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39. Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13,
153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), te članka 31. Statuta Općine
Viljevo ("Službeni glasnik Općine Viljevo", broj 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21),
Načelnik Općine Viljevo dana 11. svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo
Članak 1.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.
Obveza provedbe postupka utvrđena je na temelju mišljenja Upravnog odjela za
prostorno prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije
(KLASA: 351-04/22-02/15, URBROJ: 2158-16-03/05-22-2 od 4.5.2022.), kojim je za izradu
V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Plana)
utvrđena obaveza provođenja postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Članak 2.
Nositelj izrade Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana provodi Općina
Viljevo u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Osječko-baranjske županije.
Članak 3.
Za područje Općine Viljevo na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Viljevo
("Službeni glasnik Općine Viljevo" broj 1/04, 2/12, 3/17, 2/18-pročišćeni tekst, 2/20, 3/20pročišćeni tekst, 9/20-ispravak, 7/21 i 8/21-pročišćeni tekst).
Ciljevi izrade Plana su ostvarivanja preduvjeta za realizaciju pojedinih gospodarskih i
razvojnih projekata Općine Viljevo, te usklađenja sa u međuvremenu donesenim zakonima i
propisima te dokumentima prostornog uređenja šireg područja.
Članak 4.
Razlozi za izradu i donošenje Plana utvrđeni su člankom 4. Odluke o izradi:
- proširenje građevinskog područja naselja Ivanovo i Kapelna za gospodarsku
namjenu (izgradnja solarne elektrane);
- proširenje zone sportsko-rekreacijske namjene Viljevo (R13) za potrebe uređenja
nogometnog igrališta;
-

proširenje planirane zone športsko-rekreacijske zone Konopljišće (R12);
planiranje zone sportsko-rekreacijske namjene Vidik;
ukidanje planirane zone sportsko-rekreacijske namjene Stara Karaula (R11);
preispitivanje potrebe ukidanja planirane zone sportsko-rekreacijske namjene
Kokinica (R1);
planiranje “zelene infrastrukture” temeljem „Programa razvoja zelene
infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine“ (NN broj
147/21);
147

preispitivanje odredbi o uvjetima gradnje građevina javne i društvene namjene;
ucrtavanje biciklističkih staza Cret - Ivanovo, Cret - Krčenik, Vidik i drugih;
preispitivanje zahtjeva pravnih i fizičkih osoba za izmjenom Plana u postupku javne
rasprave;
- usklađenje Plana s Prostornim planom Osječko-baranjske županije (obveza prema
članku 61. Zakona o prostornom uređenju);
- usklađenje sa zahtjevima, podacima i planskim smjernicama koje temeljem članka
90. Zakona o prostornom uređenju dostave nadležna javnopravna tijela;
- ispravci uočenih tehničkih pogrešaka i/ili planskih postavki u tekstualnom i
grafičkom dijelu Plana za koje je uočeno da dovode do problema u provedbi Plana,
a sukladno zahtjevima Nositelja izrade.
Programska polazišta Plana na području obuhvata su Plana utvrđena su Prostornim
planom Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik, broj 1/02, 04/10, 03/16, 05/16 i
06/16).
Članak 5.
Prostorni obuhvat Plana je cijelo područje Općine Viljevo utvrđeno Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 86/06,
125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15).
-

Članak 6.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš i odredbama posebnih propisa iz područja iz
kojeg se Plan donosi i to sljedećim redoslijedom provedbe:
1. Općina Viljevo, sukladno odredbi iz članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, započinje postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan donošenjem ove Odluke.
2. Općina Viljevo dužna je pribaviti mišljenja javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima, navedenih u članku VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja,
Općina Viljevo dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene
u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana na okoliš, iz
Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš, javnopravna tijela daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku
od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini Viljevo.
4. Ukoliko Općina Viljevo ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s
tijelom koje je dostavilo mišljenje iz točke 2. ovog članka.
5. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom
Općina Viljevo potvrđuje da za Plan koji je u izradi "jest potrebno" ili "nije
potrebno" provesti postupak strateške procjene, Općina Viljevo dužna je o
provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, pri čemu je
dužna dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
6. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge
zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora
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sadržavati osnovne podatke o Planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno
da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
8.

