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6.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“
broj 1/13.) i članka 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo («Službeni glasnik
Općine Viljevo» broj 1/13.) Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 1. Konstituirajućoj
sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Mandatnog povjerenstva
Članak 1.
Bira se Mandatno povjerenstvo Općine Viljevo.
Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke biraju se:
1.
2.
3.

MONIKA FEKETE, za predsjednika
MARTA SENKOVIĆ, za člana
IVAN CVRKOVIĆ, za člana.
Članak 3.

Mandatno povjerenstvo dužno je obaviti sve poslove sukladno članku 6. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Viljevo».

Viljevo, dana 14. lipnja 2017. godine
KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2115/05-01-17-3
PRIVREMENI PREDSJEDNIK VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

7.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“
broj 1/13.) i članka 19. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viljevo («Službeni
glasnik Općine Viljevo» broj 1/13.) Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 1.
Konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izboru članova Povjerenstva za izbor i imenovanje
Članak 1.
3

Bira se Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općine Viljevo.
Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke biraju se:
1.
2.
3.

ĐUKA VINCETIĆ, za predsjednika
IVICA ŠOŠ, za člana
BILJANA VIDAKOVIĆ, za člana.
Članak 3.

Povjerenstvo je dužno obaviti sve poslove sukladno Statutu i Poslovniku o radu
Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Viljevo».

Viljevo, dana 14. lipnja 2017. godine
KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ: 2115/05-01-17-6
PRIVREMENI PREDSJEDNIK VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

8.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo i članka 20. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Viljevo («Službeni glasnik Općine Viljevo» broj 1/13.), Općinsko
vijeće Općine Viljevo na svojoj 1. Konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
Članak 1.
MONIKA FEKETE iz Viljeva i z a b r a n a je za predsjednika Općinskog vijeća
Općine Viljevo.
ĐUKA VINCETIĆ iz Viljeva i z a b r a n je za potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Viljevo.
Članak 2.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Viljevo izabrani je do isteka
ovog mandata.

4

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Viljevo».

Viljevo, dana 14. lipnja 2017. godine
KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2115/05-01-17-7
PRIVREMENI PREDSJEDNIK VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

9.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo i članka 24. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Viljevo («Službeni glasnik Općine Viljevo» broj 1/13.) Općinsko
vijeće Općine Viljevo na svojoj 2. sjednici održanoj 30. kolovoza 2017. godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstava i Komisija
Općinskog vijeća Općine Viljevo
I.
I U Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja biraju se:
1. MONIKA FEKETE, za predsjednika
2. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana
3. IVAN KOVAČEVIĆ, za člana
II U Komisiju za financije i Proračun biraju se:
1.
TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za predsjednika
2.
DOMINIK KNEŽEVIĆ, za člana
3.
TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
III U Povjerenstvo za prostorno uređenje, komunalne i stambene poslove, zakup lokala biraju
se:
1.
TOMISLAV MAĐARIĆ, za predsjednika
2.
ĐUKA VINCETIĆ, za člana
3.
ILIJA GALIĆ, za člana
IV U Povjerenstvo za poljoprivredu, gospodarstvo i elementarne nepogode biraju se:
1. DOMINIK KNEŽEVIĆ, za predsjednika
2. TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
3. MONIKA FEKETE, za člana
4. IVICA ŠOŠ , za člana
5. DAVORIN FEKETE, za člana
6. ANTONIJA HORVAT, za člana
7. TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana
8. IVAN CVRKOVIĆ, za člana
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V U Povjerenstvo za protupožarnu i civilnu zaštitu biraju se:
1.
MIRKO KNEŽEVIĆ, za predsjednika
2.
ZDRAVKO FODOR, za člana
3.
IGOR PRIBIČEVIĆ, za člana
VI U Povjerenstvo za predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb biraju se:
1.
ĐUKA VINCETIĆ, za predsjednika
2.
TOMISLAV MAĐARIĆ, za člana
3.
BILJANA VIDAKOVIĆ, za člana
4.
MARINKO LUKAČEVIĆ, za člana
5.
IVAN CVRKOVIĆ, za člana
6.
MIRA ZUBER, za člana
7.
MILORAD MALJKOVIĆ, za člana
VII U Povjerenstvo za dodjelu stipendija biraju se:
1.
MONIKA FEKETE, za predsjednika
2.
TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, za člana
3.
DOMINIK KNEŽEVIĆ, za člana
VIII U Povjerenstvo za šport i kulturu biraju se:
1.
KREŠIMIR FEKETE, za predsjednika
2.
MARTA SENKOVIĆ, za člana
3. ANTUN KOPIĆ, za člana
4. SLAVEN IVANOVIĆ, za člana
5. DUŠAN SAVIĆ, za člana
Povjerenstva su dužna je obaviti sve poslove sukladno Statutu i Poslovniku o radu
Općinskog vijeća Općine Viljevo.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
Općine Viljevo».

