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74.  Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 

137/15., 123/17. i 98/19), članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine 

Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20-pročišćeni tekst) općinski načelnik donosi 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

Ovom Odlukom odobrava se iznos od 500,00 kuna Nogometnom klubu „Donji Miholjac“, 

Petra Preradovića 22, iz Donjeg Miholjca, OIB: 30900585206 radi kupovine sportske opreme.   

 

II. 

Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo na račun Nogometnog kluba 

Donji Miholjac, IBAN: HR8524120091134004055, otvorenog kod Slatinske banke d.d. 

Slatina. 

 

III. 

Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu.  

 

KLASA: 402-07/20-01/16 

URBROJ: 2115/05-03-20-02 

Viljevo, 9. listopad 2020. godine 

           OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević v.r. 

 

 

75. Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 

2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst) a u vezi s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine“ broj: 26/15), općinski načelnik donosi  

 

 

O D L U K A  

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izravnu dodjelu  

financijskih sredstava udrugama 

 

I. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama 

(nadalje u tekstu: Povjerenstvo). 

 

II. 

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke će obavljati poslove provjere zahtjeva za izravnu dodjelu 

financijskih sredstava udrugama te pripadajuće dokumentacije, tražiti dodatna pojašnjenja od 

podnositelja zahtjeva ako je potrebno, izrađivati mišljenja o osnovanosti zahtjeva, te obavljati 

druge poslove vezane uz izravnu dodjelu finalnijih sredstava.  

 

 

III. 

U Povjerenstvo se imenuju slijedeći članovi: 
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1. Melita Grüll 

2. Klara Stražanac 

3. Ivona Crljenić 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Viljevo. 

 

KLASA: 007-01/20-01/18 

URBROJ: 2115/05-03-20-01 

Viljevo, 20. listopad 2020. godine  

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dominik Knežević v.r. 
 
76. Temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 

2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst) a u vezi s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine“ broj: 26/15), općinski načelnik donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I. 

Nogometnom klubu „Ivanovo“ iz Ivanova, Školska 8/a, OIB: 03435985556, na osnovu zahtjeva 

te mišljenja Povjerenstva KLASA: 007-01/20-01/18, URBROJ: 2115/05-03-20-02, od 21. 

listopada 2020. godine, a nakon potpisivanja Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

isplatiti će se jednokratno iznos od 5.000,00 kuna.  

 

II. 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se iz Proračuna Općine Viljevo – Aktivnost 1409 – 

sport, kultura, školstvo, predškolski odgoj radio i ostale udruge na žiro-račun NK Ivanovo iz 

Ivanova, Školska 8/a, broj računa: HR1023900011100179414, otvoren kod Hrvatske poštanske 

banke d.d. Zagreb   

 

 

III. 

Izvršenje ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu.  

 

KLASA: 007-01/20-01/18 

URBROJ: 2115/05-03-20-03 

Viljevo, 21. listopad 2020. godine  

OPĆINSKI NAČELNIK 

Dominik Knežević v.r. 

 

 

77. Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj: 82/15, 118/18 

i 31/20), članka 48. 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 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19 ) i članka 31. Statuta Općine Viljevo 
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(«Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 02/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik 

Općine Viljevo, dana 27.10.2019. godine donosi  

 

 MJERE CIVILNE ZAŠTITE U NEPOVOLJNIM  

VREMENSKIM UVJETIMA ZA 2020/2021. GODINU 

 

Članak 1. 

UVODNE NAPOMENE  

 

Sukladno uputama  za postupanje u slučaju nepovoljnih zimskih i hidrološkim uvjeta u svrhu 

kvalitetnih priprema za pravovremeno i usklađeno reagiranje i djelovanje u izvanrednim 

događajima ( opasnostima) uzrokovanim nepovoljnim hidrološkim i metereološkim uvjetima u 

zimskim uvjetima, Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području 

Općine Viljevo se odnose na održavanje prometnica u zimskom razdoblju, zaštitu od 

intenzivnih i dugotrajnih oborina. Zimsko razdoblje traje od 15. studenog tekuće godine do 15. 

ožujka slijedeće godine.  

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće Općinski načelnik ima 

pravo aktivirati sveukupne ljudske i materijalno tehničke potencijale s lokalnog područja 

sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo (Službeni glasnik 

Općine Viljevo broj: 6/2018.) te važećem Planu zaštite i spašavanja. Po iskorištenju i 

aktiviranju svih raspoloživih kapaciteta i mogućnosti s područja svoje nadležnosti, sukladno 

načelu supsidijarnosti, može se obratiti Županu Osječko-baranjske županije za dopunsku 

pomoć s područja županije.  

