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48. Načelnik Općine Viljevo na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne

novine, broj 83/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) donosi:

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo

I.
Načelnik Općine Viljevo donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Viljevo (KLASA: 350-02/22-01/4, URBROJ: 2158-39-1 od 11.5.2022. godine), prema kojoj je
Općina Viljevo provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne V. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo neće imati vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, temeljem čega se utvrđuje da za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine
Viljevo nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekološku mrežu.
II.
Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, koji se dopisom (KLASA: 35104/22-03/4, URBROJ: 2158-16/36-122-6 od 18.7.2022. godine) očitovao da je postupak Ocjene
o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Viljevo proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi.
III.
Razlozi za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo su sljedeći:
- 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);
- 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);
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-

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.

IV.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Općina Viljevo zatražila je
mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.
Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
- Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u svojem dopisu od
31. svibnja 2022. godine dao je mišljenje da V. izmjene i dopune PPUO Viljevo
neće predstavljati rizike za ljudsko zdravlje te u okviru svog djelokruga rada smatra
da nema potrebe za provedbom strateške procjene utjecaja na okoliš;
- Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu dale su mišljenje (KLASA: 35002/11-01/0000413, URBROJ: 374-22-1-22-17 od 13.6.2022.) da nema potrebe za
provedbom strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune PPUO
Viljevo;
- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječkobaranjske županije dao je mišljenje (KLASA: 351-04/22-03/4, URBROJ: 215816/37-22-4 od 12.7.2022. godine) da se provedbom predmetnih izmjena i dopuna
Plana može isključiti vjerojatnost mogućeg utjecaja na sastavnice okoliša kao i na
ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ta da za iste nije potrebno
provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekološku mrežu.
Svoje mišljenje nisu dostavile Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Našice, te se
prema članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša, ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u
roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom procjenom
V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo.
V.
Značajke planiranih V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo su
takve da se uz primjenu zakonom propisanih mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni
utjecaj na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša na
području Općine i da neće utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže..
S obzirom da područje proširenja planirane sportsko-rekreacijske zone Konopljište
obuhvaća potencijalna pogodna staništa strogo zaštićenih vrsta, ugrožene i rijetke stanišne
tipove te doprinosi biološkim i krajobraznim vrijednostima Regionalnog parka MuraDrava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode je u
svom m išljenju (KLASA: 352-03/22-02/408, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 7.7.2022.
godine) sukladno članku 48. stavku 4. Zakona uvjetovalo da sadržaje sportsko-rekreacijske
zone Konopljište treba planirati izvan područja močvarnih staništa, odnosno staništa
tršćaka, rogozika, visokih šiljeva i visokih šaševa, a eventualne radove uklanjanja
vegetacije treba izvoditi nakon razdoblja gniježđenja većine strogo zaštićenih vrsta,
odnosno treba iz izvoditi u razdoblju od 15. kolovoza do najkasnije 15. ožujka. Navedeni
uvjet zaštite prirode treba biti ugrađen u odredbe za provedbu Plana.
Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš
izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Odluku
kojom se utvrđuje da za V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Viljevo nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik Općine Viljevo na
temelju provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno pribavljenim
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mišljenjima tijela i osoba određenim posebnim propisom, te kriterija za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja na okoliš navedenih u prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17).
VI.
Na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog
utjecaja strategije, plana ili programa na okoliš, Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana ili programa na okoliš, može se isključiti vjerojatnost značajnog utjecaja na
sastavnice okoliša kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže izvan
područja Općine Viljevo, uz prethodno navedene uvjete zaštite prirode, te za predmetne
izmjene i dopune Plana nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
VII.
Općina Viljevo je o ovoj Odluci dužna informirati javnost 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 u pitanjima zaštite okoliša.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 350-05/22-01/6
URBROJ: 2158-39-1
Viljevo, 22. srpnja 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
49. 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), a u svezi članka 9. stavak 3., alineje 1.
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19,
98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) općinski načelnik Općine Viljevo, donosi
R J E Š E NJ E
o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta

I.
Autoprijevoznik Škarić obrt za cestovni prijevoz, vlasnik Siniša Škarić, iz Viljeva, K. A.
Stepinca 25, može poslovati u ugostiteljskom objektu LOTUS dana:
20. 07. 2022. godine od 7.30 sati na 21. 07. 2022. godine do 2.00 sata povodom crkvenog
goda sv. Ilije.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
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KLASA: 335-01/20-01/2
URBROJ: 2115/05-03-20-02
Viljevo, 17. srpanj 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
50. 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), a u svezi članka 9. stavak 3., alineje 1.
Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19,
98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) općinski načelnik Općine Viljevo, donosi
R J E Š E NJ E
o produženju radnog vremena
I.
Obrt za ugostiteljstvo, vlasnika Dražena Pandurića iz Viljeva, Braće Radića 106, u
ugostiteljskom objektu Veteran može poslovati dana:
- 20. 07. 2022. godine od 8.00 sati na 21. 07. 2022. godine do 2.00 sata povodom crkvenog
goda svetog Ilije.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Općine
Viljevo“.
KLASA: 335-01/22-01/1
URBROJ: 2158-39-02
Viljevo, 19. srpanj 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
51. 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.
Nogometnom klubu Kapelna iz Kapelne, Matije Gupca 8, OIB: 00837487215, odobrava se
iznos od 10.000,00 kuna radi organizacije manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Viljevo
– Veliko nogometni turnir koji će se održati 6. kolovoza 2022. godine na nogometnom
igralištu u Kapleni.
II.
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Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo - Manifestacije pod
pokroviteljstvom Općine, na račun Nogometnog kluba Kapelna, broj računa:
HR3024120091134001941, 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: 402-07/22-01/20
URBROJ: 2158-39-02
Viljevo, 1. kolovoz 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Kneževiće 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 6/2022.
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