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30. Na temelju članak 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18,
2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) 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 dana 11. lipnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o izboru članova Mandatnog povjerenstva
Članak 1.
U Mandatno povjerenstvo Općine Viljevo izabiru se:
1. Tomislav Mađarić, za predsjednika
2. Đuka Vincetić, za člana
3. Ivica Šoš, za člana
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 021-05/21-01/4
URBROJ: 2115/05-01-21-03
Viljevo, 11. lipanj 2021.
PROČELNICA:
Melita Grüll,univ.spec.admin.publ.,v.r.
31. Na temelju članak 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18,
2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) 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 dana 11. lipnja 2021. godine donosi
ODLUKU
o izboru članova Povjerenstva za izbor i imenovanja
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Članak 1.
U Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općine Viljevo izabiru se:
1. Marta Senković, za predsjednika
2. Tomislav Okrugić, za člana
3. Matija Rajninger, za člana
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 021-05/21-01/4
URBROJ: 2115/05-01-21-04
Viljevo, 11. lipnja 2021.
PREDSJEDATELJ:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.
32. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članak 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“
broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 11. lipnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo
Članak 1.
TOMISLAV MAĐARIĆ, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 021-05/21-01/4
URBROJ: 2115/05-01-21-05
Viljevo, 11. lipanj 2021. godine

PREDSJEDATELJ:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.
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33. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19 i 144/20) i članak 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“
broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj dana 11. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU
o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo
Članak 1.
ĐUKA VINCETIĆ, izabire se za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 021-05/21-01/4
URBROJ: 2115/05-01-21-06
Viljevo,11. lipanj 2021. godine

PREDSJEDATELJ:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.

34. Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne
novine'' br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika o
smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike
Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' br. 65/16),
Smjernica za izradu procjene rizika za područje Osječko-baranjske županije (KLASA: 81000/17-01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 16.veljače 2017. godine) , te članaka 31. Statuta
Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i
3/21), općinski načelnik Općine Viljevo donosi
ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje
Općine Viljevo, osnivanje radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća te
određuju konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.
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Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo izrađuje se na temelju Smjernica
za izradu procjene rizika za područje Osječko-baranjske županije, te će se koristiti kao podloga
za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih
preventivnih mjera.
Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca
za izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu
matrica i karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.
Članak 2.
Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo osniva se radna
skupina.
Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke
poslove potrebne za izradu Procjene.
Radnu skupinu osnovat će načelnik Općine Viljevo posebnom Odlukom.
Članak 3.
Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve
grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.
Članak 4.
Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj
procjeni rizika za područje Osječko-baranjske ocjenjene visokim ili većim rizikom kako
slijedi:
1.
poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodnih tijela,
2.
potres.
3.
ekstremne vremenske pojave,
4.
epidemije i pandemije.
U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika na području Osječkobaranjske utvrđena su još dva dodatna rizika koji su karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:
1. poplave izazvane prolomom brane Borovik na području Općina Podgorač i Drenje
2. nuklearne nesreće NE Pakš koja ugrožava područje Baranje.
Članak 5.
Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja
Općinskom vijeću prijedlog Procjene rizika na donošenja.
Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja
od značaja za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, jedan puta
godišnje ili po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora.
Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom koordinatoru pokretanje postupaka
izmjena i dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo izrađuje se najmanje jednom u
tri godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom
trogodišnjem ciklusu.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo može se izrađivati i češće,
ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 810-01/21-01/4
URBROJ: 2115/05-03-21-01
Viljevo, 1. lipanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević,v.r.

35. Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („''Narodne novine'' br.
82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine
Viljevo“, broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 2. Odluke o izradi Procjene
rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo, KLASA: 810-01/21-01/4 URBROJ:
2115/05-03-21-01, od 1. lipnja 2021. godine općinski načelnik Općine Viljevo donosi

ODLUKU
o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Viljevo
Članak 1.
Osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine
Viljevo (u daljnjem tekstu: Radna skupina).
Članak 2.
Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će izraditi Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o
smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike
Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj:
65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
Osječko-baranjske županije.
Članak 3.
Radnu skupinu čini četiri člana: voditelj i tri člana. Jednog od članova predlaže angažirani
konzultant.
Članak 4.
Načelnik Općine Viljevo rješenjem će imenovati Radnu skupinu za izradu procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine Viljevo.
Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji
i rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika, načelnik može proširiti radnu skupinu članovimakoordinatorima koji mogu svojim znanjem i kompetencijama doprinijeti izradi Procjene
sukladno utvrđenim prijetnjama i rizicima.
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Članak 5.
Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika odgovoran je za:
organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine,
izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se usuglašavaju na Radnoj skupini,
koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika,
predlaganje izmjena i dopuna Procjene.

-

Članak 6.
Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza:
sudjelovati u izradi scenarija za određene rizike,
odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti,
kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu prikupljanja informacija,
o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju voditelja radne skupine,
dostavljaju voditelju radne skupine tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju
tijekom rada na procjeni,
prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika,
sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik.

Članak 7.
Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj Radne skupine.
Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi
Radna skupina.
O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju voditelj Radne skupine i zapisničar.
Radna skupina može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 810-01/21-01/4
URBROJ: 2115/05-03-21-02
U Viljevu, 8. lipnja 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević, v.r.

36. Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj:
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
(„Narodne novine“ broj: 126/19 i 17/20) i članka 31. Statuta Općine Viljevo ("Službeni vjesnik
glasnik Općine Viljevo“ broj 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 3/21), općinski načelnik
Općine Viljevo donosi:
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ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Viljevo i
imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Općine Viljevo
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera civilne zaštite Općine Viljevo (u daljnjem
tekstu stožer civilne zaštite), sastav stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera te način rada stožera.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA
Članak 3.
U Stožer civilne zaštite imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tomislav Mađarić, za načelnika stožera civilne zaštite,
Đuka Vincetić, za zamjenika načelnika stožera civilne zaštite.
Mario Pavin, član stožera ispred PP Donji Miholjac
Mirko Klopotan, član stožera ispred GDCK Donji Miholjac
Dorian Kovačević, član stožera, vatrogasni zapovjednik
Krešimir Erk, član stožera, Ravnateljstvo CZ, Područnog ureda Osijek
Sanja Hajduković, član stožera, Dom zdravlja Osječko baranjske županije,
Ivan Grgičević, član stožera
Vladmir Vesić, član stožera

NAČIN RADA STOŽERA
Članak 4.
Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija
ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću
i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za
koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima

93

izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga
sustava civilne zaštite.
Članak 5.
Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne
okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi
načelnik stožera.
Članak 6.
Kada se sustavima ranog upozoravanja ili kroz međunarodnu razmjenu najavi mogućnost
nastajanja velike nesreće i katastrofe, stožeri civilne zaštite sukcesivno podižu razinu
pripravnosti stožera.
Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi načelnik stožera.
Stožer civilne zaštite stavlja se u stanje pripravnosti kada prijeti realna opasnost od nastanka
velike nesreće ili katastrofe ili kada se na području lokalne samouprave proglasi stanje velike
nesreće.
Članak 7.
Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, stožer civilne zaštite preuzima sve poslove
usklađivanja, djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju
nastalih posljedica.
Stožer civilne zaštite aktivira se kada se na području njegove nadležnosti proglasi stanje velike
nesreće.
Članak 8.
U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, stožer može raditi u punom
ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike
nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim
uvjetima.
Članak 9.
Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće
ili načelnik općine kada velika nesreća nastupi, na sjednice stožera civilne zaštite može u
slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba
od interesa grada, drugih pravnih osoba i udruga građana, kriznih menadžera, ostalih eksperata
i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
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Članak 10.
Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava
Jedinstveni upravni odjel sukladno odluci načelnika.
Članu stožera civilne zaštite, tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu
potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja,
a što se utvrđuje planom djelovanja civilne zaštite, vanjskim planom civilne zaštite i
operativnim planovima civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
jedinice lokalne samouprave.
Članak 11.
Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi načelnik.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema
planovima djelovanja civilne zaštite.
Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite
Općine Viljevo, KLASA: 810-05/20-01/1, URBROJ: 2115/05-03-20-01 od 22. siječnja 2021.
godine.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku
Općine Viljevo" i na web stranici Općine Viljevo www.viljevo.hr
KLASA: 810-01/21-01/7
URBROJ: 2115/05-03-21-01
Viljevo, 14. lipanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNNIK:
Dominik Knežević,v.r.