Pod nepovoljnim hidrološkim uvjetima podrazumijevaju se: jaki vjetrovi i obilne kiše, bujične 

vode te posljedice njihovog djelovanja – poplave, klizišta, destrukcija prometne i ostale 

infrastrukture.  

Pod nepovoljnim metereološkim uvjetima u zimskom razdoblju podrazumijevaju se: ekstremno 

niske temperature, led na prometnicama, snježne oborine s visokim snježnim nanosima, vodni 

čepovi, olujno nevrijeme te posljedice njihovog djelovanja – prekid cestovnog prometa 

odnosno dugotrajni zastoji na prometnicama, izolacija naselja ili pojedinih dijelova naselja i 

prekid ili otežana opskrba energentima ili životnim namirnicama.  

Slijedom naprijed iznijetog, tijekom ažuriranja operativnih dokumenata / Operativnog plana i 

Plana pozivanja nadležnog Stožera civilne zaštite posebna pažnja posvetiti će se analizi 

izvanredne situacije, ocjeni spremnosti operativnih snaga s naglaskom na ljudstvo, materijalna 

sredstva, opremu, poseban naglasak staviti na pripravnost, osigurati potrebne preduvjete za 

pripravnost i usklađeno reagiranje ne sve sudionike zaštite spašavanja na području nadležnosti.  

Za slučaj nastajanja izvanrednih događaja Područni ured zaštite i spašavanja Osijek bit će 

podrška kako u praćenju tako i procjeni nastalih događaja te aktivnom predlaganju mjera i 

postupaka za otklanjanje i saniranje eventualno nastalih posljedica. U tom smislu radi 

upoznavanja redovitih aktivnosti sukladno pozitivnim pravnim propisima u međuvremenu dok 

se ne ažuriraju Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja te Plan djelovanja civilne zaštite 

Općine Viljevo koristit će se isti kojima Općina raspolaže.  

Održava se redovita komunikacija sa svi potencijalnim akterima radi održavanja spremnosti 

nadležnih službi kao što su: Policijska postaja Donji Miholjac, Uprava za ceste Osječko-

baranjske županije, Cesting d.o.o. Osijek-nadcestarija Donji Miholjac, HGSS, Crveni križ /za 

korištenje kojih se trebaju osigurati proračunska sredstva/, vlasnicima i obrtnicima sa područja 

Općine Viljevo koji raspolažu svom mehanizacijom za slučaj nepovoljnih zimskih uvjeta, DVD 

Viljevo i DVD Ivanovo. Ujedno se napominje da je pri osnivanju Stožera civilne zaštite 

imenovani član stožera između ostalih djelatnik Područnog ureda zaštite i spašavanja Osijek, 

Ninoslav Grozdanić, s kojim se prema potrebi održava kontakt.  
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1. CESTE 

 

Zakon o cestama («Narodne novine» broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i Uredba 

o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta dijeli sve javne ceste na: autoceste, državne ceste, 

županijske ceste i lokalne ceste. Javne ceste razvrstavaju se na temelju mjerila koje donosi 

Vlada Republike Hrvatske. Sve ostale ceste spadaju u nerazvrstane ceste i one su u nadležnosti 

jedinica lokalne samouprave. Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za 

promet po bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana 

u javnu cestu.  

 

Prostorom  Općine Viljevo prolaze trase:  

• Državne ceste 

-   D 34 (D.Miholjac-Viljevo-P.Moslavina) 

• Županijskih cesta 

-  Ž 4031 (Viljevo-Kapelna-Magadenovac) 

-  Ž 4032 (Ivanovo-D. Miholjac) 

• Lokalnih cesta 

-L  44012 (Viljevo-Ivanovo) 

-L  44013 (Kapelna-Krunoslavlje-Golinci) 

-L  44014 (Krunoslavlje-Kućanci) 

 

ZIMSKA SLUŽBA  

 

Redovito i izvanredno održavanje javnih cesta na području Općine Viljevo prema Zakonu o 

cestama izvode Hrvatske ceste d.o.o. i Uprava za ceste Osječko-baranjske županije.  

Za potrebe održavanja javnih cesta iz svoje nadležnosti Općina Viljevo će raspisati javni 

poziv i izabrati najpovoljnijeg pružatelja usluga. Za slučaj izvanrednih  potreba za 

održavanjem  cesta u vremenu do završetka javnog poziva Općina će uključiti pravne osobe i 

poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Viljevo koja imaju odgovarajuću 

mehanizaciju. Za navedeni posao predviđena su sredstva u Općinskom proračunu. Ovaj način 

održavanja je prihvatljiv u uvjetima kada nema velikih i dugotrajnih oborina koje iziskuju 

veći angažman iste mahenizacije, te povećavaju troškove koje mi u konačnici ne možemo 

isfinancirati iz Proračuna Općine.  

Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz zgradu te neizgrađene građevinske parcele dužan je 

obaviti vlasnik, odnosno korisnik kuće ili stana i poslovnih prostorija u zgradi te vlasnik 

neizgrađene građevinske parcele. O uklanjanju snijega i leda ispred ugostiteljskih objekata 

brinu vlasnici, odnosno korisnici objekta. Radi poštivanja i blagovremenog poduzimanja 

dužnih radnji tijekom godine, kontinuirano poradit će se na jačanju svijesti građana Općine 

Viljevo da trebaju u sličnim situacijama pravovremeno i osobno reagirati te aktivno sudjelovati 

u otklanjaju odnosno ublažavanju posljedica.  

Sukladno navedenom, u odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Viljevo („Službeni 

glasnik Općine Viljevo“ 10/2018) uklanjanje snijega i leda, utvrđeno je člankom 155. kao i 

novčana kazna za slučaj nepoštivanja iste člankom 176.  

Citirani članci propisuju  da snijeg s javne prometne površine i nogostupa treba početi uklanjati 

kad napada 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta. 

Led se s javnih površina uklanja čim nastane, preventivno se vrši posipavanje protiv 

smrzavanja. 
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Snijeg i led s krova zgrada i kuća uklanja se kad postoji mogućnost da se ugrozi sigurnost 

prolaznika. 

Vlasnici ili korisnici zgrada i kuća dužni su očistiti snijeg i led duž okućnice koja graniči sa 

javno prometnom površinom. 

Uklanjanje snijega i leda s javne prometne površine obavlja pravna osoba u čijoj su nadležnosti 

poslovi održavanja te javne prometne površine. 

Javne prometne površine mogu se radi sprječavanja nastanka leda i sprječavanja klizanja 

posipati odgovarajućim materijalom. 

Pravna osoba koja obavlja uklanjanje snijega i leda s javne površine dužna je osigurati da se 

materijal kojim je posipana javna prometna površina, ukloni po prestanku zimskih uvjeta. 

 

REDOSLIJED I PRVENSTVO RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA U ZIMSKIM 

UVJETIMA 

  

Državne, županijske i lokalne ceste su u nadležnosti Hrvatskih cesta i Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije pa redoslijed i prvenstvo radova na održavanju tih cesta u zimskim uvjetima 

određuju oni sami. U slučaju većih vremenskih neprilika zimska služba Općine Viljevo (za to 

određena pravna ili fizička osoba) se također može uključiti, prema svojim mogućnostima, u 

čišćenje državnih, županijskih i lokalnih cesta posebno u dijelovima javnih cesta koje prolaze 

kroz naselja. 

S obzirom na veličinu cestovne mreže, važnost pojedinih cesta i ulica na prometnicama se 

intervenira prema prioritetima odnosno određenom redoslijedu. Zato se uvode tri razine 

prioriteta odnosno prednosti.  

 

a) prometnice I. razine prioriteta  

(prilazi zdravstvenim ustanovama, školama, autobusnim postajama, opskrbnim 

centrima, grobljima) 

b) prometnice II. razine prioriteta 

(ulice u naseljima općine) 

 

   c)    prometnice III. razine prioriteta 

              (sve ostale nerazvrstane ceste) 

 

Preporuča se svim građanima postupati sukladno uputama i mjerama Područnog ureda zaštite i 

spašavanja Osijek i Općinskog načelnika kao čelnika jedinice lokalne samouprave. Za slučaj 

snježnih zimskih uvjeta prevencije radi preporuča se ako prijeko nije potrebno ne kretati na put. 

Ukoliko po vlastitoj procjeni građani drže da putovanje van mjesta stanovanja ne trpi odgodu, 

zimska oprema je obavezna. Ujedno se poseban akcent stavlja na odredbe lokalne Odluke o 

komunalnom redu i obavezu aktivnog sudjelovanja stanovništva na pravovremenom reagiranju 

i otklanjanju težih posljedica po pitanju čišćenja snijega od strane vlasnika i korisnika zemljišta, 

poslovnih i stambenih prostorija koji su dužni odstranjivati snijeg s nogostupa i drugih javnih 

površina oko objekta i zemljišta kojeg koriste.  

 

2. KANALSKA MREŽA 

 

Na temelju Procjene ugroženosti, moguće ugroze od poplave tj. nagloga topljenja snijega, za 

Općinu Viljevo takvih rizika nema te mogući neće pričiniti veće teškoće.  Na cijelom 

području Općine Viljevo velike količine kiša na nijednom mjestu ne prekidaju nesmetan 

promet cestovnih vozila. U slučaju poplavljivanja većih razmjera Općinski načelnik će 
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aktivirati Stožer civilne zaštite, raspoložive operativne snage, Hidrometereološki zavod, 

Hrvatske vode i HGSS. 

