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42. Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 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
2. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Viljevo ("Službeni glasnik Općine Viljevo" broj 1/04, 2/12, 3/17 i 2/18pročišćeni tekst, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 9/20-ispravak), u nastavku: IV. izmjene i dopune
PPUO Viljevo.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
Članak 2.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo je Zakon
o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17., 114/18, 39/19 i 98/19).
(2) Nositelj izrade IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo je Jedinstveni upravni odjel
Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade).
(3) Stručni izrađivač IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo je tvrtka Centar za prostorno
uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba (u daljnjem tekstu: Stručni izrađivač).
RAZLOZI ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE VILJEVO
Članak 3.
Razlozi za donošenje IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo su slijedeći:
1. izmjenama i dopunama Plana mijenja se sustav odvodnje Općine Viljevo, u grafičkom
dijelu i Odredbama za provedbu, na način da se stvore prostorno preduvjeti za izgradnju
sustava odvodnje sukladno Studiji izvodljivosti za projekt “ Poboljšanje i razvoja vodno
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

komunalne infrastrukture na uslužnom području komunalnog gospodarstva Park d.o.o.
Donji Miholjac (sada: Miholjački vodovod d.o.o Donji Miholjac)”;
usklađenje s izmjenama Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na
području Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 02/3, 04/12, 04/17,
02/18, 10/18 i 11/20, dalje u tekstu: PPOBŽ) te Odlukom o odvodnji otpadnih voda na
području aglomeracije Donji Miholjac i Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Magadenovac („Županijski glasnik“ broj 11/20);
usklađenje s projektima za sustav navodnjavanja Miholjački Poreč i sustav
navodnjavanja Miholjac – Viljevo (dio na području Grada Donjeg Miholjca) prema
Planu navodnjavanja Osječko-baranjske županije iz 2006. godine („Županijski glasnik“
broj 3/06);
usklađenje s projektom izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Krunoslavje (spoj na
vodoopskrbni cjevovod Golinci);
usklađenje s PPOBŽ – obveza iz članka 61. Zakona o prostornom uređenja;
usklađenje sa zahtjevima, podacima i planskim smjernicama koje temeljem članka 90.
Zakona o prostornom uređenju dostave nadležna javnopravna tijela;
obveza ucrtavanja vanjskih granica inundacijskih područja propisana je Prostornim
planom Osječko-baranjske županije, a temelji se na Odluci o vanjskoj granici
neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu obalu Spojnog kanala KarašicaDrava (Viljevački kanal) od km 0+290 do km 6+450 na području k.o. Donji Miholjac i
Viljevo od 28.8.2020. godine (izmjene 6.10.2020. godine);
planiranje lokalnih plinovoda u naseljima na području Općine Viljevo.

OBUHVAT IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
VILJEVO
Članak 4.
(1) IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo odnose se na izmjene i dopune tekstualnog i
grafičkog dijela Plana, koje uključuju:
izmjenu Odredbi za provedbu Plana i kartografskog prikaza u dijelu koji se odnosi
na planirano rješenje sustava odvodnje, sustava vodoopskrbe, osobito naselja
Krunoslavje i sustava navodnjavanja,
ucrtavanje vanjskih granica neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu
obalu Spojnog kanala Karašica - Drava (Viljevački kanal) prema donesenim
odlukama i u skladu sa člankom 96. stavak 3. PPOBŽ.
(2) IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo izraditi će se na svim kartografskim prikazima
na kojima to bude potrebno, a u skladu s člankom 6. ove Odluke.
(3) U skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne
novine", broj 115/15) grafički dio IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo sadržavat će novi
kartografski prikaz u digitalnom i tiskanom obliku.
(4) Po donošenju IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo objavit će se pročišćeni tekst
Odredbi za provedbu u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i dopune Odluke o
donošenju PPUO Viljevo i koji će biti objavljen u "Službenom glasniku" Općine Viljevo.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 5.