O Odluci iz točke VI. ovog članka, Općina Viljevo informira javnost sukladno
Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i
118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).

Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan prema ovoj
Odluci sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK,
- ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, F.
Krežme 1, 31000 OSIJEK;
- HRVATSKE VODE d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu,
Splavarska 2a, 31000 OSIJEK,
- HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podružnica Našice, J.J. Strossmayera 1,
31500 NAŠICE.
Članak 8.
Općina Viljevo dužna je informirati javnost o ovoj Odluci, sukladno odredbama Zakona
o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), kojima se uređuje
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”
Općine Viljevo i na službenoj internetskoj stranici Općine Viljevo.
KLASA: 350-02/22-01/4
URBROJ: 2158-39-1
Viljevo, 11. svibanj 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
40. Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21.) i članka 31. Statuta Općine Viljevo (SG Općine Viljevo broj:
2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21.), Općinski načelnik Općine Viljevo dana 21. lipnja
2022. godine donosi
ODLUKU O DONOŠENJU USKLAĐIVANJA PLANA
DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
Članak 1.
Donosi se Odluka o prihvaćanju Usklađivanja Plana djelovanja civilne zaštite za Općinu
Viljevo (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo trgovačko društvo IN KONZALTING d.o.o.
iz Slavonskog Broda.
Članak 2.

149

Općina Viljevo donosi Plan radi izvršenja poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog
djelokruga sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj Internet stranici
Općine Viljevo i u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 240-01/22-01/6
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 21.06.2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.

41. Na temelju odredbi Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine br. 125/19.), Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2022. godini, (Zaključak Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ:
50301-29/23-22-2 od 22. siječnja 2022.) te članka 31. Statuta Općine Viljevo (Službeni
glasnik Općine Viljevo br. 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21.) Općinski načelnik Općine
Viljevo dana 27. lipnja 2022. godine, donosi
PLAN
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
sezoni 2022. godine za područje Općine Viljevo
sa utvrđenim planom rada i planom operativne provedbe Programa
Općinski načelnik Općine Viljevo donosi slijedeće mjere zaštite od požara za Općinu
Viljevo u ljetnoj i žetvenoj sezoni 2022. godine.
1. Osniva se Operativno zapovjedništvo za organiziranje, usklađivanje i vođenje pri
gašenju većih požara u sezoni 2022. godine, kako slijedi:
1. Dominik Knežević, Općinski načelnik
2. Tomislav Mađarić – Predsjednik Općinskog vijeća Općine
Viljevo, Stožer CZ općine
3. Danijel Vincetić – predsjednik VZ Općine Viljevo
4. Sara Jerbić – zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine
Viljevo i DVD Viljevo
5. Igor Pribičević – zapovjednik DVD Ivanovo
2. Nalaže se Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Viljevo i Ivanovo organiziranje
svakodnevnog operativnog dežurstva od 00,00 do 24,00 sata u sjedištima DVD
počevši od 10. lipnja 2022. godine pa do završetka žetvenih radova, i dulje ako se
ukaže takva potreba i postoji opasnost od požara većih razmjera. Za provedbu ove
mjere zadužuju se zapovjednici DVD-ova da utvrde raspored dežurstava, sukladno
donesenom Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina
za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2022.godinu.
3. DVD-a na području Općine Viljevo obvezna su dovesti opremu i potrebno ljudstvo za
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gašenje požara u stanje najveće pripravnosti, odnosno tehničke ispravnosti svih
uređaja i opreme.
4. Predlaže se lovačkim i ribolovnim udrugama da u suradnji sa Dobrovoljnim
vatrogasnim društvima organiziraju dojavne službe i izviđačko-preventivne patrole
svojih članova na površinama sa kojih se skidaju ljetni usjevi, te šumama u blizini istih
površina.
5. Preporučuje se Policijskoj postaji D. Miholjac da s pojačanom pozornošću prati
kretanje osoba i prijevoznih sredstava na prilaznim putevima i na površinama na
kojima se nalaze usjevi, te moguća izvorišta požara.
6. Preporučuje se poljoprivrednom poduzeću «Krnjak « d.o.o. D. Miholjac, «HŠ
Našice« šumarija D. Miholjac da u razdoblju od 01. lipnja 2022. godine do završetka
žetve i prestanka opasnosti od širenja požara osiguraju odgovarajuću mehanizaciju,
kao i osobe koje će njome rukovati u slučaju poduzimanja mjera protupožarne zaštite
na većim poljoprivrednim, šumskim i ostalim površinama.
7. Zabranjuje se svako spaljivanje smeća i biljnog otpada, slama i strništa u vrijeme
postojanja opasnosti od požara i njegovog širenja.
8. Nadzor nad provođenjem mjera iz ovog Programa provodi Operativno zapovjedništvo
u suradnji sa nadzornim organima zaduženim za poduzimanje određenih mjera u cilju
sprečavanja izbijanja požara u tijeku žetve, temeljem Zakona i drugih propisa, a
financijska sredststva za provođenje istih osiguravaju se u proračunu Općine Viljevo
za 2022. godinu.
9. Ovaj PLAN mjera protupožarne zaštite stupa na snagu danom donošenja a biti će
objavljen u «Službenom glasniku Općine Viljevo».
Klasa:245-01/22-01/7
Urbroj: 2158-39-1
Viljevo, 27. 06. 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
42. Temeljem točke III. podtočke 8.a) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, te članka 31. Statuta Općine Viljevo
(„Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21.), utvrđuje se:
PLAN
MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I
GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA
POŽARA

