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60. Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Viljevo ("Službeni glasnik" Općine Viljevo broj 5/21) i članka 22. Statuta Općine
Viljevo (“Službeni glasnik” Općine Viljevo 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21), Općinsko
vijeće Općine Viljevo na 4. sjednici održanoj dana 8. studenog 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo

I.

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
U članku 1. dodaje se stavak 4.:
"(4) Donose se IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo, u nastavku
teksta: PPUO Viljevo – IV. izmjene i dopune ili Plan, kojeg je izradila tvrtka CPA - Centar za
prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba. Plan utvrđuje koncepciju, oblike i način
korištenja prostora uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i
postojeće stanje i ograničenja u prostoru."
Članak 2.
U članku 2. dodaju se stavci 6. i 7.:
"(6) IV. Izmjene i dopune PPUO Viljevo sadržane u elaboratu “IV. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Viljevo“ koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od sljedećih
dijelova:
I. TEKSTUALNI DIO
- Odredbe za provedbu Plana
II. GRAFIČKI DIO
0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA
mj.
1:25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav - izmjene i dopune 2021.
mj. 1:25000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju
- izmjene i dopune 2021.
mj. 1:25000
III. PRILOZI PLANA
- Obrazloženje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštivani u izradi Plana
- Zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela i osoba temeljem poziva za dostavu
zahtjeva i dostave Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo, sukladno
članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19)
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- Izvješće o javnoj raspravi
- Evidencija postupka izrade i donošenja Plana
- Sažetak za javnost.
(7) Kartografski prikaz iz elaborata Prostornog plana uređenja Općine Viljevo ("Službeni
glasnik" Općine Viljevo broj 1/04, 2/12, 3/17 i 2/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i
9/20-ispravak) 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav
i 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 3.B. Područja posebnih
ograničenja u korištenju zamjenjuju se kartografskim prikazom 2. INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI - 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav – izmjene i dopune 2021. i 3. UVJETI ZA
KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - 3.B. Područja posebnih ograničenja u
korištenju – izmjene i dopune 2021. iz elaborata "IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Viljevo", koji je naveden u prethodnom stavku."
II.