Viljevo, dana 30. kolovoza 2017. godine
KLASA: 021-06/17-01/1
URBROJ: 2115/05-01-17-1
PREDSJEDNICA VIJEĆA:
MONIKA FEKETE
10.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 22. stavka 3. Statuta Općine Viljevo («Službeni glasnik Općine
Viljevo» broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Viljevo je na svojoj sjednici održanoj dana 30.
kolovoza 2017. godine, donijelo
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ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo
za razdoblje 01.01 – 30.06.2017. godine

I.
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za
razdoblje 01.01-30.06.2017. godine.

II.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2017. godinu sadrži:
- ukupnu svotu ostvarenih primitaka u iznosu od
UKUPNI PRIHODI:

2.455.671 kuna
2.455.671 kuna

- ukupnu svotu izvršenih rashoda u iznosu od
- ostvareni višak prihoda za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine
- preneseni višak iz prethodne godine
- VIŠAK prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

2.274.558 kune
181.113 kuna
784.346 kuna
965.459 kuna

III.
Sastavni dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje je
i Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i izdataka i kao takav ima se objaviti u
«Službenom glasniku Općine Viljevo».
Viljevo, dana 30. kolovoza 2017. godine.
KLASA: 400-06/17-01/7
URBROJ: 2115/05-01-17-1
PREDSJEDNICAVIJEĆA:
MONIKA FEKETE
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VILJEVO
Viljevo, dana 10. srpnja 2017. godine
MATIČNI BROJ: 2725398
OIB: 95325327573
ŠIFRA DJELATNOSTI NKD/2007: 8411
Ž.RAČUN IBAN BROJ:HR0325000091848500003
BILJEŠKE
UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE I – VI. MJESEC 2017. GODINE
Bilješka broj: 1.
Vezano uz obrazac OBVEZE (AOP 036), stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja u
ukupnom je iznosu od 135.834 kune. Najveći dio spomenutog iznosa odnosi se na obaveze za
realizirani kredit kod OTP banke u iznosu od 68.344 kune za izgradnju kapitalnih objekata na
području Općine Viljevo.
Bilješka broj: 2.
Ukupna potraživanja Općine Viljevo na dan 30.06.2017. godine iznose 2.938.593 kuna od
čega se najveći dio odnosi na sklopljene ugovore za prodaju državnog poljoprivrednog
zemljišta (65% ukupnog iznosa) u iznosu od 2.825.690 kuna.
Bilješka broj: 3.
Na kraju izvještajnog razdoblja iskazan je višak prihoda poslovanja (AOP 631 Obrasca PRRAS) u iznosu od 181.113 kunu, kao i preneseni višak prihoda iz prethodnih godina (AOP
633 Obrasca PR-RAS) u iznosu 784.346 kuna, tako da ostaje ukupni višak prihoda za prijenos
u iduće razdoblje u iznosu od 965.459 kuna (AOP 635 Obrasca PR-RAS).
Bilješka broj: 4.
Stanje žiro računa na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.008.829 kuna
(Izvod žiro računa od datuma 30.06.2017. godine). Stanje blagajne na kraju izvještajnog
razdoblja iznosi 0,00 kuna, te su ukupna novčana sredstva na dan 30.06.2017. godine iznosila
1.008.829 kuna.
Bilješka broj: 5.
Općina Viljevo sa danom 30.06.2017. godine ima stalno zaposlenih 5
osoba (4 djelatnika i dužnosnik – Općinski načelnik), te 2 zamjenika načelnika koji
dužnost obavljaju volonterski.
ZA OPĆINU VILJEVO:
TIHOMIR HAJDUKOVIĆ, pročelnik JUO
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11. Sukladno odredbama 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 i 19/13.) i članka 34.
Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo 1/13), donosim
IZVJEŠĆE
o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za I. POLUGODIŠTE 2017. godine
I.