I.

CILJ I ZADACI

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja mogućnosti nastanka požara potrebno je na
području Vatrogasne zajednice Općine Viljevo, u potpunosti provesti odredbe ovog Plana.
Sva dobrovoljna vatrogasna društva dužna su postupiti po svim mjerama navedenim u
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ovom Planu.
Od opsega i kvalitete obavljenih pripremnih radnji ovisiti će efikasnost mjera zaštite od požara
za vrijeme žetvenih radova.
Posebnu pozornost prilikom obavljanja radnji i provođenja propisanih mjera zaštite od požara
obratiti na ugrožene prostore i građevine (društveni objekti, poljoprivredna dobra i ekonomije,
površine uz rijeku Dravu) te prostore uz cestovne pravce na području Općine Viljevo.
II.

ORGANIZACIJSKE MJERE

Dužnost dobrovoljnih vatrogasnih društava:
1. Temeljem ovog Plana svako DVD na području Općine Viljevo dužno je pridržavati se
donesenog Programa aktivnosti na zaštiti od požara u žetvenoj sezoni 2022. godine.
2. Ustrojiti evidenciju dežurnih vatrogasaca (najmanje 2 u smjeni) koji će određenog dana
dežurati na svojoj adresi stanovanja ili u vatrogasnom domu, te u predviđeno vrijeme obaviti
izviđačko-preventivne ophodnje prostora kojeg pokriva DVD. Tabelarni pregled treba
sadržavati podatke o dežurnim osobama i to: ime i prezime, adresa stanovanja, telefon i vrijeme
dežurstva (dan i sat).
3. Ophodnju obaviti u kritično vrijeme od 10,00 do 18,00 sati, svakog dana u vrijeme žetve.
4. Opremiti se potrebnom vatrogasnom opremom za ophodnje. Provjeriti ispravnost iste te
nabaviti nedostatnu.
5. Osigurati dovoljne količine goriva i maziva za sve vatrogasne strojeve i vozila.
6. Članove određene za dežurstva potrebno je dodatno osposobiti za rukovanje vatrogasnom
opremom i sredstvima veze putem praktičnih vježbi te na druge odgovarajuće načine.
7. Kroz razne oblike propagandnih akcija upozoriti stanovništvo na pojačano provođenje
požarno-preventivnih mjera.
8. Svaki DVD dužan je ustrojiti evidenciju o poduzetim mjerama te voditi dnevnik događanja o
pred žetvenim aktivnostima te o poduzetim akcijama u vrijeme žetve.
9. O svim poduzetim aktivnostima na kraju žetvene sezone, vatrogasni zapovjednik VZ OV
pismenim izvješćem izvijestiti Općinskog načelnika Općine Viljevo.
III.

