za računovodstvene
poslove

1

Popunjeno na
određeno vrijeme

5.

Poljoprivredni redar

1

nepopunjeno

6.

Komunalni redar

1

popunjeno

Red.broj
1.
2.

3.

IV.
U tijeku 2019. godine popunit će se na neodređeno vrijeme slijedeća radna mjesta:
Računovodstveni referent
1 izvršitelj
Poljoprivredni radar
1 izvršitelj
V.
Ovaj Plan prijma objavit će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 119-01/19-01/2
URBROJ: 2115/05-03-19-01
Viljevo, 2. siječanj 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
11. Sukladno

članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17) i
članka 34. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo 1/18), podnosim
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IZVJEŠĆE
o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za 2. polugodište 2018. godine
I.

UVODNI DIO

Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(nadalje u tekstu Zakon), propisano je kako općinski načelnik dva puta godišnje podnosi
izvješće o svom radu općinskom vijeću dok je člankom 24. Statuta Općine Viljevo propisano
kako se izvješće podnosi do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne
godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.
Člankom 44. istog Zakona, utvrđeno je da Općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave. Sukladno članku 48. spomenutog Zakona, Općinski načelnik priprema
prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov
rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno
područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom, odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne,odnosno područne (regionalne)
samouprave čija pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje
nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i
nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, obavlja i druge poslove utvrđene
statutom.
U ovom izvještajnom razdoblju Općinski načelnik Općine Viljevo, u okviru svog
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni
predlagači, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i
urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog
godišnjeg Proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine u
obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Viljevo, nadzirao njihov rad, te
obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom općine i aktima Općinskog vijeća.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Provedbu navedenih zadaća ostvarivao sam na brojnim sastancima i konzultacijama,
radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, zamjenika
načelnika i zamjenika načelnika ispred Srpske nacionalne manjine, kao i kroz rad
Jedinstvenog upravnog odjela Općine - sve u okviru svojih mogućnosti.
1.

U području financija

U izvještajnom razdoblju inicirao sam i nadzirao poslove vezane uz izvršavanje
proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u vezi s izvršenjem proračuna, vođenje
računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji
pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje, a koji
proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
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Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o
proračunu i Statutom Općine Viljevo.
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja
Proračuna izdvajam:
Proračun
Na 12. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.9.2018. usvojena je Odluka o II
izmjenama i dopunama proračuna Općine Viljevo za 2019. godinu. Glavni razlog usvajanja
izmjena i dopuna proračuna bilo je povećanje od 600.000,00 kuna na prihodovnoj i na
rashodovnoj strani.
Na prijedlog općinskog načelnika, na 14. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana
19.12.2018. godine usvojen je Proračun Općine Viljevo za 2019. godinu od 18.860.000,00
kuna.
Prihodi
U 2. polugodištu 2018. godine također je vršen nadzor na naplati prihoda, obaveza za
poljoprivredno zemljište, neke su osobe utužene poradi naplate duga što je i ostala jedna od
važnijih aktivnosti do kraja ovog polugodišta, gdje sam nastojao pored mjerljivih financijskih
efekata, podići opći stupanj odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za podmirenje
financijskih obveza prema Općini, te prema potrebi izvršio prisilnu naplatu većih dugovanja
putem ovrhe i sudske tužbe, u slučajevima gdje to bilo potrebno.
Likvidnost
Posebna pažnja u drugom polugodištu 2018. godine nastavno na prvo polugodište a
također i 2017. godinu, posvećena je likvidnosti Općine. Sve obveze plaćali smo u
ugovorenim rokovima, te su ukupne obaveze Općine isplaćene.
Stanje žiro računa na dan 31.12.2018. iznosilo je 1.976.452,71 kn i s tim datumom su bila
podmirena sva dospjela potraživanja.
Informacijski sustav
Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava te nadogradnja i redovito
ažuriranje računalnih programa pridonijela je da se i u drugom polugodištu 2018. godine
poslovanje vodi i prati na zadovoljavajućoj opremi i programima (zakup i prodaja
poljoprivrednog zemljišta, uruđbeni zapisnik, komunalna naknada, naknada za legalizaciju
objekata) što će se nastojati održavati i ubuduće.
2.