UVODNI DIO

Člankom 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 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 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, Općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika,
zamjenika načelnika ,koji je izabran od strane Srpske nacionalne manjine, kao i kroz rad
Jedinstvenog upravnog odjela općine - sve u okviru svojih mogućnosti.
1.

U području financija

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz
izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna,
vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda
koji pripadaju općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje općine, a
koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
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samoupravi, 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
Proračun Općine Viljevo za 2017. godinu prihvaćen je i donesen na vrijeme, sukladno
zakonskim odredbama u iznosu od 7.500.000 kuna.
Praćenje realizacije i donošenje godišnjeg obračuna Proračuna za 2016. godinu obavljeno je u
zadanim rokovima.
Sukladno zakonskoj obavezi obrađena je i popunjena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016.
godinu, te sa pripadajućom dokumentacijom i prilozima dostavljena nadležnom Ministarstvu
financija na uvid i kontrolu.
Nastojalo se transparentno prikazati polugodišnje izvršenje proračuna za 2017. godinu,
sukladno zakonskoj obavezi.
Prihodi
U 2017. godini pojačan je nadzor na naplati prihoda, odaslane su opomene za plaćanje
komunalne naknade, obaveza za poljoprivredno zemljište ,te dodjeljenih kredita mladima,
neke su osobe utužene poradi naplate duga što i nadalje ostaje jedna od važnijih aktivnosti do
kraja 2017. godine, gdje ću nastojati pored mjerljivih financijskih efekata, podići opći stupanj
odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za podmirenje financijskih obveza prema općini, te
prema potrebi izvršiti prisilnu naplatu većih dugovanja putem ovrhe i sudske tužbe, u
slučajevima gdje to bude potrebno.
Likvidnost
Posebna pažnja u 2016. godini te u I. polugodištu 2017. godine posvećena je likvidnosti
općine. Nastojali smo sve obveze platiti u ugovorenim rokovima, te su ukupne obaveze
općine na kraju lipnja mjeseca svedene na iznos od 135.834 kuna od kojih najveći dio čine
obaveze OTP banci u iznosu od 68.344 kune.
Stanje žiro računa na dan 01.06.2017. kod primopredaje dužnosti iznosilo je 1.128.193,68 kn.

Informacijski sustav
Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava te nadogradnja i redovito ažuriranje
računalnih programa pridonijela je da se i u 2017. godini 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.
Unutarnja revizija i proračunski nadzor
Obavljena je revizija učinkovitosti naplate i utroška sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu od strane Državnog ureda za reviziju, o

10

čemu će Izvješće o obavljenoj reviziji biti predočeno Općinskom vijeću Općine Viljevo, po
završetku postupka.
U području prostornog planiranja, graditeljstva i zaštite okoliša

2.

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. Pokrenut je postupak II izmjena i dopuna PPUO sa
težištem promjena i usklađnja sa ŽPP. Redovito se prati realizacija i ostvarenje Plana
gospodarenja otpadom na području Općine Viljevo za sedmogodišnje razdoblje te o istom
izvješćuju nadležna tijela te briga o zaštiti okoliša. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja
otpadom u Općini Viljevo za 2016. godinu predočeno, a strane ministarstva obavljen je
nadzor gospodarenja i zbrinjavanja otpadom koji je bio pozitivan i sa kojim je upoznato vječe.
Općina Viljevo putem svog JUO aktivno sudjeluje u postupku legalizacije objekata u svojim
ovlastima i mogućnostima.
U sklopu izrade projektne dokumentacije
Tijekom 2017. godine biti će završen postupak Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja
Općine Viljevo (donesen 2004. godine). Izradom ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine
Viljevo omogućava se:
korištenje sredstava iz IPARD programa EU za obnovu i rekonstrukciju
nerazvrstanih cesta na području Općine Viljevo, čije je održavanje u
nadležnosti Općine Viljevo i koje služe za pristup poljoprivrednim površinama,
izgradnja građevina za potrebe poljoprivrednih djelatnosti izvan građevinskih
područja naselja, na udaljenostima od građevinskih područja naselja te
državnih i lokalnih cesta propisanim odredbama Prostornog plana Osječko –
baranjske županije (izmjene i dopune),
korištenje sredstava fondova EU za ruralni razvoj (turizam i ost.) sukladno
odredbama važećeg PUR-a Općine Viljevo, te Strateškog razvojnog programa
Općine Viljevo koji je u izradi.
Završena i usvojena strategija razvoja općine Viljevo, te povučena sredstva od
nadležnog ministarstva.
Završena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra u naselju Viljevo, te
prijavljeni na natječaj MRR na kojem je Opčina prošla i potpisan je ugovor o izgradnji
vatrogasnog doma-Centar Viljeva. Započeta izgradnja mrtvačnice u Kapelni faza I završena te
stavljena pod krov, završena je projektna dokumentacija za uređenje nerazvrstanih cesta i
otresnica u svim naseljima općine, te završena vodoopskrba svih naselja Općine Viljevo.
Također, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Krunoslavlje a
sudjelujemo i u izradi Studije navodnjavanja – sustav Karašica. Za većinu navedenih
investicija nominirali smo se na natječaje koji su raspisani u okviru Fondova RH. Općina se u
prvoj dekadi svibnja javila na mjeru 7.4.1.sa polivalentnom dvoranom –kulturni centar u
Viljevu.
U području zaštite okoliša, civilne i protivpožarne zaštite:
-

