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54.   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 2/18), podnosim 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu Općinskog načelnika Općine Viljevo za  1. polugodište 2019. 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 1.000.000,00 (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  
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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, 

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o 

proračunu i Statutom Općine Viljevo. 

 

Proračun 

 

 Proračun jedinice lokalne samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te 

utvrđuju rashodi i izdaci za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukama donesenim na 

temelju zakona. 

 Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/78, 136/12 i 

15/15), općinski načelnik je u svom radu odgovoran za planiranje i izvršavanje svog dijela 

proračuna; prikupljanje prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i njihovo uplaćivanje u 

proračun; preuzimanje obveza, verifikacija obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret 

proračunskih sredstava koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu 

u korist proračunskih korisnika te zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično 

raspolaganje proračunskim sredstvima.  

Na 14. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 19.12.2018. godine usvojen je 

Proračun Općine Viljevo za 2019. godinu u iznosu od 18.860.000,00 kuna. 

 Cijelo vrijeme u svom radu sam se pridržavao odredbi Zakona o proračunu te ostalih 

zakona vodeći računa o pravilnom izvršenju proračuna.  

 

Prihodi  

 

U 1. polugodištu 2019. godine također je vršen nadzor na naplati prihoda, obaveza za 

poljoprivredno zemljišta, komunalne naknade te ostalih prihoda. Urednim praćenjem stanja, 

Općina u ovom trenutku nema velikih dužnika te se ne moraju poduzimati prisilne naplate.  

 

Likvidnost 

 

U prvom polugodištu, za koje podnosim izvješće, posvetio sam posebnu pozornost na 

likvidnost Općine. Sve obveze su plaćane na vrijeme i u zadanim rokovima a ujedno su i 

isplaćene. 

Stanje žiro-računa na dan 30. lipnja 2019. godine je iznosilo 2.268.588,50 te 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 2019. godine 

poslovanje vodi i prati na zadovoljavajućoj opremi i programima (zakup i prodaja 

poljoprivrednog zemljišta, uruđbeni zapisnik, komunalna naknada, naknada za legalizaciju 

objekata, računovodstveni programi) što će se nastojati održavati i ubuduće.  

Do 30. lipnja 2019. godine, odrađene su sve zakonske pretpostavke za informacijski 

sustav e-račun koji je implementiran u poslovanje Općine.   
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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 poljoprivrednog redara te 

pojačanim nadzorom, spriječena su divlja odlagališta smeća te nepropisno odlaganje otpada. 

 

a) Izrada projektne dokumentacije 

 

U tijeku je postupak izrade Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Viljevo te se 

nadamo kako će cjelokupna procedura biti uskoro dovršena i izmijene i dopune stupiti na 

snagu počekom jeseni.  

 

b) Izgradnja objekata  

 

Nakon provedenog postupak javne nabave potpisan je Ugovor o izgradnji dječjeg 

vrtića u Viljevu s tvrtkom Iver d.o.o. Čepin. U tijeku je postupak javne nabave za opremanje 

vrtića. 

U provedenom postupku jednostavne nabave tvrtka Karašica-Vučica d.o.o. izabrana je 

kako najbolji ponuditelj za izgradnju nerazvrstane ceste k.č.br. 2227, k.o. Viljevo, čija 

vrijednost radova iznosi 351.596,88 kn. Ova investicija je sufinancirana u iznosu od 

200.000,00 kuna od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.  

Radovi na Mrtvačnici u naselju Kapelna su pri kaju i građevina će se moći uskoro 

koristiti. 

Za izgradnju mrtvačnice u Ivanovu dobivena je građevinska dozvola i projekt je 

prijavljen na natječaj koji je raspisala LAG Karašica. Očekuje se u drugom polugodištu 

provesti postupak javne nabave, odabrati izvođača te početi s gradnjom, 

Za nerazvrstanu cestu Cret Viljevski – Ivanovo podnesen je zahtjev za izdavanje 

građevinske dozvole.  

U vezi nastavka izgradnje vatrogasnog doma i ambulante, općina se prijavila na 

natječaj koji je raspisala Osječko-baranjska županija, te očekujemo pozitivne odgovore. 

    

3.         U području zaštite okoliša, civilne i protupožarne zaštite: 

 

 U području zaštite okoliša doneseni su svi propisi iz nadležnosti Općinskog Vijeća i 

općinskog načelnika te se svakodnevno vodi računa o sprečavanju nastanka divljih 

odlagališta. Intervencijom komunalnog reda i poljoprivrednog redara nekoliko puta su 

spriječena  divlja odlagališta sanirana.  