101

(1) Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Viljevo je Prostorni
plan uređenja Općine Viljevo ("Službeni glasnik Općine Viljevo" broj 1/04, 2/12, 3/17 i 2/18pročišćeni tekst, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 9/20-ispravak) koji utvrđuje programske i
prostorne postavke razvoja Općine Viljevo.
(2) IV. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo izvršit će se usklađenje Plana sa izrađenim
rješenjima sustava odvodnje i vodoopskrbe te sustava navodnjavanja, kako bi se ostvarili
prostorni preduvjeti za izgradnju sustava odvodnje i sustava navodnjavanja Općine Viljevo i
ostvarili preduvjeti za opskrbu vodom naselja Krunoslavje iz drugog opskrbnog pravca.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 6.
IV. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo će se ostvariti prostorni preduvjeti za
planirani prostorni razvoj Općine Viljevo, posebno u segmentu vodnog gospodarstva:
- izgradnju razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Viljevo (gravitacijski
i tlačni cjevovodi i crpne stanice) kako bi se omogućilo spajanje na postojeću
kanalizacijsku mrežu u Donjem Miholjcu i odvod sanitarnih voda na pročišćavanje
na UPOV-u Donji Miholjac;
- izgradnju sustava vodoopskrbe naselja Krunoslavje u skladu s inicijativom
koncesionara opskrbe vodom „Miholjačkog vodovoda d.o.o.;
- ucrtavanje postojećeg vodoopskrbnog sustava na području Općine Viljevo,
- izgradnju sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Općine
Viljevo,
- ucrtavanje vanjskih granica neuređenog inundacijskog područja uz lijevu i desnu
obalu Spojnog kanala Karašica - Drava (Viljevački kanal) prema donesenim
odlukama.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IV. IZMJENA I
DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 7.
Za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo nije planirana izrada posebnih stručnih
podloga, već će se u izradi koristiti dostupna dokumentacija koja se odnosi na rješenje sanitarne
odvodnje, vodoopskrbe i navodnjavanja na području Općine Viljevo
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO
VILJEVO
Članak 8.
(1) Stručna rješenja IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo izradit će ovlašteni stručni
izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana.
(2) IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo izradit će se na kartografskim podlogama
važećeg PPUO Viljevo u mjerilu 1:25000 i 1:5000.
(3) U skladu sa odredbom članka 26. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, IV.
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izmjene i dopune PPUO Viljevo će se prikazati na način da se izmjene i/ili dopune prikazuju
zamjenom važećeg kartografskog prikaza novim.
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA
DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI)
IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA
PPUO VILJEVO
Članak 9.
(1) Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe
izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo, Općina Viljevo će zatražiti od:
- HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Odjel za studije,
zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB;
- UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Ulica Vijenac Ivana
Meštrovića 14E, 31000 OSIJEK;
- HEP-OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA
d.o.o.,
DP
"ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK", Šetalište Kardinala F. Šepera 1a, 31000
OSIJEK;
- HEP PLIN d.o.o., Sektor za tehničke poslove, Cara Hadrijana 7, 31000 OSIJEK;
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, VGI
za mali sliv "Karašica-Vučica" sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Trg Ante
Starčevića 9, 31540 DONJI MIHOLJAC;
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska
2a, 31000 OSIJEK;
- JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK;
- MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., P. Radića 99, 31540 DONJI MIHOLJAC;
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, OSIJEK;
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, Županijska
4, OSIJEK.
(2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je 15 dana
od dana dostave ove Odluke.
(3) Ako javnopravna tijelo iz stavka 2. ove Odluke ne dostavi zahtjeve za izradu IV.
izmjena i dopuna PPUO Viljevo u određenom roku, smatra se da zahtjeva nema.
(4) Ako se u tijeku izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo za to ukaže potreba u
postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU
IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH
FAZA
Članak 10.
(1) Rok za izradu Nacrta prijedloga IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je 30 dana od
dana zaprimanja svih zahtjeva javnopravnih tijela odnosno proteka roka za njihovu dostavu.
(2) Javna rasprava trajat će 8 dana.
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(3) Rok za pripremu izvješća s javne rasprave je 20 dana od isteka roka za davanje
mišljenja u javnoj raspravi.
(4) Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana je 15 dana od
izrade izvješća s javne rasprave.
(5) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO
Viljevo utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM
IZRADE I DONOŠENJA
IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 11.
Do donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo na području obuhvata Plana su
mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje građevina u skladu s odredbama posebnih
propisa.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO
Članak 12.
Troškovi izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo financiraju se iz Proračuna Općine
Viljevo te iz drugih izvora, ako se za to ukaže mogućnost.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima određenim
posebnim propisima koji su navedeni u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se
poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu IV.
izmjena i dopuna PPUO Viljevo.
(2) Općina Viljevo će po objavi ove Odluke u "Službenom glasniku" Općine Viljevo,
na mrežnoj stranici Općine Viljevo i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj
stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavijestiti javnost o
izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo.
(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave
u "Službenom glasniku" Općine Viljevo Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i
državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.
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Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Viljevo.
KLASA: 350-02/21-01/8
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021. 2021. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.
43. Temeljem članka 35. a vezi s člankom 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,
144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19. i 144/20.) i članka 22. Statuta Općine Viljevo
(„Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18., 2/20. i 3/20. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Viljevo, na 2. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika za rad u Općinskom vijeću i
radnim tijelima Općinskog vijeća te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.
Članak 2.
Vijećnik ima pravo na ukupnu neto naknadu za rad u Općinskom vijeću u iznosu od 500,00
kuna mjesečno.
Članak 3.
Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu ukupnu neto naknadu u iznosu od 750,00
kuna neto.
Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu ukupnu neto naknadu u iznosu od
650,00 kuna neto.
Članak 4.
Članovi radnih tijela koji nisu vijećnici, kada su nazočni na sjednici imaju pravo na naknadu u
iznosu od 200,00 kuna neto.
Članak 5.
Vijećnici Općinskog vijeća i članovi radnih tijela, kada putuju izvan mjesta prebivališta imaju
pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja u visini propisanoj aktima
za službenike Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
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Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika
i članova radnih tijela („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/17).
KLASA: 021-05/21-01/6
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.
44. Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne
promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19 i 98/19) i članka 22. Statuta Općine
Viljevo («Službeni glasnik Općine Viljevo» broj: 2/18, 2/20 i 3/20-pročišćeni tekst, 2/21),
Općinsko vijeće Općine Viljevo na 2. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stanaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2021. godini
Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2021. godini („Službeni glasnik
Općine Viljevo“ broj: 12/20) članak 5. mijenja se i glasi:
„Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću
raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Viljevo za 2021. godinu za razdoblje
srpanj-prosinac 2021. godine kako slijedi.
Rb
1.
2.
3.
4.