Izrađen je Plana zaštite i spašavnja za područje Općine Viljevo, kao i Plan civilne
zaštite, te nabavljena radna oprema za CZ.
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-

-

Izrađena je revizija Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija na području Općine Viljevo.
Donesen je Program posebnih mjera zaštite od požara za 2017. godinu, kao i briga oko
njegova provođenja u suradnji sa DVD-ima na području Općine Viljevo, izgrađena
garaža za vatrogasna vozila.
U tijeku je osposobljavanje i opremanje osnovne postrojbe Tima civilne zaštite.
Kupljen je čamac i oprema radni kombinezoni, čizme za jedinicu CZ.
U području komunalnog gospodarstva

3.

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti:
-

-

-

Priprema za izgradnju objekata vodoopskrbe pitkom vodom, koja je završena u
cijelosti sa 42 km vodovodne mreže,
održavanje čistoće organiziranim odvozom i odlaganjem komunalnog
otpada,mobilnog reciklažnog dvorišta, kao i čišćenjem i održavanjem javnih površina,
prema potrebi,
obavljanje dimnjačarskih usluga – potreba za određivanjem novog koncesionara što se
treba realizirati tijekom 2017. godine,
izgradnja javne rasvjete – izgradnja niskonaponske mreže s javnom rasvjetom u
naselju Viljevo i V. Cret.
priprema projekata za unapređenje stanja sustava odvodnje oborinskih voda kao i
ukupnog sustava kanalizacije područja općine,potpisan ugovor o ulasku u temeljni
kapital KP Park Donji Miholjac, te prijavljeno gradilište za izgradnju kanalizacije
Viljevo-V. Cret sa pročistaćem otpadnih voda.
uređenje grobalja u naseljima općine.

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 naplate ovih
prihoda u mogućnostima općine, gdje posebno ističem potrebu za ažuriranjem baza podataka
takvih obveznika.
U području prometa

4.

I nadalje, tijekom 2017. godine nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na području
Općine Viljevo kroz:
5.

održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva (realizacija IPARD programa, mjera
301, daljnja izrada projektne dokumentacije i ishodovanje građevinskih dozvola)
održavanje pješačkih staza, nogostupa
održavanje sustava odvodnje oborinskih voda na dijelu otvorenog sustava odvodnje
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.
U području gospodarstva i upravljanja poljoprivrednim zemljištem
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U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi
poticanja razvoja gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede. Rezultat toga je i
osnivanje i sudjelovanje u radu LAG „Karašica“ Valpovo, kao i LAG Centar za poduzetništvo
iz Donjeg Miholjca, zajedno sa partnerima, a u cilju animiranja civilnog, poslovnog i
privatnog sektora u području djelovanja.
Vezano uz poljoprivredno zemljište i poticanje poljoprivrede, izdvajamo:

-

sufinanciranje SRMU Viljevo sa ciljem savjetovanja poljoprivrednih proizvođača,
po pitanju poticanja poljoprivrede općina je sudjelova zajedno sa županijom Osječkobaranjskom u brojnim projektima: obrana od tuče, kontrola plodnosti tla, izrada
topografski karti, suzbijanje alergenih korova i drugim aktivnostima.
raspisan natječaj i proveden za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Viljevo
popravak i održavanje polskih puteva –makadam i zemljane ceste.

