
 

 

  SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE VILJEVO 
 

VILJEVO,  25. SIJEČNJA 2021. god. GODINA 28.     BROJ   1/2021 
 

  

 

 

 

 

 

 

  AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA                                    Str. 

 
1. PLAN PRIJMA u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo za 2021. godinu.…….…2 

 

2. ODLUKA o subvencioniranju mjesečnih karata učenika srednjih škola u  

razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine………………………………………………..…..3 

 

     3. ODLUKA o dodjeli sredstava Matici umirovljenika Udruzi Donji Miholjac..….........4 

 

     4. ODLUKA o dodjeli sredstava Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima, Vukovar.....5 

 

  AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA                                            Str. 
 

     5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju  

     nekretninama u vlasništvu Općine Viljevo...................................................................……5 

 

     6. PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini.................………..6 

 

     7. PROGRAM korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

     u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2021. godini………..…7 

 

     8. ZAKLJUČAK o davanju Suglasnosti na Sporazum o zajedničkoj suradnji i  

     financiranju rada Dječjeg vrtića Pinokio Donji Miholjac……………..…….……………8 

 

     9. ODLUKA o izradi IV. Izmjena i dopuna PPU Općine Viljevo…………………………9 

 



 
2 

 

1.  Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br: 86/08, 61/11, 3/18 i 112/19) i članka 31. 

Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 20/20 i 3/20-pročišćeni 

tekst), općinski načelnik Općine Viljevo, donosi  

 

PLAN PRIJMA  

u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo za 2021. godinu  

 

I. 

Ovim planom prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo za 2021. godinu (u daljnjem 

tekstu: Plan prijma) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta te potreban broj 

službenika na neodređeno vrijeme za planirano razdoblje.  

 

II 

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja. 

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavat će se putem oglasa koji se 

objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

Radna mjesta popunjavat će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i važećim 

Pravilniku o unutarnjem redu. 

 

III. 

Pravilnikom o unutarnjem redu uređeno je unutarnje ustrojstvo radnih mjesta sa stanjem 

popunjenosti kako slijedi: 

 

 

 

 

Red.broj 

 

RADNO MJESTO 

 

Broj izvršitelja 

 

Popunjenost 

1.  Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela 

1 popunjeno 

2.  Voditelj poslova u području 

društvene djelatnosti, 

poljoprivrede, gospodarstva i 

komunalnih djelatnosti 

1 popunjeno 

3.  Referent za opće poslove 

  

1 popunjeno  

4.  Referent za računovodstvene 

poslove  

 

1 popunjeno  

5.  Poljoprivredni redar 

 

1 popunjeno 

6.  Komunalni redar 

 

1 popunjeno 

7.  Referent za upravljanje 

projektima EU (privremeno radno 

mjesto sistematizirano u svrhu 

obavljanja privremenih poslova za 

vrijeme ugovornog trajanja 

 

 

1 

 

 

nepopunjeno 
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projekta koji se financira iz 

fondova i programa EU 

 

IV. 

U tijeku 2021. godine ne planira se popunjavanje radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom 

odjelu na neodređeno vrijeme. 

Planira se popuniti radno mjesto Referent za upravljanje projektima EU – na određeno vrijeme 

koje će se financirati iz fondova i programa Europske unije. 

 

V. 

Ovaj Plan prijma  objavit će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 119-01/21-01/1 

URBROJ: 2115/05-03-21-01 

Viljevo, 5. siječanj 2021. godine 

           OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević v.r. 

 

2. 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 i 3/20 – pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

O D L U K U 

o subvencioniranju mjesečnih karata učenika srednjih škola  

u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine 

  

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuje iznos i načini te kriteriji subvencioniranja međumjesnog 

javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Viljevo. 

 Pod međumjesnim 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 subvencionirat će u razdoblju od siječnja do lipnja 2020. godine, za 

vrijeme trajanja nastave u školskoj godini 2020/2021., međumjesni javni prijevoz za redovite 

učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Viljevo u iznosu od 17,5% mjesečne 

karte. 

Članak 3. 

 Pravo na subvenciju 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 subvencioniranju 

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 za 2021. 

godinu. 
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                                                     Članak 6. 

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

Općine Viljevo“. 