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.
U članku 76a., stavak 3., točka 9., dodaje se na kraju tekst “moguće je samo uz uvažavanje
uvjeta nadležnih javnopravnih tijela“.
Članak 4.
Članak 119. mijenja se i glasi:
“(1) Za naselje Viljevo planira se izgradnja sustava odvodnje razdjelnog tipa.
(2) Planom je predviđena mogućnost tehničkog rješenja sustava odvodnje Općine Viljevo
na dva načina:
- rješenje planirano u skladu s Prostornim planom Osječko-baranjske županije;
- rješenje planirano u skladu s 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) – alternativno rješenje.“
Članak 5.
Iza članka 119. dodaju se članci 119a. i 119b.
„Članak 119a.
Rješenje sustava odvodnje Općine Viljevo, usklađeno s Prostornim planom Osječkobaranjske županije, planira izgradnju dva sustava odvodnje:
- zajednički sustav odvodnje Podravska Moslavina – Viljevo, koji obuhvaća naselja
Podravska Moslavina i Krčenik (Općina Podravska Moslavina) i naselja Viljevo, Cret
Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i Ivanovo (Općina Viljevo), s izgradnjom
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz naselje Viljevo i ispustom pročišćenih
otpadnih voda u rijeku Dravu;
- zbog izdvojenosti sustav odvodnje naselja Krunoslavje će biti priključen na sustav
odvodnje Općine Magadenovac.
Članak 119b.
(1) Alternativnim rješenjem planira se transport svih otpadnih voda naselja Viljevo do
spoja na postojeću kanalizacijsku mrežu u Donjem Miholjcu, kojom će se otpadne vode odvesti
na pročišćavanje na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Donji Miholjac.
(2) Građevine kanalizacijskog sustava su namijenjene za prikupljanje i transport otpadnih
voda, a sastoje se iz glavnih cjevovoda (kolektora), sekundarnih i tlačnih cjevovoda te crpnih
stanica. Potrebno je pridržavati se slijedećih osnovnih kriterija za projektiranje predmetnog sustava
sanitarne odvodnje:
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kanalizacijski sustav je razdjelni tip - prihvat isključivo sanitarnih otpadnih voda;
prilikom definiranja trase kolektora potrebno je izvršiti usklađenje prema
dokumentima prostornog uređenja, vlasničkim odnosima i prilikama na terenu, te
posebnim uvjetima izdanim od strane javnopravnih tijela;
- primijeniti maksimalno gravitacijski način odvodnje, a crpne stanice predvidjeti na
lokacijama gdje je to neizbježno, ili kao incidentni preljev ili retencijski sigurnosni
prostor;
- norme potrošnje i organsko opterećenje za dimenzioniranje treba utvrditi Studijom
izvodljivosti.
(3) Kanalizacijska mreža će biti položena u javnim površinama, u zelenom pojasu kad je u
pitanju državna cesta D34 i županijska cesta ŽC4031 odnosno u sredini prometnog traka za lokalne
ceste, na način da omogući priključenje postojećih stambenih i ostalih objekata. Zbog ravničarskog
terena i radi izbjegavanja taloženja i zadržavanja materijala nivelete kolektora treba položiti tako
da minimalni pad iznosi 3‰, s dubinom ukapanja h=1,5 – 3,5 m.
(4) U glavnoj/izvedbenoj dokumentaciji je moguća manja izmjena profila cjevovoda i
izmjene lokacija crpnih stanica (CS), a sve u skladu s hidrauličkim proračunom. Manje izmjene
položaja i duljine trasa unutar predviđenog obuhvata zahvata u prostoru i izmjene lokacija crpnih
stanica (CS) se neće smatrati izmjenom lokacijskih uvjeta definiranih u lokacijskoj dozvoli.
(5) Za gravitacijske cjevovode se predviđa ugradnja glatkih plastičnih kanalizacijskih
cijevi za netlačnu sanitarnu kanalizaciju odgovarajućeg profila. Za tlačne cjevovode se predviđa
ugradba PEHD cijevi (ili jednakovrijednog drugog materijala).
(6) Crpne stanice izvode se kao tipske: standardna prefabricirana samonosiva precrpna
stanica, s jednom komorom i 2 uronjene crpke (radna i rezervna).
(7) Na mjestima na kojima projektirana kanalizacija prolazi ispod melioracijskih kanala ili
cijevnih propusta, ista će se postaviti u zaštitne cijevi većeg profila a minimalna dubina prolaza
cjevovoda ispod dna korita ili cijevnog propusta je 1,0m računajući od postojeće kote dna do
gornje kote zaštitne cijevi.
(8) Kod paralelnog vođenja kanalizacijskih cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske
odvodnje minimalna udaljenost cjevovoda od gornjeg ruba korita kanala mora biti 5,5 m. Samo
iznimno (u slučaju krajnje skučenosti prostora ili postojeće infrastrukture) ova udaljenost će biti
maksimalno moguća, ali ne manja od 2-3 metra.
(9) Sustav odvodnje naselja Viljevo prikazan je na kartografskom prikazu Plana broj 2.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav – izmjene i dopune
2021. u mj. 1:25000.“
-