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

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika općine
u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju.
Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom
odgoju i naobrazbi-priprema i organizacija predškole . Organizirana mala škola koju je
financirala i organizirala opčina.
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.Podržano otvaranje učeničke zadruge.
Redovito sudjelujemo u projektima sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca, smještaja u
učenički dom kao i sufinanciranje studentskih stipendija.
8.

U području kulture

Općina podržava rad KUDA Đeram a ponaosob rad dramske sekcije koja je sa svojom
predstavom išla na državno natjecanje.
Također u ovome dijelu ističem i suradnju te podržavam rad UDVDR RH – Klub Viljevo,
članovi kojeg su bili nositelji obilježavanja Dana oslobođenja Općine Viljevo – 16. rujna,
zajedno sa lovcima i ribičima i MK Rimljani..
9.

U području športa

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta 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.
Sportski objekti spojeni na vodovodnu mrežu NK Viljevo i NK Ivanovo.
10.

U području socijalne skrbi i zdravstva
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Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u području
socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi za 2017. godinu primjenom mjera
i brigom za socijalno ugrožene gađane, jednokratnim pomoćima, pomoći za novorođenčad,
prikupljanjem zahtjeva za ostvarivanja prava na pomoć za ogrijev.
Organizirana je služba pomoći starijim osobama i domaćinstvima tijekom cijele godine kao i
stalna suradnja sa domom zdravlja, ordinacijom liječnika opće prakse u Viljevu dr. Wadi
Zoghbi.
Socijalni program
Socijalni program Općine Viljevo obuhvaća, kako je spomenuto pomoći obiteljima, pomoć za
opremanje novorođenčeta, sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog crvenog križa
Gradskog društva crvenog križa Donji Miholjac.
Sufinancirali su se i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga invalida.
Financijske jednokratne pomoći u slučaju pomoči za liječenje (odlazak u KBC, nabavla
lijekova, pomagala...).
III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 01. sječnja
do 31. svibnja 2017. godine,. godine, sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti
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 ( Zamjenik načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine
Viljevo ) uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi u Općini 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.
ZAMJENIK NAČELNIKA KOJI OBNAŠA DUŽNOST
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VILJEVO:
Tomislav Mađarić
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 i 19/13.), članka 34.
Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo 1/13), na sjednici Općinskog vijeća,
održanoj 30.08. 2017. godine, donijet je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Viljevo za I. polugodište 2017. godine
I.

14

Općinsko vijeće Općine Viljevo prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine
Viljevo za navedeno razdoblje.
II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, i objaviti će se u «Službenom glasniku
Općine Viljevo».
KLASA: 022-05/17-01/5
URBROJ: 2115/05-01-17-1
Viljevo, 30.08.2017. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

12.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj
153/13 i 65/17), članka 22. Statuta Općine Viljevo ("Službeni glasnik Općine Viljevo"
broj 01/13) Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 2. sjednici održanoj 30. kolovoza
2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
Članak 1.
Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo” broj
1/17).
Članak 2.
U članku 5. dodaje se stavak 2.:
"(2) Izradom II. izmjena i dopuna PPUO Viljevo potrebno je uvažiti zahtjeve
Općine Viljevo koje se odnose na izmjenu sljedećih dijelova plana:
- prenamjena k.č.br. 1642 k.o. Viljevo iz zone gospodarske namjene (I2) u
zonu sportsko-rekreacijske namjene za potrebe djelovanja moto-kluba;
-

prenamjena k.č. br. 1852/2 k.o. Viljevo u područje rekreacijske namjene
izvan građevinskog područja i propisivanje uvjeta uređenja prostora za
ovu namjenu;

-

prenamjena k.č. br. 862,,863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871,
872, 873, 2067 i 874/1 k.o. Viljevo (dijelova koji ne ulaze u planirano
područje akumulacije) u izdvojeno građevinsko područje sportskorekreacijske namjene;
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-

ucrtavanje trasa biciklističkih staza: Viljevo - Podravska Moslavina, Viljevo
- Donji Miholjac, Viljevo - Kapelna - Ivanovo - Donji Miholjac;

-

povećanje koeficijenta izgrađenosti građevnih čestica s vremenskim
ograničenjem za građevine koje se bez toga ne mogu legalizirati prema
Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne
novine” broj 86/12, 143/13 i 65/17);

-

izmjena odredbi koje se odnose na širine planskih koridora, udaljenosti
poljoprivrednih gospodarstava od prometnica, veličine posjeda odnosno
broj uvjetnih grla koje se mogu uzgajati izvan građevinskih područja;

-

usklađenje odredbi za provedbu PPUO Viljevo s posebnim propisima u
segmentu gospodarenja otpadom.