PREVENTIVNE MJERE

1. Organizirati posjete vlasnicima kombajna prije žetvenih radova u svrhu upozorenja na
ispravnost i redovito čišćenje i podmazivanje radnih strojeva (kombajna, vršilica, traktora i dr.),
te na potrebu posjedovanja vatrogasnih aparata i druge potrebite opreme za početno
gašenje požara.
2. U vrijeme žetve upozoriti na točku 1. ovih mjera (ako nisu provedene u pred-žetveno vrijeme)
te ukazati na zabranu loženja vatre ili ostataka strnih usjeva ili slame dok žetva traje na tom
području.
3. Educirati vlasnike parcela i kombajnere o postupcima i mjestima pušenja i obveznim mjerama
gašenja opušaka.
4. U slučajevima punjenja gorivom radnih strojeva, upozoriti na poduzimanje potrebnih mjera
opreza prilikom istakanja goriva.(sigurnosni razmak, zabrana korištenja otvorenog plamena,
minimalna količina potrebnog goriva, zabrana pristupa neovlaštenim osobama i sl.).
Pogonsko gorivo ne smije biti izloženo suncu niti se smije dolijevati dok motor radi.
Proliveno gorivo ill ulje treba odmah obrisati s radnog stroja a u slučaju razlijevanja po tlu
prekriti slojem pijeska.
5. Na većim parcelama osigurati traktor s višebraznim plugom za eventualnu potrebu
presijecanja parcele u cilju sprečavanja širenja požara.
6. Velike parcele koje bi se kombajnirale nekoliko dana, treba prije podijeliti na više manjih
parcela. Površina jedne od tih manjih parcela neka odgovara dnevnom učinku kombajna.
Prosjek treba biti u širini od najmanje15 metara. Sa tog dijela treba odmah ukloniti žito i
slamu, a čitavu površinu preorati.
7. U slučaju da se požar ne može pogasiti potrebno je najhitnije pozvati najbliže vatrogasno

152

društvo ili nadležnu vatrogasnu postrojbu.
IV.

OPREMA

Izviđačko preventivne ophodnje dužne su ophodnju obavljati u skladu s ovim Planom
opremljene sa slijedećom vatrogasnom opremom:
1. Vatrogasno vozilo (kombi ili osobno) - kom 1
2. Vatrogasni aparat S-6 ili S-9 za početno gašenje požara - kom 2
3. Naprtnjača napunjena s vodom - kom 2
4. Metlanice - kom 2
5. Sredstva veze (radio stanica ili mobilni telefon) - kom 1
6. Knjigu evidencije, zapažanja, upozorenja, intervencija - kom 1
Dobrovoljna vatrogasna društva koja ne posjeduju navedenu opremu trebaju istu hitno nabaviti.
V.

FINANCIRANJE

Sredstva za ostvarenje ovog Plana osigurava Općina Viljevo u skladu s Programom
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za
2022. godinu a na temelju PLANA aktivnosti u žetvenoj sezoni za 2022. godinu na području
Općine Viljevo.
VI.

ODGOVORNOST

Za osiguranje financijskih sredstava za provođenje ovog Plana odgovoran je Općinski načelnik
Općine Viljevo.
Zapovjednici u DVD-ima odgovorni su zapovjedniku Vatrogasne zajednice Općine Viljevo te
Općinskom načelniku Općine Viljevo, za organizaciju i provođenje organizacijskih i preventivnih
mjera, te nabavu i održavanje ispravnosti navedene vatrogasne opreme.