Članak 6.
Dosadašnji članak 119a. postaje članak 119c. i glasi:
"(1) Planom se dugoročnom razdoblju planira izgradnja sustava odvodnje za naselja Cret
Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i Ivanovo. Sustav odvodnje ovih naselja će putem tlačnih i
gravitacijskih cjevovoda te crpnih stanica biti priključen na sustav odvodnje naselja Viljevo.
(2) Za izgradnju sustava odvodnje naselja Cret Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i
Ivanovo primjenjuju se uvjeti propisani stavcima 2. do 8. članka 119b.
(3) Sustav odvodnje naselja Cret Viljevski, Kapelna, Blanje, Bockovac i Ivanovo prikazan
je na kartografskom prikazu Plana broj 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.B. Energetski i
vodnogospodarski sustav – izmjene i dopune 2021. u mj. 1:25000."
Članak 7.
Iza članka 119c. dodaje se članak 119d.:
"Članak 119d.
(1) U dugoročnom se razdoblju planira izgradnja sustava odvodnje za naselje Krunoslavje.
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(2) Zbog izdvojenosti od ostalog dijela Općine Viljevo, sustav odvodnje naselja
Krunoslavje će biti priključen na sustav odvodnje naselja Kućanci (Općina Magadenovac).
(3) Sustav odvodnje naselja Krunoslavje prikazan je na kartografskom prikazu Plana broj
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.B. Energetski i vodnogospodarski sustav – izmjene i
dopune 2021. u mj. 1:25000.“
Članak 8.
U članku 121. stavak 4. riječi „utvrđenom i neutvrđenom“ zamjenjuju se riječima
„uređenom i neuređenom“.
Članak 9.
Iza članka 121. dodaje se članak 121a.:
"Članak 121a.
(1) Planom se planira navodnjavanje vodom iz rijeka Drave, Karašice i Putne te kanala
Karašica – Drava i Karašica - Putna poljoprivrednog zemljišta na području Općine Viljevo.
(2) Površine u sustavu navodnjavanja iznose:
- SN Donji Miholjac – Viljevo
- oko 556 ha,
- SN Kapelna
- oko 1.374 ha.
(3) Sustavi navodnjavanja sastoje se od:
crpnih stanica sa zahvatnom građevinom smještenom na rijeci ili kanalu;
razvodne tlačne mreže kojom se voda dovodi pod tlakom do poljoprivrednih površina.
(4) Sustavi navodnjavanja SN Donji Miholjac – Viljevo i SN Kapelna prikazani su na
kartografskom prikazu Plana broj 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU
PROSTORA - 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju – izmjene i dopune 2021. u mj.
1:25000."
Članak 10.
(1) U članku 123. ispred sadašnjeg stavka 1. dodaje se novi stavak 1., a sadašnji stavak 1.
postaje stavak 2.:
„(1) Elektroenergetskim objektima naponskih razina 0,4 kV, 10(20) kV i 35 kV
(distribucija električne energije) upravlja nadležno društvo HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE
d.d.“
(2) Dosadašnji stavci 2. i 3. zamjenjuju se stavcima 3. i 4.:
„(3) Elektroenergetskim objektima naponskih razina 110 kV, 220 kV i 400 kV (prijenos
električne energije) upravlja nadležno društvo HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE d.d. U
granicama obuhvata PPUO Viljevo nema postojećih elektroenergetskih objekata naponskih razina
110 kV, 220 kV i 400 kV.
(4) U granicama obuhvata PPUO Viljevo prolazi dionica planiranog nadzemnog
dalekovoda naponske razine 110 kV – 2 x DV 110 kV Donji Miholjac - Slatina, koja je ucrtana na
kartografskom prikazu broj 2. INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI - 2.B. Energetski i
vodnogospodarski sustav - izmjene i dopune 2021.“
Članak 11.
Iza članka 123. dodaje se stavak 123a.:
„Članak 123a.
Utvrđuju se smjernice za planiranje vezane za 10(20) kV i 0,4 kV infrastrukturu:
- lokacije transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV nije moguće predvidjeti, s
obzirom da je lokacija elektroenergetskih objekata ove razine uvjetovana mogućnošću
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
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-

-

-

nove TS 10(20)/0,4 kV će se u načelu graditi kao samostojeće građevine te izbjegavati
njihov smještaj u sastavu drugih građevina, što znatno poskupljuje i komplicira
izgradnju;
trase priključnih vodova 10(20) kV ovise o lokaciji TS 10(20)/0,4 kV pa je njih
moguće odrediti tek nakon lokacije budućih transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4
kV;
gdje god je moguće kabela 10(20) kV trebaju biti u javnim površinama zbog lakšeg
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim gdje to fizički;
izvedba mreže na niskom naponu može biti nadzemna ili podzemna;
gdje god je moguće niskonaponska mreža 0,4 kV treba biti u javnim površinama zbog
lakšeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim gdje to fizički nije izvedivo.“

Članak 12.
Iza članka 124c. dodaje se članak 124d., a dosadašnji članci 124d. do 124i. postaju članci
od 124e. do 124j.:
„Članak 124d.
(1) Planom se za potrebe izgradnje distribucijskih plinovoda utvrđuju koridori u javnoj
površini, dvostrano u uličnom profilu.
(2) Udaljenost distribucijskog plinovoda od ostalih instalacija iznosi min. 1,0 m.
(3) Iznad distribucijskog plinovoda u širini od 2,0 m lijevo i desno nije dopuštena sadnja
grmolikog raslinja i drveća.“
Članak 13.
U članku 124e. stavak 2., iza alineje 1. do 3. zamjenjuju se alinejama:
„- unutar građevinskih područja naselja;
- izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene;
- izvan granica građevinskih područja;”.
Članak 14.
(1) U članku 124f. stavak 1. iza riječi „… gospodarske namjene ili“ dodaje se tekst „ili
izvan granica građevinskih područja“.
(2) U stavku 2. iza riječi „elektrana“ dodaje se tekst „izvan granice građevinskog područja“.
Članak 15.
Iza članka 150. dodaje se podnaslov "8.8. Ostale mjere zaštite" i članak 150a.:
"Članak 150a.
Kao mjera zaštite od suše Planom je utvrđena potreba izgradnje sustava za navodnjavanje
(SN), i to:
- SN Donji Miholjac – Viljevo, površine oko 556 ha.
- SN Kapelna, površine oko 1.374 ha."
Članak 16.
Iza članka 151. dodaje se članak 152.:
„Članak 152.
(1) Na području Općine Viljevo bit će primjenjivane posebne razvojne i druge mjere koje
donesu nadležni organi Države, Županije i Općine.
(2) Izmjena posebnih propisa i odluka koje donosi Sabor, pojedina ministarstva ili
Županija, uključivo dokumente prostornog uređenja širih područja, izmjene upisa u registar
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zaštićenih kulturnih dobara, promjena kategorije razvrstavanja javnih cesta, promjena
kategorizacije infrastrukturnih koridora, davanje različitih koncesija i slično ne smatraju se
izmjenom Plana.
(3) U slučaju da se donesu posebni zakoni ili propisi, stroži od normi iz ove Odluke, kod
izdavanja provedbenih akata primijenit će se strože norme.“