 Civilna zaštita je u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Općine Viljevo kao i DVD 

Viljevo sredinom lipnja 2019. godine organizirala pokaznu vježbu „Blanje 2019“ na kojoj su 

sudjelovali i predstavnici službe 112, hitne medicinske pomoći, policije, crvenog križa te 

ostalih institucija. 

4. U području komunalnog gospodarstva:  

  

Održavanje čistoće je organizirano odvozom i odlaganjem komunalnog otpada, 

mobilnog reciklažnog dvorišta koncesionara Eko-flor Plus d.o.o. Proveden je postupak 

davanja koncesije za zbrinjavanje komunalnog otpada te je Općinsko vijeće donijelo odluku o 
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odabiru kojom je ponovo odabran Eko-flor Plus d.o.o. za pružanje usluge zbrinjavanja otpada 

na području Općine Viljevo, 

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.  

Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu na prijedlog 

općinskog načelnika, Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o komunalnom redu te temeljem 

iste, komunalni redar u svakodnevnom obilasku naselja poduzima mjere u provođenju 

komunalnog reda.  

Putem Programa Javnih radova na kojim je zaposleno 6 osoba, kose se javne površine 

i uređuju se groblja. 

U skladu s financijskim mogućnostima, održavaju se nerazvrstane ceste, kose se kanali 

i bankine.  

Općina Viljevo je partner na projektu Briga o okolišu za bolje sutra. Cilj projekta je 

edukacija stanovništva koja se provodi kroz dostavu letaka na kućne adrese, školske predstave 

i slično.  

  

5.  U području prometa: 

 

Od redovnih poslova izdvojio bi:  

- održavanje pješačkih staza, nogostupa  

- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava  

- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta 

- uređenje prometnih površina 

- obilazak, kontrola i popravak prometnih znakova. 

 

6. 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.  

 Tijekom mjeseca travnja raspisan je natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Viljevo i donesene odluke o prodaji.       

 Ministarstvo poljoprivrede je potpisalo anekse ugovora s pravnim i fizičkim osobama 

koje raspolažu s poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH te prihod od tih ugovora sada 

pripada Općini Viljevo. Ukupni prihod koji pripada Općini Viljevo temeljem tih aneksa na 

razini godine od tih ugovora iznosi: 162.429,00 kuna. 

 

7. 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.  

  

8. 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.  
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Općina je nastavila financirati Projekt Školski obrok za sve koji provodi Osječko-

baranjska županija te djeca imaju besplatnu školsku kuhinju. 

Redovitom komunikacijom s ravnateljicom Osnovne škole, pomažemo školi. Izdvojio 

bih kupovinu instrumenta za glazbeni odgoj.  

Od ožujka 2019. godine do kraja svinja 2019. godine organizirana je kao i svake 

godine mala škola koju je pohađalo 16 djece. Općina Viljevo je financijski pokrila sve 

troškove vezane za malu školu (prijevoz djece iz susjednih naselja, didaktički materijali, 

naknada za učiteljicu i slično). 

 

9.    U području kulture 

 

Općina podržava rad svih udruga koje djeluju na području Općine Viljevo. U veljači 

2019. godine bio je raspisan javni poziv za dodjelu sredstava udruga iz Proračuna te je 

udrugama koje se bave kulturnom djelatnošću isplaćeno iz Proračuna 97.000,00 kuna. 

Budući da su udruge jako aktivne a posebno tijekom ljetnih mjeseci, ove godine sam 

pokrenuo inicijativu za organizaciju manifestacije „Ljeto u Viljevu 2019.“ u okviru koje bi 

svaka udruga organizirala posebnu manifestaciju. U tu svrhu je organiziran Organizacijski 

odbor je sastavljen od 8 članova, predstavnika udruga. Do sada su u okviru manifestacije 

„Ljeto u Viljevu 2019.“ uspješno o odrađena kazališne predstave u organizaciji KUD-a Drski  

te motorijada.  

 

10. 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.  

Nakon provedenog javnog poziva u veljači, udrugama je ukupno isplaćeno 300.000,00 

kuna. 