Politička stranka

IZNOS

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Nezavisni kandidat grupe birača – Z. Kolar
Nezavisni kandidat grupe birača – P. Rabljenović
SDSS
UKUPNO

3.050,00 Kn
500,00 Kn
500,00 Kn
500,00 Kn
4.550,00 Kn“

Članak 2.
Odredbe Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Viljevo u 2021. godini koje nisu
obuhvaćene ovom Odlukom o izmjenama i dopunama ostaju na snazi nepromijenjene.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 006-01/21-01/2
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.

45. Temeljem članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 1/18.,
2/20., 3/20-pročišćeni tekst i 2/21.), a sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014.-2020. godine, Općinsko vijeće Općine Viljevo na 2. sjednici održanoj dana
16. srpanj 2021. godine donosi
ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
Građenje građevine športsko-rekreacijske namjene –
svlačionice i prostorije nogometnog kluba
na području Općine Viljevo
Članak 1.
Odlukom o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Građenje građevine športskorekreacijske namjene – svlačionice i prostorije nogometnog kluba na području Općine Viljevo
(u daljnjem tekstu: Odluka) daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt Građenje
građevine športsko-rekreacijske namjene – svlačionice i prostorije nogometnog kluba (u
daljnjem tekstu: Projekt) koji će se provoditi na području Općine Viljevo.
Članak 2.
Provedba ulaganja u Projekt će se provesti prijavom na Natječaj za provedbu Mjere 7 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, za Podmjeru 7.4. „Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za tip operacije 7.4.1
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Članak 3.
Prilog „Opis projekta“ izrađen je u skladu s Prilogom 10. Natječaja za provedbu Podmjere 7.4
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ –
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provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“, sastavni je dio ove Odluke.
Prilog iz stavka 1. ovog članak nije predmet objave u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
Članak 4.
Ulaganje u Projekt je u skladu s Planom razvoja Općine Viljevo do 2027. godine na temelju
koncepta „Pametna općina“ i Katalogom razvojnih projekata Općine Viljevo do 2027. godine
na temelju koncepta „Pametna općina“ te Prostornim planom uređenja Općine Viljevo.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 360-01/21-01/7
URBROJ: 2115/05-01-21-01/7
Viljevo, 16. srpanj 2021. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.

46. Na temelju članka 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 2. sjednici,
održanoj dana 16. srpnja 2021. godine donosi
RJEŠENJE
imenovanju članova
Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja
I.
U Povjerenstvo za statutarno-pravna pitanja (dalje u tekstu Povjerenstvo) imenuju se:
1. Krešimir Fekete, za predsjednika
2. Vladimir Vesić, za člana
3. Ivica Šoš, za člana.
II.
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
- raspravlja i predlaže prijeldog Statuta Općine Viljevo, Poslovnika Općinskog vijeća, te
predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta i Poslovnika,
- po potrebi razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće
u pogledu njihove usklađenosti sa Statutom, te daje mišljenje i prijedlog Općinskom
vijeću,
- utvrđuje i daje pročišćene tekstove odluka i općih akata Općinskog vijeća kada ocijeni
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-

da je to potrebno,
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.