III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
(1) Elaborat IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo izrađen je u
6 (šest) izvornika potpisanih od predsjednika Općinskog vijeća Općine Viljevo i ovjerenih
pečatom Općinskog vijeća Općine Viljevo.
(2) Tri izvornika se čuvaju u pismohrani Općinskog vijeća Općine Viljevo, a po jedan
izvornik se dostavlja:
Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike
Austrije 20, 10000 Zagreb;
Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Europske
avenije 11, 31000 Osijek;
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okloliša Osječkobaranjske županije, Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Viljevo.

KLASA: 350-02/21-01/12
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 8. studenog 2021. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r.

61. Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18,

110/18 i 32/20), članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18,
2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 94. stavka 3. Odluke o komunalnom redu („Službeni
glasnik Općine Viljevo“ broj: 4/19) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 4. sjednici održanoj dana 8.
studenog 2021. godine, dono
ODLUKU
o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina
na području Općine Viljevo
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I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, visina i način postupka davanja u zakup i na privremeno
korištenje javnih površina na području Općine Viljevo.
Članak 2.
Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se površine u općoj uporabi, u vlasništvu Općine
Viljevo, a prema namjeni mogu biti: javno prometne površine, javne zelene površine i ostale
površine.
Značenje pojmova određeno je Odlukom o komunalnom redu Općine Viljevo.
Članak 3.
Kiosk u smislu ove Odluke smatra se tipski objekt gotove, lagane konstrukcije, građevinske bruto
površine do 15m², koji može biti priključen na komunalnu infrastrukturu, koji se može u cijelosti ili
djelomično prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje djelatnosti iz članka
8. ove Odluke.
Štand u smislu ove Odluke smatra se tipizirani i lako prenosivi pult koji služi za povremenu,
sezonsku, prigodnu ili blagdansku trgovinu. Veličina štanda može biti do 5m². Nije dozvoljeno
držanje robe i artikala izvan prodajno izložbenog prostora – štanda.
Ugostiteljska terasa je dio javne površine namijenjene pružanju ugostiteljskih usluga na otvorenom.
Ugostiteljskom terasom u smislu ove Odluke smatraju se stolovi, klupe, zaštite ograde, naprave za
zaštitu od sunca (suncobran, tenda), uređaji za grijanje ili hlađenje, podesti, a iznimno za vrijeme
sportskih manifestacija i tv prijemnici.
Pokretne naprave za prodaju hrane u smislu ove Odluke su lako prenosivi objekti veličine do 5m².
Pokretne naprave služe za prodaju kokica, sladoleda, sendviča, palačinki, šećerne vune i slično.
Zabavne naprave su pokretne naprave kao što su vrtuljci, pokretni autići, trampolini i slično.
Uvjeti i način postavljanja objekata iz ovog članka uređeni su Odlukom o komunalnom redu Općine
Viljevo.
Članak 4.
Lokacija (mjesto) na javnoj površini daje se u zakup javnim natječajem, odnosno bez provođenja
javnog natječaja kada se ista daje neposredno.
Za zakup javne površine putem javnog natječaja plaća se zakupnina. Za privremeno korištenje koje
se daje neposrednom dodjelom plaća se naknada.
Zakupnina za svaku lokaciju (mjesto) određuje se prema kriterijima za određivanje zakupnine iz
članka 8. i 9. ove Odluke.
Naknada za svaku lokaciju (mjesto) određuje se prema kriterijima za određivanje naknade iz članka
25. ove Odluke.
Ugovor o zakupu javne površine potpisuje općinski načelnik.
Lokaciju (mjesto) koja se dodjeljuje u zakup na temelju javnog natječaja utvrđuje općinski načelnik
Zaključkom na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.
II.