U području prostornog planiranja, graditeljstva i zaštite okoliša

U svojstvu načelnika obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta
uređenja prostora, gospodarenje prostorom općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i
poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša.
Svakodnevnim obilascima od strane komunalnog redara i pojačanim nadzorom,
spriječena su divlja odlagališta smeća te nepropisno odlaganje otpada.
a) Izrada projektne dokumentacije
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U mjesecu srpnju 2018. godine dovršena je projektna dokumentacija za izgradnju
dječjeg vrtića i početkom mjeseca kolovoza ishođena građevinska dozvola.
Krajem mjeseca rujna 2018.godine započelo se s izradom projektne dokumentacije za
izgradnju asfaltirane ceste Ivanovo – Cret Viljevski te za izgradnju Mrtvačnice u naselju
Ivanovo.
Općina Viljevo putem svog JUO aktivno sudjeluje u postupku legalizacije objekata u
svojim ovlastima i mogućnostima.
b) Izgradnja objekata
Nakon provedenog postupak javne nabave potpisan je Ugovor o izgradnji nerazvrstane
ceste na k.č.br. 2271, 2301, 2048 i 2300 u k.o. Viljevo s tvrtkom Tehno-elektro d.o.o. iz
Đakova. Vrijednost Ugovora je 1.448.927,50 kuna. Cesta je dovršena u prosincu te je u
cijelosti isplaćena.
Također je proveden postupak javne nabave za izgradnju faze B centra naselja Viljevo
– ambulanta i ljekarna. Kao najbolji ponuditelj odabrana je tvrtka IDM-GRADNJA d.o.o. iz
Našica. Vrijednost ugovora je 637.840,70 kn (s PDV-om). Sufinancirani dio iznosi
250.000,00 kuna dok je ostatak na teret Proračun Općine Viljevo. Završetak prve faze radova
na ovoj građevini planiran je do 15. veljače 20196. godine.
Pokrenuti su radovi na i na dovršetku Mrtvačnice u naselju Kapelna.
Dana 21. prosinca 2019. godine potpisan je Ugovor s Agencijom za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za izgradnju dječjeg vrtića u Viljevu. Intenzitet
potpore je 100% a utvrđeni iznos potpore je 6.474.390,56 kuna.
U području zaštite okoliša, civilne i protupožarne zaštite:
U području zaštite okoliša, općinski načelnik je predložio Općinskom vijeću
donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Viljevo. Provođenje ove odluke u
nadležnosti je komunalnog redara.
Vatrogasna zajednica Općine Viljevo kao i DVD Viljevo i Ivanovo su prema Zakonu
o udrugama ažurirali svoje obveze i dokumentne. DVD Kapelna zbog manjka ljudstva je
trenutno ne aktivna.
3.

U području komunalnog gospodarstva:

Sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je potpisan ugovor o nabavi
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Vrijednost projekta je preko 100.000,00 kuna i
financijska obveza Općine Viljevo iznosi 15.000,00 kuna.
Održavanje čistoće je organizirano odvozom i odlaganjem komunalnog otpada,
mobilnog reciklažnog dvorišta koncesionara Eko-flor d.o.o. Koncesionar je zatražio
suglasnost općinskog načelnika na promjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja
otpada, te je isto uvršteno na sjednicu Općinskog vijeća kao informacija. Suglasnost na
promjenu cijene nije dana.
Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi općine namijenjeni za
gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava,
praćene su potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg
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naplate ovih prihoda u mogućnostima Općine, gdje posebno ističem potrebu za ažuriranjem
baza podataka takvih obveznika.
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu na prijedlog
općinskog načelnika, Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o
komunalnom doprinosu ali se visina komunalne naknade i komunalnog doprinosa nije
mijenjala u odnosu na prethodne godine.
4.

U području prometa:

Od redovnih poslova izdvojio bi:
- održavanje pješačkih staza, nogostupa
- održavanje sustava odvodnje oborinskih voda na dijelu otvorenog sustava odvodnje
- saniran cijevni propust na županijskoj cesti u naselju Ivanovo
- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava
- prihvaćanje prijedloga promjene regulacije prometa nadležne PP i HC
- izdavanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju
- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta
- izradu prometnog znakovlja.
5.

U području gospodarstva i upravljanja poljoprivrednim zemljištem

U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljani su kroz različite sastanke
poslovi u vezi s poticanjem razvoja gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede i
animiranja fizičkih i pravnih osoba.
Temeljem pisma namjere tvrtke Agroklaster Čista Priroda iz Osijeka, održan je
sastanak s predstavnicima Ministarstva državne imovine u vezi darovanja nekretnine bivše
karaule Općini Viljevo. U tu svrhu bilo je potrebno donijeti na općinskom vijeću Odluku o
osnivanju poduzetničke zone Križevci, što je i učinjeno. Postupka je još uvijek u tijeku i
nadam se pozitivnom odgovoru.
Dana 4. studenog 2018. godine dobivena je suglasnost na Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Viljevo. Na
temelju tog Programa, zemljište s kojim je do sada raspolagao Grad Donji Miholjac, vraćeno
je na raspolaganje Općini Viljevo što će u budućnosti stvoriti i dodatni prihod Općine.
Programom raspolaganja stvoreni su preduvjeti za raspisivanje natječaja te
zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva koje se bavi ratarskom i stočarskom djelatnošću.
6.

U području gospodarenja poslovnim prostorom

Svi poslovni prostori kojima Općina Viljevo raspolaže iznajmljeni su temeljem javnog
natječaja, te se vodi redovito briga o urednoj naplati zakupnine za iste.
7.