KLASA: 021-05/21-01/7
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r.
47. Na temelju članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj:
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 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 2. sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Članak 1.
U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljištu u vlasništvu države imenuju se
slijedeći članovi:
1. Tomislav Mađarić, za predsjednika
2. Antonija Horvat, za člana
3. Hrvoje Šutalo, za člana
4. Zlatko Kolar, za člana
5. Đuka Vincetić, za člana
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 320-02/21-01/11
URBROJ: 2115/01-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.
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48. Na temelju članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine
broj: 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine
Viljevo broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 21/20), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 2.
sjednici održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Članak 1.
U Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države imenuju se
slijedeći članovi:
1. Tomislav Mađarić, za predsjednika
2. Antonija Horvat, za člana
3. Hrvoje Šutalo, za člana
4. Zlatko Kolar, za člana
5. Đuka Vincetić, za člana
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 320-02/21-01/12
URBROJ: 2115/01-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.
49. Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine broj
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 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 2. sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed
Članak 1.
U Povjerenstvo za uvođenje u posjed imenuju se slijedeći članovi:
1. Tomislav Mađarić, za predsjednika
2. Antonija Horvat, za člana
3. Hrvoje Šutalo, za člana
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Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine
Viljevo.
KLASA: 320-02/21-01/13
URBROJ: 2115/01-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.
50. Na temelju 35. 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 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18,
2/20, 3/20-pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 6. Odluke o poticanju kupovine nekretnine za
stanovanje ili renoviranju kuće na području Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“
broj: 3/18), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 2. sjednici održanoj dana 16. srpanj 2021.
godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu poticaja

I.
U Povjerenstvo za dodjelu poticaja imenuju se:
1. Tomislav Okrugić, za predsjednika
2. Marta Senković, za člana
3. Matija Rajninger, za člana
II.
Zadaća Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje podnesenih zahtjeva za poticaj u
skladu s kriterijima utvrđenim u Odluci o poticanju kupovine nekretnine za stanovanje ili
renoviranju kuće na području Općine Viljevo i predlaganje općinskom načelniku donošenje
odluke o dodjeli poticaja.
III.
Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
KLASA: 402-07/21-01/9
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 16. srpanj 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod., v.r.
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51. Na temelju članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine“ broj 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 članka 32. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine
Viljevo“ broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), općinski načelnik je dana 21. lipnja
2021. godine donio

ODLUKU
o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Viljevo, na početku mandata 2021. - 2025. godine, iz reda članova
Općinskog vijeća imenuje Tomislava Okrugića za privremenog zamjenika općinskog
načelnika.
Članak 2.
Privremeni zamjenik, zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti, ili
drugih razloga spriječenosti zbog kojih općinski načelnik nije u mogućnosti obavljati svoju
dužnost.
Za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika, privremeni zamjenik ostvaruje prava općinskog
načelnika.
Članak 3.
Pri obavljanju povjerenih poslova, privremeni zamjenik dužan je pridržavati se uputa općinskog
načelnika i za tako povjerene poslove ne prestaje odgovornost općinskog načelnika.
Privremeni zamjenik za obavljanje povjerenih poslova, do nastupanja okolnosti iz članka 2. ove
Odluke, nema pravo na naknadu.
Članak 4.
Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati redovne i nužne poslove za funkcioniranje Općine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo.

KLASA: 022-05/21-01/2
URBROJ: 2115/05-03-21-01
Viljevo, 21. lipanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević, v.r.
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52. Na temelju članka 48. stavka 1. 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, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine
Viljevo“ broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) a sukladno članku 40. Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine
Viljevo broj 01/18 i 8/20), općinski načelnik Općine Viljevo donosi
ODLUKU
o isplati regresa za 2021. godinu
Članak 1.
Svim službenicima, zaposlenim u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, koji
ostvaruju pravo na godišnji odmor za 2021. godinu, utvrđuje se pravo regres za 2021. godinu u
iznosu od 2.000,00 kn neto.
Članak 2.
Regres iz članka 1. ove Odluke isplatit će se u cijelosti jednokratno, najkasnije do dana
korištenja godišnjeg odmora svakog pojedinog službenika.
Članak 3.
Iznos regresa utvrđen ovom Odlukom isplatit će službenicima na njihov tekući račun.
Članak 4.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 121-01/21-01/4
URBROJ: 2115/05-03-21-01
Viljevo, 5. srpanj 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević, v.r.
53. 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 Viljevo
broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), općinski načelnik Općine Viljevo donosi

ODLUKU
I.
Sindikatu policije Hrvatske, Glavnoj podružnici PU Osječko-baranjske iz Osijeka, Trg
Lavoslava Ružičke 1, OIB: 26439251742, odobrava se iznos od 500,00 kuna radi odlaska na
XVII Sportske igre SPH u Medenu u razdoblju od 26. 8. 2021. godine do 29. 08. 2021. godine.
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II.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Konta 38119 – Ostale tekuće
donacije na račun Sindikata policije Hrvatske, Glavne podružnice PU Osječko-baranjske iz
Osijeka, Trg Lavoslava Ružičke 1, IBAN: HR3723600001501604712, otvorenog kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb.
III.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
KLASA: 402-07/21-01/10
URBROJ: 2115/05-03-21-02
Viljevo, 19. srpanj 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 5/2021.
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