VISINA ZAKUPNINE ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE
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Članak 5.
Lokacija (mjesto) na javnoj površni daje se u zakup javnim natječajem.
Za zakup javne površine putem javnog natječaja plaća se zakupnina.
Općinski načelnik potpisuje ugovor o zakupu sa zakupnikom u pisanom obliku.
Članak 6.
Visina zakupnine za javnu površinu na području Općine Viljevo utvrđuje se prema zoni u kojoj se
javna površina nalazi i prema djelatnosti koja se obavlja na javnoj površini.
Članak 7.
Sva naselja na području Općine Viljevo čine istu zonu.
Članak 8.
Utvrđuju se slijedeće skupine djelatnosti:
1. ugostiteljska i trgovačka djelatnost
2. proizvodna i obrtnička djelatnost
3. poslovna djelatnost (turistička, marketinška i slično)
4. djelatnosti od posebnog interesa za Općinu Viljevo (kulturne, sportske, vjerske, humanitarne
i slično)
Članak 9.
Početna visina zakupnine za korištenje javne površine u kn/m² mjesečno iznosi:
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OPIS/DJELATNOST
KIOSK – 1. skupina djelatnosti
KIOSK – 2. skupina djelatnosti
KIOSK – 3. skupina djelatnosti
Štand do 5 m²
Ugostiteljska terasa
Pokretna naprava do 5m²
Zabavne naprave

OBRAČUN

IZNOS

mjesečno
mjesečno
mjesečno
mjesečno
mjesečno
mjesečno
mjesečno

10,00 kn
10,00 kn
10,00 kn
10,00 kn
10,00 kn
10,00 kn
10,00 kn

Djelatnosti od posebnog interesa za Općinu Viljevo oslobađaju se od plaćanja zakupa. Odluku o
oslobođenju donosi općinski načelnik.
III.

NAČIN I POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA TEMELJEM
JAVNOG NATJEČAJA
Članak 10.

Javne površine daju se u zakup putem javnog natječaja objavljenog na službenim stranicama i
oglasnoj ploči Općine Viljevo.
Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
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Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu javne površine pod istim uvjetima imaju osobe iz
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Članak 11.
Iznimno od članka 10. ove Odluke zakupodavac će sadašnjem zakupniku javne površne koji u
potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je
ugovor sklopljen dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim putem obavijestiti
da mu neće ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovog članaka najkasnije 30 dana prije isteka
roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor sklopljen,
a zakupodavac može nakon stupanja u posjed javne površine raspisati natječaj za davanje u zakup.
Članak 12.
Zakup se daje na određeno vrijeme u trajanju od najviše 5 godina.
Zakupac ne može koristiti zalupljenu površinu u druge svrhe bez prethodne pisane suglasnosti
zakupodavca, niti je može davati u podzakup.
Članak 13.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup javne površine kojeg odredi općinski
načelnik provodi postupak natječaja te predlaže općinskom načelniku donošenje Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi općinski načelnik.
Povjerenstvo za provedbu natječaja ima 3 člana, predsjednika i dva člana.
Članak 14.
Tekst natječaja sadrži:
- oznaku i površinu javne površine koja se daje u zakup,
- namjenu i vrijeme na koje se dodjeljuje javna površina,
- početni iznos zakupnine,
- dokaze koji se moraju priložiti uz ponudu,
- iznos jamčevine koju treba platiti ponuditelj,
- vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,
- naslov kojem se podnosi pisana ponuda, rok za podnošenje i način predaje pisane ponude,
- odredba o roku u kojem je najpovoljniji ponuditelj dužan potpisati ugovor o zakupu,
- odredbu da pravo sudjelovanja natječaju imaju pravne i fizičke osobe s registriranom
djelatnošću na području Republike Hrvatske,
- obvezu dostavljanja dokaza o pravu prvenstva,
- odredbu da se nepotpuna i nepravovremena ponuda neće razmatrati.
Članak 15.
Pisane ponude za natječaj za zakup javne površine podnose se Povjerenstvu za provedbu natječaja
za zakup javne površine u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za zakup javne površine – ne
otvaraj“, preporučeno poštom ili neposredno pisarnici u Jedinstvenog upravnog odjela.
Rok za podnošenje pisanih ponuda ne može biti kraći od 8 dana računajući od dana objave.
Ponude se otvaraju javno, a podaci iz ponude se unose u zapisnik.
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Članak 16.
Za iznos jamčevine određuje se 10% početnog iznosa zakupnine.
Jamčevina se uplaćuje na poseban račun naznačen u natječaju.
Potvrda o jamčevini mora biti dostavljena uz ponudu.
Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u prvi
mjesec plaćanja zakupa.
Ostalim ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije, jamčevina će se vratiti u roku 8
dana od dana okončanja postupa natječaja.
Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja ugovora,
nema pravo na povrat jamčevine.
Članak 17.
Ako ponuditelj koji je stekao uvjet za zakup javne površine ne pristupi ili odbije zaključiti ugovor o
zakupu u roku 8 dana računajući od dana poziva, sklapanje ugovora će se ponuditi drugom
najpovoljnijem ponuditelju i to po cijeni najveće ponuđene zakupnine.
Ako ponuditelj koji je stekao uvjete za zakup javne površine ne pristupi ili odbije zaključiti ugovor
o zakupu u roku 8 dana računajući od dana poziva, a ako se na natječaj nije prijavio drugi ponuditelj,
natječajni postupak će se ponoviti.

