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63. Temeljem članka 13. Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina
na području Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 7/21) 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
o izboru najpovoljnije ponude za zakup
javne površine u vlasništvu Općine Viljevo
Članak 1.
Ovom Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za zakup javne površine, koja se nalazi na dijelu
k.č.br. 308, k.o. Viljevo, (sjeverozapadni ugao čestice), ukupne površine 20 m², upisane u ZK
uložak 1413, u ulici Braće Radića 87, Viljevo u vlasništvu Općine Viljevo kao jedina
ponuditeljica, odabire se:
Kristina Glavaš iz Črnkovaca, Nikole Tesle 47b, OIB: 58690504091, vlasnica obrta Pekra
Črnkovci, Vladimira Nazora 92a, Črnkovici.
Članak 2.
Javna površina opisana u Članku 1. ove Odluke daje se u zakup na razdoblje od 5 godina.
Mjesečna zakupnina iznosi: 250,00 kuna.
Članak 3.
S odabirnom ponuditeljicom iz Članka 1. ove Odluke zaključiti će se Ugovori o zakupu javne
površine u vlasništvu Općine Viljevo prema uvjetima iz natječaja i odredbama Odluke o zakupu
i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Viljevo.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i obaviti će se u Službenom glasniku Općine
Viljevo.
KLASA: 363-03/22-01/10
URBROJ: 2158-39-08
Viljevo, 18. kolovoz 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
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64. 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.
Stočarskoj udruzi Utvaj iz Starih Mikanovaca, Matije Gupca 2, OIB: 7835567291, na temelju
zamolbe, odobrava se iznos od 4.000,00 kuna radi organizacije 10. Nacionalne šunkijade.
II.
Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Konta 38119 – Ostale tekuće
donacije na račun Stočarske udruge Utvaj, broj računa: HR7324840081103450180, otvorenog
kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.
III.
Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.
IV.
Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 402-01/22-01/24
URBROJ: 2158-39-02
Viljevo, 24. kolovoz 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
65. Na temelju članka 31. članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo
broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), a u skladu s člankom 7. Pravilnika o porezu na
dohodak („Narodne novine“ broj: 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21)
općinski načelnik Općine Viljevo donosi

ODLUKU
o isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane
službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se isplata novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova
prehrane službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo.
Članak 2.
Visina novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane iznosi 400,00 kuna
mjesečno po službeniku i isplaćuje se do 15. u mjesecu, počevši od mjeseca rujna 2022. godine.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine
Viljevo.
KLASA: 120-01/22-01/1
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 30. kolovoz 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.

66. Na temelju 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, 135/15 i
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
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika
srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje iznos i načini te kriteriji sufinanciranja troškova javnog
prijevoza redovitih učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Viljevo.
Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz od
mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta neovisno o
tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave.
Članak 2.
Općina Viljevo sufinancirati će troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih
škola za školsku godinu 2022./2023, u iznosu od 17,5% mjesečne karte.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza temeljem ove Odluke nemaju učenici koji
pravo na besplatan prijevoz ili sufinanciranje troškova prijevoza do škole ostvare temeljem
nekog drugog propisa.
Članak 4.
Na temelju ove Odluke s prijevoznicima će se sklopiti ugovor o sufinanciranju
mjesečnih karata učenika srednjih škola za razdoblje navedeno u članku 2. ove Odluke.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Viljevo“.
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KLASA: 602-01/22-01/6
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 5. rujan 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.

67. 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 (slovima: tisuću kuna) / 132,72 eura (slovima:
stotridesetidva eura i sedamdestidva centa) radi organizacije događaja pod nazivom „Ustanak
hrvatskih velikaša“ koji će se održati 24. rujna 2022. 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: 402-01/22-01/25
URBROJ: 2158-39-02
Viljevo, 19. rujan 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
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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 28. rujna 2022.
godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova učeničkih domova
(stanovanja) učenicima srednjih škola s područja Općine Viljevo
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 2022./2023.
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: 604-01/22-01/1
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 28. rujan 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
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69. 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 28. rujna 2022.
godine donosi
ODLUKU
o dodjeli pomoći redovnim studentima za akademsku 2022./2023. godinu
Članak 1.
Odlukom o dodjeli pomoći redovnim studentima za akademsku godinu 2022./2023. 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 2022./2023. 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: 604-01/22-01/2
URBROJ: 2158-39-01
Viljevo, 28. rujna 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević v.r.
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70. Temeljem čl. 47. Zakona o cestovnom prometu (NN br. 41/18, 98/19, 30/21. 89/21) i čl. 31.
Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst
i 2821), Općinski načelnik Općine Viljevo donosi sljedeću

ODLUKU
o visini naknade za izdavanje dozvole za
obavljanje autotaksi prijevoza putnika
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak izdavanja i visina naknade za izdavanje dozvola za
obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Općine Viljevo.
Članak 2.
Dozvolu za izdavanje autotaksi prijevoza na području Općine Viljevo izdaje, rješenjem
Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo.
Članak 3.
Naknada za izdavanje autotaksi dozvole određuje se u iznosu od 300,00 kn za jednu dozvolu.
Naknada za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka, naplaćuje se ovisno o najvećem broju
vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva
vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za
šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila
naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100
dozvola.
Utvrđeni iznos naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka, podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole
mora uplatiti prije izdavanja dozvole, u korist proračuna Općine Viljevo.
Članak 4.
Dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza izdati će se pravnoj ili fizičkoj osobi - obrtniku, koja
ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u
trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole.
Članak 5.
Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik podnosi Općini Viljevo zahtjev za izdavanje dozvole
u pisanom ili elektroničkom obliku.
Uz zahtjev treba priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel je dužan, odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole i donijeti
odgovarajuće rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 7.
Dozvola se izdaje na razdoblje od 5 (pet) godina, a najdulje do dana isteka licencije, uz
jednokratno plaćanje naknade.
Dozvola nije prenosiva i može ju koristiti samo prijevoznik kojem je izdana.
Članak 8.
Obrazac dozvole za autotaksi prijevoz nalazi se u formatu papira A4, s grbom Općine Viljevo
i odgovarajućim sadržajem u priloženom tekstu.
218

Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo vodi Upisnik izdanih dozvola za autotaksi prijevoz i
objavljuje popis izdanih dozvola za autotaksi prijevoz na web stranici Općine Viljevo.
Članak 9.
Na sva pitanja koja se odnose na obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Općine
Viljevo, a koja nisu regulirana ovom Odlukom primjenjuju se odgovarajuće odredbe pozitivnih
propisa kojima se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Viljevo.
KLASA: 340-01/22-01/2
URBROJ: 2158-39-1
Viljevo, 04. listopada 2022. godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Dominik Knežević 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 8/2022.
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