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3. Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj: 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 

i 143/21) 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, dana 16. siječnja 2023. 

godine donosi  

 

O D L U K U 

 

o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih 

mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i šetnih glodavaca čije je 

planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Viljevo u 2023. godini 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se Program mjera i provedbeni plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca (arthropoda) i šetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno 

suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 

Općinu Viljevo u 2023. godini.  

 

Članak 2. 

Program mjera i provedbeni plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih 

člankonožaca (arthropoda) i šetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno 

suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za 

Općinu Viljevo u 2023. godini sastavni je dio ove Odluke, nije predmet objave u Službenom 

glasniku Općine Viljevo, ali će se objaviti na službenoj stranici Općine Viljevo.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Viljevo“.  

 

KLASA: 500-01/23-01/4 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 16. siječanj 2023. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

Dominik Knežević v.r. 

 

4. 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 vezi s člankom 8. 

Pravilnika o financiranju programskih sadržaja medija („Službeni glasnik“ broj 1/22) općinski 

načelnik donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima 

 

Članak 1. 
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Ovom Odlukom o osnivanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima (u 

daljnjem tekstu: Odluka), osniva se Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima, 

imenuju se članovi i određuju njegovi poslovi. 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstva medijima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 

sastoji se od tri (3) člana.  

U Povjerenstvo se imenuju:  

 

1. Melita Grüll 

2. Tihomir Hajduković 

3. Ivona Puljić 

Članak 3. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:  

- predlaže općinskom načelniku raspisivanje javnog natječaja o financiranju 

programskih sadržaja medija (u daljnjem tekstu: javni natječaj),  

- izrađuje nacrt teksta javnog natječaja,  

- provodi postupka javnog natječaja i ocjenjuje pristigle prijave i izrađuje rang listu 

prijavitelja,  

- predlaže općinskom načelniku donošenje odluke o iznosu pojedinačnih financijskih 

sredstava prijaviteljima. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Viljevo“. 

 

KLASA: 029-01/23-01/1 

URBROJ: 2158-39-23-01 

Viljevo, 25. siječanj 2023. godine 

 

            OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević v.r. 

 

5. 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 

 

O D L U K U 

 

I. 

Turističkoj zajednici grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, Donji Miholjac, OIB: 

59271187197 na temelju zamolbe, odobrava se iznos od 100,00 eura radi organizacije 

kazališne predstave Crnogorac u krevetu, koja će se održati 16. veljače 2023. godine u kino 

dvorani Osvit u Donjem Miholjcu. 

 

II. 
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Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo, Aktivnost A100201 – sport, 

kultura, školstvo, zdravstvo, radio, ostale udruge, na račun Turističke zajednice grada Donjeg 

Miholjca, broj računa: HR5024120091134003327, otvorenog kod Slatinskoj banci 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: 402-01/23-01/3 

URBROJ: 2158-39-23-02 

Viljevo, 27. siječanj 2023. godine 

            OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević v.r. 

 

6. 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 

 

O D L U K U 

 

I. 

Domu Magnolija Rosa, Petri skela 61, Vukovar, OIB: 05721556777, isplatiti će se od 2.874,03 

eura radi pokrića dugovanja smještaja u domu pokojne Ane Vrbanić, iz Viljeva, Matije Gupca 

3.  

II. 

Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo, na račun Doma Magnolija 

Rosa, broj računa: HR68234000911108, otvorenog kod Privredne 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: 701-01/22-01/2 

URBROJ: 2158-39-23-04 

Viljevo, 27. siječanj 2023. godine 

           OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević v.r. 

 

7. Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 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 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 14.  sjednici održanoj  

31. siječnja 2023. godine donijelo je 
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                                                                   O D L U K U  

 o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo 

  

  OPĆE ODREDBE  

  

Članak 1.  

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo (u 

daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se osnivanje, naziv, djelokrug i ustrojstvo Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Viljevo, način upravljanja, način planiranja poslova i druga pitanja 

značajna za rad općinske uprave.  

  

Članak 2.  

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo osiguravaju se u 

proračunu Općine Viljevo.  

 

Članak 3. 

Riječi i pojmovi korišteni u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako 

na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni.  

  

  USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I DJELOKRUG        

  POSLOVA    

  

Članak 4. 

Za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, materijalno financijskih i 

pomoćno tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Viljevo, u više upravih i 

stručnih područja, propisanih zakonom, podzakonskim propisima, aktima Općine i ovom 

Odlukom ustrojava se:  

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VILJEVO (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 

upravni odjel). 

  

Članak 5.  

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine Viljevo, na adresi kralja 

Braće Radića 87, Viljevo.   