IV.

UGOVOR O ZAKUPU JAVNE POVRŠINE
Članak 18.

Općinski načelnik potpisuje ugovor o zakupu javne površine sa zakupnikom u pisanom obliku.
Ugovor mora sadržavati:
- podatke o ugovornim stranama,
- oznaku javne površine (opis), površinu, djelatnost koja će se obavljati na janoj površini,
- opis korištenja sukladno članku 8. ove Odluke
- rok na koji se zaključuje
- iznos zakupnine, način plaćanja, rok plaćanja,
- obvezi zakupnika na sklapanje aneksa ugovora o zakupu s promijenjenom cijenom ukoliko
se promijeni iznos zakupnine odlukom zakupodavca,
- odredbe o prestanku zakupa, obvezi uklanjanja objekta i dovođenje u prvobitno stanje,
- odredbu o uklanjanju objekta i prije isteka vremena na koji je dodijeljena javna površina,
- odredbu obvezi zakupca da isključivo o svom trošku izvrši spajanje na nužne komunalne
priključke (struja, voda i slično),
- odredbe o otkazu i otkaznim rokovima
- mjesto, vrijeme sklapanja ugovora, pečat i potpis ugovornih stana,
- ostale uvjete koje zakupodavac smatra neophodnim za sklapanje ugovora.
Članak 19.
Općina Viljevo ne može zaključiti ugovor sa zakupnikom koji ima nepodmireno dugovanje po bilo
kojoj osnovi prema proračunu Općine Viljevo, osim ako je sukladno posebnom propisu odobrena
odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova
plaćanja.
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Članak 20.
Ugovor o zakupu javne površine dostavlja se javnom bilježniku na ovjeru potpisa. Troškove ovjere
potpisa kod javnog bilježnika snosi zakupnik.
Članak 21.
Općinski načelnik može odobriti prijenos prava iz ugovora o zakupu na drugu osobu novim
ugovorom ili aneksom postojećeg ugovora o zakupu na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja je:
1. supružnik, dijete, posvojenik, ako je zakupnik preminuo ili teško obolio i to pod istim
uvjetima po kojima je dosadašnji zakupnik koristio javnu površinu,
2. pravni slijednik dosadašnjeg zakupnika.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su dokazati svoj status te podmiriti sve dospjele obveze nastale
s osnove korištenja javne površine dosadašnjeg zakupnika.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.
V.

DODJELA JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE BEZ
JAVNOG NATJEČAJA
Članak 22.

Radi prigodne prodaje na štandovima ili pokretnim napravama povodom obilježavanja crkvenog
goda, božićnih blagdana i slično javna površina se može dodijeliti neposredno na privremeno
korištenje, bez provođenja postupka javnog natječaja, na rok ne duži od 7 dana.
Odobrenje izdaje općinski načelnik na zahtjev fizičke ili pravne osobe.
Članak 23.
Javna površina se može dodijeliti na privremeno korištenje i za postavljanje pokretnih naprava kao
što su vrtuljci, pokretni autići, trampolini i slično povodom obilježavanja crkvenog goda, božićnih
blagdana i drugih obilježavanja ali ne na rok duži od 7 dana.
Odobrenje izdaje općinski načelnik na zahtjev fizičke ili pravne osobe.
Članak 23.
Visina naknade za privremeno korištenje javne površine bez provođenja postupka javnog natječaja
kn/m² dnevno:
Red. broj

OPIS/DJELATNOST

OBRAČUN

IZNOS

1.

Štand ili pokretna naprava prigodna prodaja

dnevno

10,00 kn

2.

Zabavne naprave - vrtuljci,
pokretni autići, trampolini i
slično

dnevno

10,00 kn
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Članak 24.
Radi organizacije humanitarnih, vjerskih, kulturnih, sportskih, umjetničkih i drugih događanja, javna
površina se dodjeljuje neposredno na privremeno korištenje na temelju zahtjeva organizatora.
Odobrenje za korištenje javnih površina u svrhu iz stavka 1. ovog članka izdaje općinski načelnik i
organizatori su oslobođeni plaćanja naknade.
VI.