Isto tako u okviru manifestacije „Ljeto u Viljevu 2019“ ŠRD „Zlatni karas“ je 

uspješno odradio natjecanje – ribički kup. Ostale aktivnosti u okviru ove manifestacije se 

očekuju tijekom ljeta 2019. godine i bit će obuhvaćene slijedećim izvješćem.   

 

11. 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 u svibnju 

zaposleno je 6 osoba u Programu javnog rada na razdoblje od šest mjeseci. Zaposleno je 3 

osobe s područja Viljeva, 1 iz Kaplene, 1 iz Ivanova i 1 iz Krunoslavja.  

 I u ovom periodu nastavilo se s aktivnim  provođenjem Programa „Zaželi“. Program 

se provodi bez poteškoća, izvješća se šalju redovito. I nadalje, 10 zaposlenih žena brine 

svakodnevno o 40 korisnika. Tijekom travnja odobren nam je drugi zahtjev za nadoknadu 

sredstava u iznosu od 163.656,88 kuna te se očekuje odobrenje trećeg i četvrtog zahtjeva. 

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe mještana u 

području socijalne skrbi i zaštite zdravlja primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene 

gađane, jednokratnim pomoćima, pomoći za novorođenčad i slično.  

U suradnji s Crvenim križem iz Donjeg Miholjca, 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 u jesen 2018. godine, stipendirano je 36 studenata u ukupnom 

iznosu od 180.000,00 kuna i 28 učenika srednjih škola u ukupnom iznosu od 84.000,00 kuna. 

Prvi dio sredstava je isplaćen u prosincu 2018. godine dok je drugi dio sredstva je isplaćena u 

travnju ove godine. 

 

III. ZAKLJUČAK 

 

Podneseno Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Viljevo je za razdoblje od 01. 

prosinca 2018. godine do 30. lipnja 2019. godine te 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 

ministarstvima 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: 022-05/19-01/3 

URBROJ: 2115/05-03-19-1 

U Viljevu,  31. srpanj 2019. godine 

                                     OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                    Dominik Knežević v.r. 

 

55.  Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo ("Službeni glasnik Općine Viljevo“ br. 

02/2018.), Zapisnika Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine Viljevo (KLASA: 940-01/19-01/4, URBROJ: 2115/05-03-19-7) od 26. srpnja 2019. 

godine, te članka 7. i 8. Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo ("Službeni 

glasnik Općine Viljevo“ br. 05/2019.),  Općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

ODLUKU 

         O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O OTKUPU 

                NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U  

                                                    VLASNIŠTVU OPĆINE VILJEVO 

 

Članak 1. 

 

Po provedenom Javnom natječaju a na temelju prijedloga Povjerenstva  za provedbu natječaja 

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Viljevo, donosi se Odluka o izboru najpovoljnije 

ponude i sklapanju Ugovora o otkupu neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljište 

u vlasništvu Općine Viljevo, kako slijedi: 

 

- Za k.č. br. 3579, k.o. Donji Miholjac, neplodno mrcinište Ivanovu, površine 0,3264 ha 

            najvišu cijenu otkupa od 2.500,00 kuna, ponudio je Vladimir Vesić iz Ivanova, N. 

Tesle 80,  

- Za k.č. br. 3821, k.o. Donji Miholjac, smetlište livade Drajšpic, površine 0,9996 ha 
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            najvišu cijenu otkupa od 7.100,00 kuna, ponudio je Dalibor Benčić iz Bockovca, 

Glavna 23,  

- Za k.č. br. 3791, k.o. Donji Miholjac, pašnjak u selu Ivanovo, površine 0,8061 ha 

            najvišu  cijenu otkupa od 5.853,00 kune, ponudio je Đura Dovčak iz Ivanova,  

Školska 10,  

- Za k.č. br. 1643/3, k.o. Viljevo, oranica u Cretu Viljevskom, površine 0,2832 ha 

            najvišu  cijenu otkupa od 15.001,00 kuna, ponudio je Sin ravnice d.o.o. iz Creta  

            Viljevskog, Kralja Tomislava 14. 

 

Članak 2. 

 

 Kupoprodajni ugovor s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima zaključit će se u roku 

od 30 dana od dana donošenja ove odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 Kupoprodajni ugovor zaključit će Općinski načelnik Općine Viljevo. 

         

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 940-01/19-01/4 

URBROJ: 2115/05-03-19-8 

Viljevo, 01. kolovoza 2019. godine 

 

                                                              OPĆINSKI NAČELNIK : 

                                                          Dominik Knežević v.r. 