U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva

Djelatnost društvene brige o djeci osnovnoškolske dobi na području Općine Viljevo
provodi se putem suradnje s Osnovnom školom Ante Starčevića Viljevo te pripadajućim
područnim školama.
Općina se također pridružila Projektu Školski obrok za sve koji provodi Osječkobaranjska županija te na taj način sufinanciramo školsku kuhinju.
Također smo se aktivno uključila u pomoć osnovnoj školi ne samo financijski, već je
odrađena i ograda oko područne škole u Kapelni. Radovi na ogradi su izvodili javni radovi.
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8.

U području kulture

Općina podržava rad KUD-a Đeram a naročito smotru folklora „Od konoplje i lana
vreća tkana“ u organizaciji istih koja je održana u mjesecu kolovozu.
Isto tako podržavao sam i rad Kazališno-dramske udruge Drski koji su povodom Dana
Općine organizirali kazališnu večer na koju su gostovala kazališna društva iz drugih gradova.
Uz podršku općinskog načelnika osnovana je Udruga kuhara tradicionalnih jela
Vrećari, Viljevo. Općina Viljevo se navodi kao likvidator.
9.

U području športa

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja športa na
području Općine Viljevo.
Financijski redovito pomažemo rad: NK „Viljevo“, NK „Ivanovo“, NK „Kapelna“,
ŠRD „Zlatni karas“ Viljevo, LD „Kuna“ Viljevo, MK Rimljani i dr.
Isto tako bili smo pokrovitelji svih manifestacija koje su športske udruge održavale
tijekom ljeta.
Osnovana je Škola nogometa NK Viljevo. Općina Viljevo se također navodi kao
likvidator.
10.

U području socijalne skrbi i zdravstva

Radi ublažavanja nezaposlenosti teže zapošljivog stanovništva, na moju inicijativu,
potpisan je Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i temeljem tog ugovora zaposleno
je 20 osoba u Programu javnog rada na razdoblje od šest mjeseci (u periodu od 1.07.2018. do
31.12.2018.)
I u ovom drugom tromjesečju nastavilo se s aktivnim provođenjem Programa
„Zaželi“. S danom 10.09.2018. godine zaposleno je 10 žena s područja Općine Viljevo (6 iz
Viljeva, 2 iz Ivanova i 2 Kapelne) koje su počele brinuti o 40 krajnjih korisnika. Ženama su
osigurani bicikli dok su za korisnike osigurani paketi higijenskih i kućanskih potrepština u
vrijednosti 200,00 kuna mjesečno. Program možemo okarakterizirati kao izrazito dobar i
njime se ostvaruju tri cilja. Prvi cilj je zapošljavanje teže zapošljivih žena iznad 50 godina na
razdoblje od dvije godine, drugi cilj je briga o starijim osoba a treći cilj je ušteda Općine
Viljevo koja se reflektira kroz plaće voditelja projekta i administratora. Ušteda Općine, na
temelju izvješća za prvih šest mjeseci provođenja Programa iznosi nešto više od 95.000,00
kuna.
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u
području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi za 2018. godinu
primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene gađane, jednokratnim pomoćima, pomoći za
novorođenčad, prikupljanjem zahtjeva za ostvarivanja prava na pomoć za ogrjev. Isto tako
podnesena su i četiri zahtjeva mladih obitelji za poticanje kupovine nekretnine na području
Općine Viljevo. Budući kako su obitelji koje su podnijele zahtjeve zadovoljile i kriterije
propisane odlukom, isplaćena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna po obitelji.
Organizirana je služba pomoći starijim osobama i domaćinstvima tijekom cijele
godine kao i stalna suradnja sa ambulantom u Viljevu, ordinacijom liječnika opće prakse u dr.
Wadi Zoghbi.
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Po raspisanom natječaju, stipendirano je 36 studenata u ukupnom iznosu od 90.000,00
kuna i 28 učenika srednjih škola u ukupnom iznosu od 42.000,00 kuna. Sredstva su isplaćena
u prosincu.
Sufinancirali su se i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga
invalida. Financijske jednokratne pomoći u slučaju pomoči za liječenje (odlazak u KBC,
nabavka lijekova, pomagala...).
III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 01.
srpnja do 31. prosinca 2018. godine, sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog
načelnika kao izvršnog tijela Općine Viljevo, lokalne samouprave, a samim time i
zadovoljavanje potreba građana.
Između ostalog Općina Viljevu u stalnoj je obavezi i kontaktu sa nadležnim Vladinim
kao i Županijskim uredima glede dostavljanja izvješća o osnovnim podacima o JLS kao i o
stanju nacionalnih manjina, udruga, mladih, i sl.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Viljevo, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom,
nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će
osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Viljevo te
je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova
Općine Viljevo kao jedinice lokalne samouprave u navedenom razdoblju.
Klasa: 022-05/19-01/1
Ur.broj: 2115/05-03-19-1
U Viljevu, 21. siječanj 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević v.r.

Naklada: OPĆINA VILJEVO. Glavni i odgovorni urednik: TIHOMIR HAJDUKOVIĆ –
voditelj poslova poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti Općine
Viljevo.
Za nakladnika: DOMINIK KNEŽEVIĆ – Općinski načelnik - GODINA 26, BROJ 1/2019.
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