PRESTANAK KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE
Članak 25.

Ugovori sklopljeni temeljem ove Odluke prestaju važiti:
-

istekom roka na koji su sklopljeni
otkazom ili raskidom ugovora
donošenjem rješenja o uklanjanju izdanom od komunalnog redarstva
Članak 26.

Općina Viljevo će otkazati ugovore i prije isteka roka na koji su sklopljeni ako nakon pisane
opomene zakupnik:
- koristi javnu površinu protivno odredbama ugovora
- koristi (po izvidu komunalnog redara) javnu površinu izvan utvrđenih gabarita
- izgubi pravo obavljanje poslovne djelatnosti koja je predmetom ugovora na temelju
pravovaljanog rješenja ovlaštenog tijela
- ne podmiri zakupninu sukladno rokovima iz ugovora
- u slučaju da na bilo koji način prenese prava iz ugovora na treće osobe bez suglasnosti Općine
Viljevo
- u slučaju da komunalno redarstvo donese rješenje o uklanjanju
- ne pridržava se drugih odredbi ugovora, odnosno odredbi ove Odluke.
Nakon prestanka ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan ukloniti sve objekte i uređaje s javne
površine i predati javnu površinu Općini Viljevo u stanju u kakvom je dana u zakup bez prava na
naknadu za uložena sredstva, osim ako ugovorom nije drugačije definirano.
Općina Viljevo može jednostrano raskinuti ugovor ako je javnu površinu potrebno koristiti za
sadržaje koji su od interesa za Općinu Viljevo a nisu se mogli predvidjeti u vrijeme sklapanja
ugovora. Zakupnik istu mora osloboditi odmah i ima pravo na povrat unaprijed plaćene zakupnine.
Članak 27.
Zakupnik može otkazati ugovor samo pisanim putem uz otkazni rok od 30 dana.
Otkazni rok počinje teći danom dostave pisane obavijesti o otkazu ugovora.
Članak 28.
Nakon prestanka zakupa ili korištenja javne površine, zakupnik odnosno korisnik dužan je u roku
od 5 dana ukloniti objekte i javne instalacije o svom trošku, lokaciju -mjesto dovesti u prvobitno
stanje i predati je u posjed Općini slobodnu od stvari.
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Članak 29.
Ako zakupnik odnosno korisnik sam ne ukloni objekt nakon prestanka korištenja javne površine,
komunalni redar naložiti će njihovo uklanjanje putem treće osobe na odgovornost i trošak zakupnika
odnosno korisnika, sukladno Odluci o komunalnom redu.
VII.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.

KLASA: 363-01/21-01/20
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 8. studeni 2021. godina
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r.
62. Na temelju članka 22. statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18,
2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21) i članak 12. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo
(„Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 1/15), Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 4. sjednici,
održanoj dana 8. studenog 2021. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Viljevo za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Viljevo za 2021. godinu kako slijedi:
NAGRADA OPĆINE VILJEVO dodjeljuje se:
1. POLICIJSKOJ POSTAJI Donji Miholjac
2. ANTUNU ŠUMANOVCU iz Viljeva
PLAKETA OPĆINE VILJEVO dodjeljuje se:
1. MARTI SENKOVIĆ iz Viljeva
2. TIHOMIRU HAJDUKOVIĆU iz Viljeva
3. MOMČILU ČANAGLIĆU iz Zagreba
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Članak 2.
Javna priznanja se dodjeljuju u vidu pisane povelje i novčane nagrade.
Članak 3.
Javna priznanja Općine Viljevo iz članka 1. ove Odluke dodijeliti će se na svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Viljevo koja će se održati povodom obilježavanja Dana Općine Viljevo.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 061-01/21-02/2
URBROJ: 2115/05-03-21-01
Viljevo, 8. studeni 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r.
63. Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) 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 4.
sjednici održanoj dana 8.studenog 2021. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo koja se nalazi u
prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 810-01/21-01/12
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 8. studeni 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r.
173

64. Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o uklanjanju i ublažavanju posljedica prirodnih
nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) 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 4. sjednici održanoj dana 8. studenog 2021. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda
za potrebe Općine Viljevo u 2022. godini
Članak 1.
Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za potrebe Općine Viljevo u
2022. godini koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 920-11/21-01/6
URBROJ: 2115/05-01-21-01
Viljevo, 8. studeni 2021. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r
65. 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 30. sjednici održanoj dana
7. travnja 2021. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 01. 01.
2021. do 30. 06. 2021. godine