 

56.  Na temelju 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, 135/15 i 

123/17) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18) 

općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

O D L U K U 

o subvencioniranju mjesečnih karata učenika srednjih škola  

u razdoblju rujan – prosinac 2018. godine 

  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje iznos i načini te kriteriji subvencioniranja međumjesnog 

javnog prijvoza za redovite učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Viljevo. 

 Pod međumjesnim javnim prijvozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumjeva se 

prijevoz od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta 

neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave. 

 

Članak 2. 

 Općina Viljevo subvencionirat će u razdoblju od rujna do prosinca 2018. godine, za 

vrijeme trajanja nastave u školskoj godini 2018/2019., međumjesni javni prijevoz za redovite 

učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Viljevo u iznosu od 17,5% mjesečne 

karte. 
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Članak 3. 

 Pravo na subvenciju prijevoza temeljem ove Odluke nemaju učenici koji pravo na 

besplatan prijevoz ili sufinanciranje  troškova prijevoza do škole ostvare temeljem nekog 

drugog propisa. 

 

Članak 4. 

 Na temelju ove Odluke s prijevoznicima će se sklopiti ugovor o subvencioniranju 

mjesečnih karata učenika srednjih škola za razdoblje navedeno u članku 2. ove Odluke. 

 

 

 

Članak 5. 

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Viljevo za 2018. 

godinu. 

  

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na sangu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 402-07/18-01/18 

URBROJ: 2115/05-03-18-01 

Viljevo, 30. kolovoz 2018. godine 

        OPĆINSKI NAČELNIK:  

        Dominik Knežević v.r. 

 

57.  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. i 123/17.) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo 

broj: 2/18), općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Povijesnoj udruzi Mailath, Donji Miholjac, E. Kvaternika 14, odobrava se iznos od 500,00 

kuna radi organizacije povijesnog događaja „Bitka za Miholjac“. 

 

II. 

Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Pozicije 28 – Ostale tekuće 

donacije na račun Povijesne udruge Mailath, Donji Miholjac, E. Kvaternika 14 broj računa: 

HR4924120091134003054, otvorenog kod Slatinske banke d.d. Slatina. 

 

III. 

Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.  

 

KLASA: 402-07/19-01/23 

URBROJ: 2115/05-03-19-02 

Viljevo, 5. rujan 2019. godine 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

        Dominik Knežević v.r. 
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58.  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. i 123/17.) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo 

broj: 2/18), Općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, Eparhiji slavonskoj, Crkvenoj općini Kapelna, Petra 

Preradovića 66, Kapelna, OIB: 74027440536, odobrava se iznos od 1.000,00 kuna radi obnove 

unutrašnjosti parohijskog doma u Kapelni 

 

II. 

Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Pozicije 28 – Ostale tekuće 

donacije na račun Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, Eparhije slavonske, Crkvene općine 

Kapelna, P. Preradovića 66, Kapelna, broj računa: HR7123400091110501705, otvorenog kod 

Privredne banke d.d. Zagreb. 

 

III. 

Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.  

 

KLASA: 402-07/19-01/24 

URBROJ: 2115/05-03-19-02 

Viljevo, 11. rujan 2019. godine 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

        Dominik Knežević v.r. 

 

59.  Općinski načelnik Općine Viljevo temeljem članka 44. i 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., 19/13., 137/15., i 123/17.) i 

temeljem članka 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj  02/18),  

d o n o s i: 

P R A V I L N I K 

                             o dodjeli pomoći studentima i sufinanciranju troškova      

                            učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola 

 

 

Članak 1. 

 

         Ovim se Pravilnikom o dodjeli pomoći studentima s područja Općine Viljevo (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik) i sufinanciranju troškova učeničkih domova (stanovanja) 

učenicima srednjih škola uređuju uvjeti, način, postupak te druga pitanja u svezi s 

odobravanjem pomoći studentima i srednjoškolcima. 

 

Članak 2. 

 

        Sredstva za pomoći osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo. Broj i visinu  pomoći za 

svaku akademsku i školsku godinu određuje Općinski načelnik svojom Odlukom, sukladno 

financijskim mogućnostima Općine. Pomoć će se isplatiti u dva obroka, u pravilu prvi obrok u 

u mjesecu prosincu te drugi u mjesecu travnju slijedeće godine. 
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Članak 3.  