Članak 3.
U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:
"(4) II. izmjene i dopune PPUO Viljevo obuhvaćaju usklađenje PPUO Viljevo sa
Prostornim planom Osječko–baranjske županije (“Službeni glasnik“ Osječko–
baranjske županije 1/02, 4/10, 3/16, 5/16 i 6/16-pročišćeni tekst), s posebnim
naglaskom na granice eksploatacijskih polja ugljikovodika, kao i izmjene i dopune
navedene u članku 5. stavak 2."
Članak 4.
U članku 7. dodaje se stavak 3.:
"(3) Osim usklađenja PPUO Viljevo sa Prostornim planom Osječko-baranjske
županije, u cilju zadovoljavanja potreba razvoja Općine Viljevo, potrebno je kroz
izmjenu plana ostvariti preduvjete za rješavanje nekih od problema, čije rješavanje
bez izmjene plana nije moguće:
- prenamjena dijela gospodarske zone I2 (k.č.br. 1642 k.o. Viljevo) u
naselju Cret Viljevski (postojeće nogometno igralište) u izdvojeno
građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene za potrebe djelovanja
moto-kluba;
- prenamjena k.č.br. 1852/2 k.o. Viljevo u područje rekreacijske namjene
izvan građevinskog područja (rješenje koje je već bilo predviđeno u PPUO
Viljevo iz 2004. godine, ali je ukinuto izmjenama plana iz 2012. godine);
- prenamjena k.č. br. 862,,863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871,
872, 873, 2067 i 874/1 k.o. Viljevo (dijelova koji ne ulaze u planirano
područje akumulacije) u izdvojeno građevinsko područje sportskorekreacijske namjene;
-

ucrtavanje u plan biciklističkih staza: Viljevo - Podravska Moslavina, Viljevo
- Donji Miholjac, Viljevo - Kapelna - Ivanovo - Donji Miholjac, čije su trase
usklađene sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, a u cilju
sufinaciranja njihove izgradnje putem europskih fondova;
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-

povećanje koeficijenta izgrađenosti građevnih čestica s vremenskim
ograničenjem za građevine koje se bez toga ne mogu legalizirati prema
Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne
novine” broj 86/12, 143/13 i 65/17), a prema zahtjevu Upravnog odjela za
prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko-baranjske županije, Ispostava
Donji Miholjac;

-

odredbe plana koje se odnose na širine planskih koridora, udaljenosti
poljoprivrednih gospodarstava od prometnica, veličine posjeda odnosno
broj uvjetnih grla koje se mogu uzgajati izvan građevinskih područja
potrebno je uskladiti sa takvim odredbama u Prostornom planu Osječkobaranjske županije, kako bi se u ovom dijelu ujednačilo planiranje na
nivou županije, a građanima omogućili isti i ujednačeni uvjeti gradnje
poljoprivrednih građevina, a sve u cilju većeg gospodarskog razvoja,
povećanja poljoprivredne proizvodnje i očuvanja demografskog stanja
Općine Viljevo;
način gospodarenja otpadom u odredbama za provedbu potrebno je
uskladiti s važećim zakonskim propisima.

-

Članak 5.
U članku 8. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se tekst:
"te osiguranje prostornih i drugih preduvjeta za gospodarski razvoj Općine Viljevo."
Članak 6.
U članku 14. na kraju rečenice se briše točka i dodaje tekst „i Općina Viljevo iz
proračuna.“.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
glasniku Općine Viljevo”.
KLASA: 350-01/17-01/5
URBROJ: 2115/05-01-17-1
Viljevo, 30. Kolovoza 2017. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
MONIKA FEKETE
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13.
Sukladno odredbama Statuta Općine Viljevo, članku 22. („Službeni glasnik Općine
Viljevo“ broj 1/13.) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 2. sjednici održanoj 30. kolovoza
2017. godine, donijelo je slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
Kojim se kao najpovoljnija, a po provedenom postupku Javne nabave putem NN –
oglasnika javne nabave, prihvaća ponuda tvrtke „Karašica-Vučica“ d.d. iz D. Miholjca za
Izgradnju centra u naselju Viljevo, Faza A - vatrogasni dom, s postignutom cijenom od
889.647,95 kuna (bez PDV-a).
II.
Po završenom postupku pregovora, a prema ukazanoj potrebi zbog daljnje realizacije
projekta, ima se otkupiti k.č. broj 320/2, čestica u privatnom vlasništvu Mije Đakovca, uz
cijenu od 260.000,00 kuna.
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Viljevo za sklapanje Ugovora o kupoprodaji.
III.
Ov aj z ak l j u č ak st u p a n a sn a gu d an om d on oš enj a i i m a s e ob j a vi t i u
„ S l už be no m gl a sni k u O p ći n e V Il j e vo “.
Klasa: 361-01/17-01/27
Ur.broj: 2115/05-01-17-1
VILJEVO, 30.08.2017. godine
PREDSJEDNICA VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

14.