I.
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 01. 01. 2021. do
30. 06. 2021. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.
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KLASA: 022-05/21-01/5
URBROJ: 2115/05-01-21-02
Viljevo, 8. studeni 2021. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod.,v.r.
66. 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 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), općinski načelnik Općine Viljevo donosi

ODLUKU
I.
Povijesnoj udruzi Mailath, Eugena Kvaternika 14, Donji Miholjac, na temelju zamolbe, odobrava
se iznos od 1.000,00 kuna radi organizacije događaja pod nazivom „Ustanak hrvatskih velikaša“
koji će se održati 25. rujna 2021. godine.
II.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Konta 38119 – Ostale tekuće
donacije na račun Povijesne udruge Mailath, Eugena Kvaternika 14, Donji Miholjac, broj računa:
HR4924120091134003054, otvorenog kod Slatinske banke d.d. Slatina.
III.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
IV.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 402-07/21-01/12
URBROJ: 2115/05-03-21-02
Viljevo, 21. rujan 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević,v.r.
67. Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20,
3/20-pročišćeni tekst i 2/21) a u vezi s odredbama Pravilnika o dodjeli pomoći studentima i
sufinanciranju troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola („Službeni glasnik
Općine Viljevo“ broj: 7/19), općinski načelnik Općine Viljevo dana 19. listopada 2021. godine
donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova učeničkih domova
(stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Općine Viljevo
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Članak 1.
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 godine 2021./2022.
Članak 2.
Učenicima prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednje škole koji stanuju u domu u mjestu u kojem
pohađaju srednju školu sufinancirati će se troškovi stanovanja u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.
Sufinanciranje troškova stanovanja uplatiti će se na račun korisnika sufinanciranja u pravilu u dvije
rate. Prva rata uplatiti će se u mjesecu prosincu tekuće godine dok će se slijedeća uplatiti u mjesecu
travnju iduće godine.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke raspisati će se javni poziv u kojem će biti navedena potrebna dokumentacija
te rok podnošenja zamolbi.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Članak 4.
Rješenje o sufinanciraju troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola donosi
općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za pregled dokumentacije.
U Povjerenstvo za pregled dokumentacije imenuju se:
1. Klara Stražanac, za predsjednicu
2. Antonija Horvat, za člana
3. Antun Knežević, za člana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 604-02/21-01/1
URBROJ: 2115/05-03-21-01
Viljevo, 19. listopad 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević,v.r.
68. Na temelju članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20,
3/20-pročišćeni tekst i 2/21) a u vezi s odredbama Pravilnika o dodjeli pomoći studentima i
sufinanciranju troškova učeničkih domova (stanovanja) učenicima srednjih škola („Službeni glasnik
Općine Viljevo“ broj: 7/19), općinski načelnik Općine Viljevo dana 19. listopada 2021. godine
donosi
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ODLUKU
o dodjeli pomoći redovnim studentima za akademsku 2021./2022. godinu
Članak 1.
Odlukom o dodjeli pomoći redovnim studentima za akademsku godinu 2021./2022. isplatiti će se
pomoć svim redovnim studentima s 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 krediti ili stipendiju s druge osnove
Članak 2.
Visina pomoći studentu za akademsku godinu 2021./2022. iznosi 5.000,00 kuna.
Pomoć će se uplatiti će se na račun studenta u dvije rate. Prva rata uplatiti će se u mjesecu prosincu
tekuće godine dok će se slijedeća uplatiti u mjesecu travnju iduće godine.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke raspisati će se javni poziv u kojem će biti navedena potrebna dokumentacija
te rok podnošenja zamolbi.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.
Članak 4.
Rješenje o dodjeli pomoći studentima donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu
pomoći.
U Povjerenstvo za dodjelu pomoći studentima imenuju se:
4. Klara Stražanac, za predsjednicu
5. Antonija Horvat, za člana
6. Antun Knežević, za člana.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 604-02/21-01/2
URBROJ: 2115/05-03-21-01
Viljevo, 19. listopad 2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Dominik Knežević,v.r.
69. Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15.,
123/17. i 98/19) 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
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ODLUKU
I.
Udruženju obrtnika Donji Miholjca, Kolodvorska 41,Donji Miholjac OIB: 38742715950 odobrava
se iznos od 2.000,00 kuna radi sufinanciranja rada udruženja.

II.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s konta 38119– Ostale tekuće
donacije na račun Udruženja obrtnika Donji Miholjac, broj računa: HR9725000091102010270,
otvorenog kod Adikko Banke d.d. Zagreb.

III.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 402-07/21-01/13
URBROJ: 2115/05-03-21-02
Viljevo, 11. studeni 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 7/2021.
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