 

3. PRIVREMENO ZBRINJAVANJE OSOBA  

 

U svojim Operativnim planovima posebna pažnja poklanja se privremenom zbrinjavanju osoba 

u slučajevima kako u nastavku slijedi:  

- osoba koje se zateknu u okolnostima koje im onemogućavaju nastavak putovanja ili nesmetan 

povratak u mjesto stanovanja,  

- osoba kojima možebitno ugroženo zdravlje i život uslijed prijetnji izazvanim nepovoljnim 

vremenskim uvjetima ili im je zbog nastalih posljedica onemogućeno korištenje vlastitog doma.  

Za slučaj novonastalih ekstremnih uvjeta Općinski načelnik aktivirat će Stožer civilne zaštite, 

žurno pozvati odgovarajuće službe na terenu već prema stvarnim potrebama, sukladno analizi 

i procjeni novonastalog stanja. Dakle, u slučaju potrebe zbrinjavanja i evakuacije stanovništva, 

zajedno sa opskrbnim životnim namirnicama koje su osnovne za život, u naprijed opisani 

slučajevima, imali bi se koristiti smještajni kapaciteti prema popisu u -Prilogu 1.  

Prehranu privremeno zbrinutih osoba odraditi ćemo sa Trgovačkim poduzećem  NTL, 

prodavaonica Viljevo, tel. 031-644145. Opskrba hranom, te lijekovima za slabo pokretne 

osobe organizirati će se preko Crvenog križa, zaposlenom djelatnicom, tel.031-631410. 

Medicinsku pomoć pružat će Hitna pomoć Osijek dok će se za slučajeve hitne intervencije teži 

slučajevi upućivati uz prethodno kontaktiranje s medicinskim osobljem u Opću županijsku 

bolnicu Našice, odnosno po potrebi i KBC Osijek. 

 

4. OPERATIVNE SNAGE I STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Smotriranjem Stožera CZ, Tima CZ ON, Povjerenika CZ koje je održano u prostorijama 

Općine Viljevo dana 14.06.2019. godine, ažurirani su popisi i telefonski brojevi koji su  

potrebni za olakšano i učinkovitije djelovanje samih timova u određenim nepovoljnim 

situacijama - Prilog 2. 

Članak 2. 

Radi učinkovitog djelovanja zimske službe organizira se stalno mjesto pripravnosti za ljudstvo, 

sredstva veze i strojni park,  OBRT AUTOPRIJEVOZNIK ŠKARIĆ, VILJEVO, K. A. Stepinca 

23, vlasnik SINIŠA ŠKARIĆ, mobitel: 091-5324099 o čemu će se sklopiti Ugovor o obavljanju 

potrebitih poslova.  

Koordinator između izvršitelja poslova OBRT AUTOPRIJEVOZNIK ŠKARIĆ iz VILJEVA, 

Općine Viljevo i Policijske postaje u Donjem Miholjcu te nadležne Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije, Osijek, općinski načelnik Općine Viljevo Dominik Knežević, telefon: 031-

644014, mobitel: 099-6870920. 

U svim pobrojanim slučajevima koji zahtijevaju odgovarajuću intervenciju, pozivom na 112 

omogućit će se na najbrži mogući način pomoći nadležnih službi.  

 

Članak 3. 

Za provedbu utvrđenih mjera ovom Odlukom osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine 

Viljevo 

 

Članak 4. 

Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2020/2021. godinu stupaju na snagu 

danom donošenja a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.  

 

KLASA: 810-01/20-01/14 
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URBROJ: 2115/05-03-20-01 

Viljevo, 27. listopad 2020. godine  

          

                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK:  

                                                                               Dominik Knežević v.r. 

 

78. Temeljem odredbi članka 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu („Službeni 

glasnik Općine Viljevo“ broj: 10/19), općinski načelnik Općine Viljevo, donosi 

 

ODLUKU 

o kratkoročnom zaduživanju Općine Viljevo u 2020. godini 

 

Članak 1. 

Općina Viljevo se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kratkoročnog kredita u obliku 

dopuštenog prekoračenja po transakcijskom računu proračuna Općine Viljevo kod Privredne 

banke Zagreb d.d. Zagreb u iznosu okvirnog kredita do 1.000.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke namijenjena su za premošćavanje jaza nastalog zbog različite 

dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveze. 

 

Članak 3. 

Na temelju ove Odluke, općinski načelnik Općine Viljevo, sklopit će s privrednom bankom 

Zagreb d.d. Zagreb Ugovor o kratkoročnom zaduživanju. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Viljevo. 

KLASA: 450-01/20-01/8 

URBROJ: 2115/05-03-20-01 

Viljevo, 16. studeni 2020. 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 27, BROJ 10/2020.                                                                                                               