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga Jedinstveni upravni odjel koristi pečat 

okruglog oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike Hrvatske u sredini i tekstom koji glasi: 

Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, Općina Viljevo, Jedinstveni upravni odjel, 

Viljevo i rednim brojem pečata.   

Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju moraju sadržavati: grb Republike Hrvatske, 

tekst koji glasi: Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, Općina Viljevo, Jedinstveni 

upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.   

Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju 

akta.  

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta natpisna 

ploča s nazivom upravnog odjela i sadržajem utvrđenim posebnim propisima.  

  

Članak 6.  
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Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta, opisi poslova 

radnih mjesta s opisima razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, stručni i 

drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad 

Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Pravilnik).  

Pravilnik donosi općinski načelnik Općine Viljevo na prijedlog pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

  

 DJELOKRUG POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA  

  

Članak 7.  

Jedinstveni  upravni odjel obavlja sljedeće poslove: 

- pravne, stručne i administrativne poslove u vezi provedbe izbora, konstituirajuće 

sjednice Općinskog vijeća iz nadležnosti Općine Viljevo (u daljnjem u tekstu: Općina) 

te poslove u vezi pripreme i organiziranja sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih 

tijela i informiranje javnosti o njihovom radu,  

- pravno-savjetodavne poslove u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Općinsko 

vijeće i općinskog načelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i 

drugim propisima, 

- izrada nacrta i prijedloga općih, internih i drugih akata za Općinsko vijeće i općinskog 

načelnika u skladu sa zakonom, 

- izrada donesenih akata Općinskog vijeća, dostava nadležnim tijelima i objava u 

Službenom glasniku,  

- poslove u vezi ravnopravnoga statusa i mandata općinskog načelnika, njegovog 

zamjenika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjenje u skladu sa zakonom, drugim 

propisima i aktima Općine, 

- kadrovske poslove, izrada pojedinačnih upravnih akta i drugih akata iz područja 

službeničkih odnosa koje donosi pročelnik Jedinstvenog upravno odjela za službenike i 

namještenike, kao i akta koje donosi općinski načelnik za pročelnika, vođenje 

kadrovskih evidencije o službenicima i namještenicima,  

- poslove i pravna pomoć u vezi Vijeća srpske nacionalne manjine iz nadležnosti Općine,    

- poslove uredskog poslovanja sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje, 

- poslove vezane za uređenje naselja i stanovanje te prometa na svom području Općine, 

- poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja te zaštite i unapređenja 

prirodnog okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i 

programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju 

prostornog plana uređenja Općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa i 

mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,     

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja 

komunalne infrastrukture, upravni postupci u području komunalnog gospodarstva, 

provedba komunalnog reda, održavanje javnih površina javnoj rasvjeti, deratizaciji i 

dezinsekciji, komunalnoj infrastrukturi, održavanje objekata u vlasništvu Općine, 

zaštitu životinja i slične komunalne poslove, 

- poslove vezane uz gospodarski razvoj, te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva putem posebnih programa od interesa za Općinu, 

- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i 

zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, 

- poslove vezane za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske i Općine, 
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- poslove vezane za izradu projekata i prijavu prema EU i državnim tijelima te provedba 

i praćenje projekata, 

- briga o djeci, predškolsko i osnovno obrazovanje, 

- poslove kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Općine, osiguranje sredstava 

za zadovoljavanje potreba u kulturi i izrada programa javnih potreba u kulturi,  

- poslove vezane uz tjelesnu kulturu i sport, osiguranje sredstava za zadovoljavanje 

potreba u športu i izrada programa javnih potreba u sportu, 

- poslove socijalne skrbi, izrada nacrta programa pomoći socijalno ugroženim osobama 

na području Općine, izrada pojedinačnih akta o ostvarivanju prava na podmirenje 

troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i 

izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,     

- poslove vezane za razvoj turizma na području, 

- izrada nacrta proračuna, odluke o izvršavanju proračuna i izrada godišnjeg i 

polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, te druga izvješća sukladno 

posebnom zakonu, 

- praćenje i naplata prihoda koji pripadaju Općini, obavljanje financijsko-

računovodstvenih poslova, blagajničkih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija 

imovine i popis imovine Općine te drugih evidencija sukladno posebnim zakonima i 

propisima, 

- izrada i  praćenje ugovora, 

- poslove javne nabave roba, radova i usluga, 

- poslove protupožarne i civilne zašite, 

- poslove informiranja građana putem medija i mrežnih stranica Općine i koordinaciju 

organizacije obilježavanja manifestacija na području Općine, 

- komuniciranje sa strankama te postupanje po njihovim zahtjevima i molbama u okviru 

svoje nadležnosti  sukladno zakonima, propisima i općim aktima Općine, 

- povjerene poslove državne uprave, 

- druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine i Jedinstvenog upravnog odjela u 

skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Općine. 