37. 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., 98/19. i 144/20.) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine
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Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), općinski načelnik Općine Viljevo
donosi

ODLUKU
I.
Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Našice, I. B. Mažuranić 1a, iz Našica, na temelju
zamolbe, odobrava se iznos od 500,00 kuna radi financiranja redovitih aktivnosti.
II.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Konta 38119 – Ostale tekuće
donacije na račun Udruge računovođa i financijskih radnika, Našice, broj računa:
HR0623400091111071586, otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.
III.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
IV.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 402-07/21-01/8
URBROJ: 2115/05-03-21-02
Viljevo, 14. lipanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević, v.r.

38. Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19) i
članka 2. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog
zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosnog općinskog vatrogasnog zapovjednika
(„Narodne novine“ broj: 39/21), općinski načelnik Općine Viljevo, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti vatrogasnog zapovjednika
Vatrogasne zajednice Općine Viljevo
I.
DORIAN (Miroslav) KOVAČEVIĆ, iz Viljeva, Vladimira Nazora 84, imenuje se za vršitelja
dužnosti vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Viljevo na razdoblje od 1
godine temeljem izdane Suglasnosti, Klasa: 900-02/21-02/2, Urbroj: 2158/104-01-21-20 od
strane Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u službenom glasniku Općine Viljevo.
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KLASA: 214-01/21-01/10
URBROJ: 2115/05-03-21-02
Viljevo, 13. svibanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević
39. Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19) i
članka 2. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog
zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosnog općinskog vatrogasnog zapovjednika
(„Narodne novine“ broj: 39/21), općinski načelnik Općine Viljevo, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika vatrogasnog zapovjednika
Vatrogasne zajednice Općine Viljevo
I.
ZDRAVKO (Josip) FODOR, iz Viljeva, Vladimira Nazora 38, imenuje se za vršitelja dužnosti
zamjenika vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Viljevo na razdoblje od 1
godine temeljem izdane Suglasnosti, Klasa: 900-02/21-02/2, Urbroj: 2158/104-01-21-20 od
strane Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije.
II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 214-01/21-01/10
URBROJ: 2115/05-03-21-03
Viljevo, 13. svibanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević

40. Na temelju članka 23. stavka 6. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 125/19) i
članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20pročišćeni tekst i 2/21), općinski načelnik Općine Viljevo, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Općine Viljevo
u Vatrogasnoj zajednici Općine Viljevo
I.
DOMINIK KNEŽEVIĆ, iz Viljeva, Matije Gupca 55, imenuje se za predstavnika Općine
Viljevo u Vatrogasnoj zajednici Općine Viljevo.
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II.
Ovo Rješenje objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 214-01/21-01/10
URBROJ: 2115/05-03-21-04
Viljevo, 13. svibanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević, v.r.
41. Temeljem članka 48. stavka 1. točke 6. 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, 93/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statua Općine Viljevo („Službeni
glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), općinski načelnik Općine
Viljevo donosi
RJEŠENJE
o imenovanju
I.
Dominik Knežević, općinski načelnik, imenuje se za člana Skupštine Miholjačkog vodovoda
d.o.o. Donji Miholjac.
II.
Imenovani iz točke I. ovog Rješenja će predstavljati Općinu Viljevo.
III.
Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 363-01/21-01/13
URBROJ: 2115/05-03-21-02
Viljevo, 11. lipanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević,v.r.

Naklada: OPĆINA VILJEVO. Glavni i odgovorni urednik: TIHOMIR HAJDUKOVIĆ – voditelj poslova
poljoprivrede, gospodarskih, komunalnih i društvenih djelatnosti.
Za nakladnika: DOMINIK KNEŽEVIĆ – Općinski načelnik - GODINA 28, BROJ 4/2021.

98