Z A K LJ U Č A K

Temeljem ovog Zaključka Općinskog vijeća Općine Viljevo sa 2. sjednice, Općinski načelnik
Općine Viljevo raspisat će OBAVIJEST o prikupljanju zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći
studentima s područja Općine Viljevo, kao i obavijest o sufinanciranju troškova prijevoza i
plaćanja učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola.
Zahtjev se može preuzeti na internet stranici Općine Viljevo kao i u prostorijama Općinske
uprave te uz potrebitu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu predati u prostorijama Općine
Viljevo, B. Radića 87, zaključno sa 15. studenog 2017. godine.
(1) Jednokratna pomoć će se isplatiti svim redovnim studentima sa područja Općine
Viljevo, pod uvjetom da zadovoljavaju slijedeće kriterije:
- da su državljani Republike Hrvatske
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-

da imaju prebivalište na području Općine Viljevo

-

da imaju status redovnog studenta

-

da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta

(2) Visina jednokratne pomoći iznosi 5.000,00 kn
(3) U prijavi za dodjelu jednokratne pomoći studentima potrebno je dostaviti slijedeću
dokumentaciju :
1. popunjen obrazac - zamolbu za dodjelu jednokratne pomoći studentu
2. presliku osobne iskaznice kao dokaz identiteta i prebivališta
3. potvrdu (godina 2017-18. ) da je student redovno upisan na fakultet
4. fotokopiju računa (žiro, tekući) na koji će se isplatiti pomoć
Za sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola (koji to plaćaju), kao i korisnicima
učeničkih domova (stanovanja) u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna potrebno je takođe
podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo te priložiti potvrdu srednje
škole o upisu u tekuću školsku godinu (2017-18.), te presliku štedne knjižice ili broj TR na koji
će sredstva biti doznačena.
-

Oglasna ploča općine,
Internet stranice Općine Viljevo,
Radio d.o.o. Donji Miholjac.

KLASA: 602-01/17-01/6
URBROJ: 2115/05-01-17-1
Viljevo, dana 30.08.2017. godine
PREDSJEDNICA VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

15.
Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo (“Službeni glasnik Općine Viljevo”,
broj 1/13.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Viljevo, Općinsko vijeće Općine
Viljevo na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2017. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju cijene priključka na vodoopskrbni sustav
Članak 1.
Predmet ove Odluke je sufinanciranje cijene priključka domaćinstava na sustav
vodoopskrbe Općine Viljevo.
Članak 2.
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Općina Viljevo sufinancirati će priključke iz članka 1. Ove Odluke s iznosom od
1.000,00 kuna po priključku, počevši od 01. rujna 2017. godine, na način da će se
subvencionirani iznos mjesečno doznačavati na račun KG PARK d.o.o. iz Donjeg Miholjca,
temeljem ispostavljenih zahtjeva.
Predmet sufinanciranja biti će svi priključci za koje KG PARK d.o.o. izdalo
suglasnost i ugovor o priključenju.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 402-07/17-01/10
URBROJ: 2115/05-01-17-1
VILJEVO, 30.08.2017. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