 

         Temeljem ovog Pravilnika, Općinski načelnik Općine Viljevo raspisat će JAVNI 

POZIV o prikupljanju zahtjeva za dodjelu pomoći studentima s područja Općine Viljevo, kao 

i obavijest o sufinanciranju troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola. 

 

                                                                    Članak 4.  

 

(1) Pomoć će se isplatiti svim redovnim studentima sa područja Općine Viljevo, pod uvjetom 

da zadovoljavaju slijedeće kriterije: 

- da su državljani Republike Hrvatske 

- da imaju prebivalište na području Općine Viljevo 

- da imaju status redovnog studenta  

- da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta 

 

(2) U prijavi za dodjelu pomoći studentima  potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju : 

1. popunjen obrazac - zamolbu za dodjelu pomoći studentu 

2. presliku osobne iskaznice kao dokaz identiteta i prebivališta  

3. potvrdu da je student redovno upisan na fakultet 

4. fotokopiju računa (žiro, tekući) na koji će se isplatiti pomoć 

 

                                                        Članak 5. 

 

         Za sufinanciranje troškova korisnicima učeničkih domova (stanovanja), pomoć će biti 

isplaćena u mjesečnom iznosu koji odredi Općinski načelnik svojom Odlukom, potrebno je 

takođe podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo te priložiti  slijedeću 

dokumentaciju: 

 

- fotokopiju osobne iskaznice 

- potvrdu srednje škole o upisu u tekuću školsku godinu  

- potvrdu o smještaju u učenički dom (ako je učenik u domu) 

- presliku štedne knjižice ili broj TR na koji će sredstva biti doznačena  

  

     Članak 6.  

 

         Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom 

glasniku Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 604-02/19-01/1 

URBROJ: 2115/05-03-19-1 

Viljevo, dana 25. rujna 2019. godine                                            

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                             Dominik Knežević  v.r. 

 

60.    Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli pomoći za studente, koji je donio Općinski 

načelnik Općine Viljevo dana 26. rujna 2019. godine, Općinski načelnik Općine Viljevo 

donosi  

                                          ODLUKU O DODJELI POMOĆI STUDENTIMA 

                                                ZA AKADEMSKU 2019/20. GODINU 
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                                                                   Članak 1.  

 

(1)  Pomoć će se isplatiti svim redovnim studentima sa područja Općine Viljevo, pod uvjetom 

da zadovoljavaju slijedeće kriterije: 

- da su državljani Republike Hrvatske 

- da imaju prebivalište na području Općine Viljevo 

- da imaju status redovnog studenta  

- da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta. 

 

                                                       Članak 2. 

 

(2) Visina pomoći studentu iznosi 5.000,00 kn. Pomoć će se isplatiti studentima u dvije rate i 

to prva u mjesecu prosincu tekuće godine i druga u mjesecu travnje iduće godine.  

(3)  
                                                                   Članak 3. 

 

(3) U prijavi za dodjelu pomoći studentima  potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju : 

- popunjen obrazac - zamolbu za dodjelu pomoći studentu 

- presliku osobne iskaznice kao dokaz identiteta i prebivališta  

- potvrdu da je student redovno upisan na fakultet 

- fotokopiju računa na koji će se isplatiti pomoć. 

 

(4) Dokumentacija se dostavlja na adresu: Općina Viljevo, B. Radića 87, 31531 Viljevo, s 

naznakom "za dodjelu pomoći studentima" do 15.11.2019. godine. 

 

(5) Rješenje o dodjeli pomoći studentima donosi načelnik Općine  Viljevo na prijedlog 

Povjerenstva za dodjelu pomoći, a koje će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici 

Općine Viljevo te biti dostavljeno studentima koji su podnijeli prijavu i ostvarili predmetno 

pravo. 

                                                        Članak 4.  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Viljevo“.  

 

U Viljevu, 26. rujna 2019. godine        

KLASA: 604-02/19-01/2 

URBROJ: 2115/05-03-19-1                                                    

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK:   

                                                                                                Dominik Knežević v.r. 