 

UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM    

  

Članak 8.  

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.  

Pročelnik organizira i koordinira rad u Jedinstvenom upravnom odjelu, brine se o 

zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova i poduzima mjere za osiguranje efikasnog 

poslovanja upravnog odjela, raspoređuje zadatke i poslove i daje službenicima i 

namještenicima upute za rad, predlaže i donosi akte za koje je ovlašten zakonom, propisima i 

aktima Općine, obavlja nadzor nad radom službenika i namještenika, odlučuje o pravima, 

obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, obavlja ocjenjivanje službenika i 

namještenika, izvršava i druge zadaće i ovlasti utvrđene zakonom, propisima i aktima Općine.  

 

Članak 9. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je općinskom načelniku za 

zakonit, pravilan i pravodoban rad Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

Članak 10. 

Pročelnika na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik na način propisan 

posebnim zakonom.  
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Općinski načelnik može razriješiti pročelnika u skladu sa zakonom.  

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika, 

primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u 

tijelima jedinica lokalne samouprave. 

 

Članak 11. 

Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela i prati 

zakonitost njegova rada. 

 

SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI  

  

Članak 12.  

Poslove i zadaće iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o vrsti, 

složenosti, stručnoj spremi odnosno stupnju obrazovanja i drugim uvjetima, obavljaju 

službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta sukladno Pravilniku.  

Službenici su osobe koje obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, 

materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.  

Namještenici su osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je 

obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga 

Jedinstvenog upravnog odjela.  

O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama 

službenika i namještenika kao i o prestanku službe odlučuje pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela, rješenjem, u skladu sa zakonom, propisima i aktima Općine.  

 

 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE    

  

Članak 13.  

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Viljevo“.  

  

Članak 14. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojstvu jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 1/06). 

 

KLASA: 024-02/23-01/2 

URBROJ: 2158-39-23-01 

Viljevo, 31. siječnja 2023. godine    

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

       Tomislav Mađarić, dipl. ing. geod. v.r. 

 

8. 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 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ 

Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), Općinsko vijeće Općine 

Viljevo na 14. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U   
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o financijskoj pomoći Župi sv. Andrije, apostola iz Viljeva 

 

I. 

Ovim Odlukom o financijskoj pomoći Župi sv. Andrije, apostola iz Viljeva (u daljnjem tekstu: 

Odluka), na temelju zamolbe, odobrava se iznos od 24.280,00 eura / 182.937,66 kuna (fiksni 

tečaj konverzije 7,53450) radi podmirenja troškova nastalih radi energetske obnove župnog 

doma i pastoralnog centra. 

 

II. 

Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo, na račun 

Župe sv. Andrije, apostola, iz Viljeva, Braće Radića 183b, OIB: 58553474431, IBAN 

HR9325000091102152059, otvorenog kod Addiko bank d.d. Zagreb. 

 

III. 

Izvršenje ove Odluke povjerava se općinskom načelniku i Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Viljevo.  

 

IV. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 402-01/23-01/2 

URBROJ: 2158-39-23-02 

Viljevo, 31. siječanj 2023. godine 

                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

             Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. v.r. 

 

9. Na temelju članka 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 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 14. 

sjednici održanoj dana 31. sjednici 2023. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova analize tla u 2023. godini 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova analize tla u 2023. godini (u daljnjem tekstu: 

Odluka) uređuje se sufinanciranje troškova analize tla poljoprivrednicima s prebivalištem na 

području Općine Viljevo u 2023. godini.  

 

Članak 2. 

Općina Viljevo će sufinancirati troškove analize tla do 120 uzoraka u iznosu od 50% ukupnog 

troška ispitivanja.  

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Viljevo za 2023. godinu u iznosu 

od 3.384,43 eura/25.500,00 kuna (primijenjen je fiksni tečaj konverzije 1 euro / 7,53450 

kuna).  

 

Članak 3. 
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Troškovi analize tla sufinancirat će se poljoprivrednicima koji udovoljavaju slijedećim 

uvjetima (u daljnjem tekstu: korisnici):  

- da imaju prebivalište na području Općine Viljevo, 

- da na području Općine Viljevo imaju registriran: OPG, obrt (s obavljanjem     

poljoprivredne djelatnosti), ili trgovačko društvo (s obavljanjem poljoprivredne 

djelatnosti) upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  

- da se zemljište za koje se vrši analiza tla nalazi na području Općine Viljevo.  

Po jednom korisniku sufinancirati će se maksimalno do 5 uzorka.  

 

Članak 4. 

Općina Viljevo će na svojim mrežnim stranicama objaviti Javni poziv zainteresiranim 

korisnicima za sufinanciranje troškova analize tla. Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše 

sredstva iz članka 2. ove Odluke.  