NAZIV

IME I PREZIME
ZAPOVJEDNIKA

TELEFON
kuća / mobilni

DVD VILJEVO

SARA JERBIĆ

099/6864696

DVD IVANOVO

IGOR PRIBIČEVIĆ

097/6326366

VZ VILJEVO

SARA JERBIĆ

099/6864696

S planom upoznati:
❑
❑
❑

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije,
DUZS – PUZS Osijek – sektor za vatrogastvo,
VZ i DVD-ove na području Općine Viljevo

KLASA: 245-01/22-01/8
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UR.BROJ: 2158-39-1
Viljevo, 27.06.2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK :
Dominik Knežević v.r.

43. 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 2022. godinu
Članak 1.
Svim službenicima, zaposlenim u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo, koji
ostvaruju pravo na godišnji odmor za 2022. godinu, utvrđuje se pravo regres za 2022. 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: 121-01/22-01/4
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 24. lipanj 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
44. 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.
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Kulturno-umjetničkom društvu „Josip Čoklić“ iz Rakitovice, Glavna 55, OIB: 78415793996,
na temelju zamolbe, odobrava se iznos od 1.000,00 kuna radi organizacije manifestacije
„Zlatna berba“.
II.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Konta 38119 – Ostale tekuće
donacije na račun Kulturno-umjetničkog društva „Josip Čoklić“, broj računa:
HR362390011100178655, otvorenog kod Poštanske banke 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: 421-01/22-01/5
URBROJ: 2158-39-02
Viljevo, 11. srpanj 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
45. 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 10. sjednici
održanoj 13. srpnja 2022. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za poslovnu suradnju i sklapanje ugovora
između Općine Viljevo i HP – Hrvatske pošte d.d.

I.
Daje se suglasnost općinskom načelniku za ugovaranje poslovne suradnje i sklapanje ugovora
s HP – Hrvatskom poštom d.d. Zagreb u vidu financiranja naknade za izvršene uplate fizičkih
osoba prema uplatnicama koje izdaje Općina Viljevo (komunalna naknada i komunalni
doprinos) i Miholjački vodovod d.o.o. Donji Miholjac, te uplate za uslugu odvoza
komunalnog otpada, a koje se plaćaju u Poštanskom uredu Viljevo.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 024-02/22-01/9
URBROJ: 2158-39-03
Viljevo, 13. srpanj 2022. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. v.r.
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46. Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj:
2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 13. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova
Općinskog vijeća Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/22) Općinsko
vijeće Općine Viljevo na 10. sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Vijeća časti

I.
U Vijeće časti imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirko Klopotan, za predsjednika
Karlo Marijančević, za člana
Stjepan Kopić, za člana
Spomenka Stojčević, za člana
Slaven Ivanović, za člana

II.
Mandat predsjednika i članova Vijeća časti imenovanih točki I. ovog Rješenja traje do isteka
mandata članova Općinskog vijeća.
III.
Poslovi Vijeća časti, te prava i obveze članova propisani su Kodeksom ponašanja članova
Općinskog vijeća Općine Viljevo.
IV.
Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 029-01/22-01/2
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 13. srpanj 2022. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. v.r.
47. Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj:
2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) i članka 13. stavka 3. Kodeksa ponašanja članova
Općinskog vijeća Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/22) Općinsko
vijeće Općine Viljevo na 10. sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora

II.
U Etički odbor imenuju se:
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6. Mario Micek, za predsjednika
7. Tomislav Okrugić, za člana
8. Zlatko Kolar, za člana
II.
Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora imenovanih točki I. ovog Rješenja traje do
isteka mandata članova Općinskog vijeća.
III.
Poslovi Etičkog odbora, te prava i obveze članova propisani su Kodeksom ponašanja članova
Općinskog vijeća Općine Viljevo.
IV.
Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 029-01/22-01/1
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 13. srpanj 2022. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 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 29, BROJ 5/2022.

157