 

61.    Prema odredbama Pravilnika Općinskog načelnika o dodjeli pomoći studentima i 

srednjoškolcima te na temelju članka 11. i članka 31. Statuta Općine Viljevo («Službeni 

glasnik Općine Viljevo» broj 2/18.)  Općinski načelnik Općine Viljevo je dana 26. rujna 2019. 

godine, donio  

ODLUKU 

                                        o sufinanciranju troškova učeničkih domova  

                  (stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Općine Viljevo 

Članak 1. 
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        Odlukom o sufinanciranju troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih 

škola s područja Općine Viljevo  (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se visina sredstava za 

sufinanciranje troškova stanovanja učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih 

škola s područja Općine Viljevo, za razdoblje unutar školske 2019/20. godine.  

 

Članak 2. 

 

        Učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola koji stanuju u mjestu u 

kojem polaze srednju školu (učenički dom, troškovi stanovanja) sufinanciraju se troškovi u 

svoti 300,00 kuna mjesečno. 

        Sufinanciranje troškova uplaćuje se na tekuće račune ili štedne knjižice korisnika 

sufinanciranja, u pravilu u dvije rate i to prva u mjesecu prosincu te slijedeća u mjesecu 

travnju iduće godine. 

                                                               Članak 3. 

 

        Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola kojima se sufinanciraju 

troškovi stanovanja dužni su dostaviti potvrdu srednje škole da su upisani u tekuću školsku 

godinu tj. potvrdu o smještaju u učenički dom, te presliku štedne knjižice odnosno tekućeg  

  računa. 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku  

Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 604-02/19-01/3 

URBROJ:2115/05-03-19-1 

Viljevo, 26. rujna 2019. godine                              

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                           Dominik Knežević v.r. 

 

62.  Temeljem članka 48. točke 3. 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 i 123/17), članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u loklanoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 31. 

Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18), općinski načelnik 

Općine Viljevo, donosi 

PRAVILNIK 

o ocjenjivanju službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo 

  

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Viljevo i način provođenja njihovog ocjenjivanja. 

 

Članak 2. 

 

 U postupku ocjenjivanja službenika ocjenjuje se: 

1. Stručno znanje pokazano u obavljanju poslova prema kriterijima: 

a) poznavanje i pridržavanje propisa i pravila struke 

b) samosatalnost u radu 
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2. Učinkovitost i kvaliteta rada, prema kriterijima:  

a) samoinicijativnost 

b) kvaliteta obavljanja poslova 

c) opseg obavljenih poslova 

d) poslovni odnos prema suradnicima i strankama 

3. Poštivanje službene dužnosti, prema kriterijima:  

a) pridržavanje radne discipline  

b) pridržavanje pravila ponašanja 

 

Članak 3. 

 

 Godišnja ocjena utvrđuje se pomoću obrasca za ocjenjivanje službenika u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: obrazac za ocjenjivanje), koji čini sastavni 

dio ovog Pravilnika. 

 O ocjeni se donosi rješenje. Popunjeni i potpisani obrazac za ocjenjivanje sastavni je dio 

obrazloženja rješenja o ocjenjivanju. 

 

Članak 4. 

 

 Za svaki od kriterija u obrascu za ocjenjivanje dodjeljuje se određeni broj bodova kako 

slijedi:  

- 5 bodova – ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje 

jedinstveno izvršavanje službe 

- 4 boda – ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava 

prvorazredno izvršavanje službe 

- 3 boda – ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete i osigurava 

pouzdano obavljanje službe 

- 2 boda – ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru 

prihvatljivih standarda kvalitete i preciznost u obavljanju službe  

- 1 bod – ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te 

nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe. 

 

Čalank 5. 

 

 Ocjena se utvrđuje zbrajanjem bodova dodjeljenih po kriterijima iz prethodnog članka 

tako da se za ostvarenih:  

- 38 i više bodova utvrđuje ocjena „odličan“ 

- od 33 do 37 bodova utvrđuje ocjena „vrlo dobar“ 

- od 20 do 32 boda utvrđuje ocjena „dobar“ 

- od 12 do 19 bodova utvrđuje ocjena „zadovoljava“ 

- 11 bodova i manje utvrđuje ocjena „ne zadovoljava“ 

 

Članak 6. 

 

 Kada službenik zbog zakonom propisanih razloga nije ocjenjen za pojedinu godinu, o 

tome se sastavlja bilješka.  
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Članak 7. 

 

 Ovaj Pravilnik sutpa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine 

Viljevo“. 

 

KLASA: 119-01/19-01/3 

URBROJ: 2115/05-03-19-01 

Viljevo, 30. rujan  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 7/2019.                                                                                                               