Korisnici su dužni Općini Viljevo podnijeti zahtjev za sufinanciranje koji obavezno sadrži:  

- puni naziv korisnika i OIB  

- dokumentacija koja dokazuje svojstvo korisnika iz članka 3. ove Odluke  

- brojeve katastarskih čestica za koje se traži analiza tla  

Uz zahtjev se prilaže potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s naslova javnih davanja te 

potvrda Općine Viljevo o nepostojanju duga prema Općini Viljevo.  

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravom odjelu.  

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje sporazuma o suradnji radi provedbe projekta 

kontrole analize tla s ovlaštenim izvršiteljem.  

 

Članak 6. 

Za provođenje i izvršenje ove Odluke zadužuju se općinski načelnik i Jedinstveni upravni 

odjel.  

 

Članak 7. 

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

 

KLASA: 320-01/23-01/2 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 31. siječanj 2023. godine 

                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                    Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. v.r. 

 

10. Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine 

broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) 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 14. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. 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, dipl.ing.geod., za predsjednika  



 
15 

 

2. Hrvoje Šutalo, dipl.iur., za člana   

3. Antonija Horvat, mag.ing.agr, za člana  

 

Članak 2. 

Ovo Rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo.  

 

KLASA: 320-01/23-01/3 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 31. siječanj 2023. godine 

                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                         Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. v.r. 

 

11. Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o u ublažavanju i uklanjanju 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 14. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2023. godine, donijelo je  

 

                                                       R J E Š E N J E  

           o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  

 

                                                                 I.  

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje se 

sastoji od tri (3) člana imenuju se:  

1. Dominik Knežević  

2. Matija Rajninger 

3. Antonija Horvat 

 

                                                     II. 

Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine.  

 

                                                    III. 

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:  

- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Viljevo,  

- unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta od prirodnih nepogoda,  

- unosi i prosljeđuje putem Registra šteta od prirodnih nepogoda konačne procjene šteta 

županijskom povjerenstvu, 

- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštećenicima,  

- prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju 

šteta od prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda,  

- izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih 

županijskom povjerenstvu putem Registra šteta od prirodnih nepogoda,  

- surađuje sa županjskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda,  

- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

- obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom.  
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                                                                        IV. 

Članovi Povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakonu 

o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.  

 

                                                                             V. 

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

 

KLASA: 920-01/23-01/1 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 31. siječanj 2023. godine 

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                         Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. v.r. 

 

12. Temeljem odredbe članka 56. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni 

glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21), a na prijedlog 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Viljevo, Općinsko vijeće Općine Viljevo na 14. sjednici održanoj dana 31. siječnja 

2023. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o  izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača  za zakup zajedničkih  

pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 

 

I. 

U Odluci o izboru najpovoljnijih ponuđača za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo broj: 9/22), 

točka I. mijenja se i glasi:  

 

Za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo, 

na javnom natječaju koji je bio objavljen na mrežnoj stranici Općine Viljevo 

(www.viljevo.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Viljevo, izabiru se slijedeći najpovoljniji 

ponuditelji:  

 

k.č.br. 843, k.o. Kapelna – ukupne površine 67,3395 ha 

 

1. Ponuditelj Stevan Đurić, Kapelna, stočar sa 47 UG - 19,3015 ha 

2. Ponuditelj Damir Grozdanić, Kapelna, stočar sa 12 UG - 4,9280 ha 

3. Ponuditelj Metka Milošević, Viljevo sa 9 UG - 3,6960 ha 

4. Ponuditelj Branimir Fekete, Cret Viljevski, stočar sa 60 UG - 24,6402 ha 

5. Ponuditelj Bio zrno d.o.o., Viljevo, stočar sa 36 UG -14,7738 ha 

 

k.č.br. 506, k.o. Kapelna – ukupne površine 16,3344 ha 

 

1. Ponuditelj Danijela Žilić, Bockovac, stočar sa 40 UG - 16,3344 ha 

 

k.č.br. 1398, k.o. Viljevo – ukupne površine 47,0175 ha 

 

1. Ponuditelj Mato Barušić, Viljevo, stočar sa 8 UG - 3,2988 ha 

2. Ponuditelj Mateo Senković, Viljevo, stočar sa 48 UG - 19,7904 ha 
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3. Ponuditelj Mirko Senković, Viljevo, stočar sa 5 UG - 2,0615 ha 

4. Ponuditelj Tihomir Čošić, Viljevo, stočar sa 18 UG - 7,4214 ha 

 

II. 

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

uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede.  

 

KLASA: 320-02/22-01/8 

URBROJ: 2158-39-23-27 

Viljevo, 31. siječanj 2023. 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 30, BROJ 2/2023.                                                                                                               