16.
Na temelju članaka 31. stavak 2. i 4. 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 – pročišćeni tekst i 137/15. ) i članka 22. Statuta Općine Viljevo
(“Službeni glasnik Općine Viljevo”, broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Viljevo na sjednici
održanoj dana 30. kolovoza 2017. godine, donosi
ODLUKU
o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade i troškovi za obavljanje dužnosti
članova općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća.
Sredstva za naknade iz prethodnog stavka osiguravaju se u Proračunu Općine
Viljevo.
Članak 2.
Pravo na novčanu naknadu za obavljanje dužnosti vijećnika utvrđuje se prema
funkciji i temeljem evidencija o održanim sjednicama koji vodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Viljevo.
Članovi općinskog vijeća po ovoj odluci ostvaruju pravo na:
1. mjesečnu novčanu naknadu
2. naknadu za prisustvovanje sjednicama općinskog vijeća i radnih tijela
Članak 3.
Naknada za obavljanje dužnosti člana općinskog vijeća obračunava se i isplaćuje
mjesečno u slijedećim neto iznosima, i to:
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- predsjedniku općinskog vijeća
500,00 kuna
- članu općinskog vijeća
300,00 kuna
Osim mjesečne naknade vijećnici ostvaruju pravo na naknadu u visini dnevnice u
neto iznosu od 170,00 kuna za svako prisustvovanje sjednici općinskog vijeća.
Članak 4.
Članovi radnih tijela općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu u visini:
-predsjednik radnog tijela……...200, oo kuna u neto iznosu po sjednici radnog
tijela na kojoj su bili prisutni,
-članovi radnih tijela………………170,oo kuna u neto iznosu po sjednici radnog
tijela na kojoj su bili prisutni.
Isplata novčane naknade za obavljanje dužnosti člana radnog tijela općinskog
vijeća utvrđuje se temeljem evidencija o održanim sjednicama koji vodi predsjednik
radnog tijela i uredno dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
Članak 5.
Visina dnevnice iz članka 3. i 4. ove Odluke određuje se sukladno propisima o
visini dnevnice i troškovima za službeno putovanje u zemlji i inozemstvu za korisnike
koji se financiraju iz sredstava Državnog Proračuna.

Članak 6.
U koliko se sredstva u proračunu ne ostvaruju u obimu koji osigurava izvršavanje
ove Odluke Općinski načelnik može srazmjerno umanjiti utvrđene iznose ili potpuno ih
ukinuti, o čemu je dužan obavijestiti vijeće u roku od mjesec dana.
Članak 7.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 8.
Danom stupanja ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju
naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Općinskog
poglavarstva i Općinskog načelnika ("Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 1/06.).
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Viljevo“, a stupa na
snagu osam dana od dana objave.
KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2115/05-01-17-1
VILJEVO, 30.08.2017. godine
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
MONIKA FEKETE
Obrazloženje:
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Člankom 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) propisano je da član predstavničkog
tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela.
Članak 22. Statuta Općine Viljevo određuje da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte
kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, a članak 28. Statuta da član
Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu sukladno Odluci
Općinskog vijeća. Do donošenja predložene Odluke, na snazi je Odluka o utvrđivanju naknade
troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Općinskog poglavarstva i
Općinskog načelnika iz 2006. godine (SG 1/06.)
Nakon donošenja Odluke iz 2006. godine izvršene su višekratne izmjene Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi čime je dosadašnja Odluka iz 2006. godine prestala biti
sukladna s važećim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Odlukom se određuje visina naknade predsjedniku i ostalim vijećnicima Općinskog vijeća, kao i
visina naknade predsjedniku i članovima radnih tijela Općinskog vijeća.

17.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj
01/13), Općinsko vijeće Općine Viljevo na prijedlog Općinskog načelnika Općine Viljevo dana
30. kolovoza 2017. godine donosi
O D L U K U
o sufinanciranju nabave školskih udžbenika
učenicima prvih i drugih razreda osnovnih škola Općine Viljevo
za školsku 2017/2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina novčane pomoći i prava sufinanciranja
nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola sa prebivalištem na području Općine
Viljevo, polaznika prvih i drugih razreda, za školsku 2017/2018. godinu.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju svi polaznici prvog razreda
osnovnih škola sa prebivalištem na području Općine Viljevo na način da će isti biti osigurani
putem škole, dok je za 2. razred predviđeno sufinanciranje u iznosu od 500,00 kuna po
učeniku, ukoliko to pravo nisu iskoristili po drugoj osnovi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku
Općine Viljevo.
KLASA: 602-01/17-01/7
URBROJ: 2115/05-01/17-1
Viljevo, 30. kolovoza 2017.godine

PREDSJEDNICA VIJEĆA:
MONIKA FEKETE

22

______________________________________________________________________________
Naklada: OPĆINA VILJEVO, Glavni i odgovorni urednik: TIHOMIR HAJDUKOVIĆ
– pročelnik JUO Općine Viljevo. Za nakladnika: DOMINIK KNEŽEVIĆ – Općinski
načelnik - GODINA 24, BROJ 2/2017.
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