 

KLASA: 602-01/21-01/1 

URBROJ: 2115/05-03-21-01 

Viljevo, 4. siječanj 2021. godine 

            OPĆINSKI NAČELNIK:  

             Dominik Knežević v.r. 

 

3. 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. i 123/17.) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo 

broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Matici umirovljenika Udruzi Donji Miholjac, Vukovarska 9, Donji Miholjac, na temelju 

zamolbe, odobrava se iznos od 500,00 kuna radi financiranja redovitih aktivnosti. 

 

II. 

Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Konta 38119 – Ostale tekuće 

donacije na račun Matice umirovljenika Udruge Donji Miholjac, Vukovarska 9, Donji 

Miholjac, broj računa: HR8425000091102013608, otvorenog kod Addiko 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: 402-07/20-01/18 

URBROJ: 2115/05-03-2002 

Viljevo, 30. prosinac 2020. 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. i 123/17.) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo 

broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Viljevo donosi  

 

O D L U K U 

 

I. 

Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Ljudevita Gaja 12, Vukovar, OIB:  na 

temelju zamolbe, odobrava se iznos od 1.000,00 kuna radi financiranja redovitih aktivnosti. 

 

II. 
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Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo s Konta 38119 – Ostale tekuće 

donacije na račun Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ljudevita Gaja 12, Vukovar, broj 

računa: HR2324020061100479261, otvorenog kod Erste&Steiemaekische bank 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: 402-07/21-01/1 

URBROJ: 2115/05-03-21-02 

Viljevo, 11. siječanj 2021. godine 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

                   Dominik Knežević v.r. 

                                          

5. Na temelju članka 35. stavka 2. i članaka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima („Narodne novine“ broj: 91/93, 68/98, 37/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 

141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), 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, 20/20 i 3/20 – pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 28. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. godine 

donijelo je  

O D L U K  A  

o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju i upravljanju 

 nekretninama u vlasništvu Općine Viljevo 

 

Članak 1.  

 

U Odluci o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Viljevo („Službeni 

glasnik Općine Viljevo“ broj: 9/20), članak 22. mijenja se i glasi:  

 

„Općina može stjecati nekretnine kada je to potrebno radi izgradnje, rekonstrukcije građevina, 

privođenje zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obavljanje djelatnosti koja je 

zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje osigurava Općina, radi 

izgradnje objekata komunalne infrastrukture i u drugim slučajevima od interesa za Općinu. 

Nekretnine se mogu stjecati kupnjom samo u opsegu potrebnom za ispunjavanje zadaća 

Općine. 

Prije kupovine nekretnine za korist Općine, ovlaštena osoba za procjenu vrijednosti 

nekretnine obavit će procjenu tržišne vrijednosti nekretnine koja se namjerava kupiti. 

Nadležno tijelo ne može donijeti odluku o kupnji nekretnine po cijeni većoj od tržišne cijene.  

Iznimno, Općinsko vijeće može donijeti odluku o kupnji nekretnine po cijeni većoj od tržišne 

cijene samo ako je kupovina takve nekretnine potrebna za razvoj gospodarskog i socijalnog 

standarda Općine.  

Ugovor o kupnji nekretnina sklapa se na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, 

vodeći računa o tržišnoj cijeni ili izravnom pogodbom u slučaju kada je Općina zainteresirana 

za stjecanje točno određenih nekretnina odnosno kada se nekretnina može steći samo od 

određenog vlasnika.“ 
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Odluku o kupnji nekretnine u interesu Općine donosi općinski načelnik ili Općinsko vijeće, 

ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke. Odluka mora biti 

obrazložena.“ 

Članak 2. 

 

Odredbe Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama Općine Viljevo koje nisu 

obuhvaćene ovom Odlukom, ostaju na snazi nepromijenjene.  
 

Članak 3. 

 

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

Viljevo“.  

 

KLASA: 940-01/21-01/1 

URBROJ: 2115/05-01-21-01 

Viljevo, 21. siječanj 2021. godine 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Đuka Vincetić v.r. 

 

6. Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj: 68/1/, 115/18, 

98/19, 32/20 i 145/20) i članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo 

broj: 2/18, 2/20 i 3/2 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 28. sjednici, 

održanoj dana 21. siječnja 2021. godine donosi 

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA 

ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2021. GODINI 

 

I. 

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu, kojeg 

pravne i fizičke osobe, osim malih šumo posjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda 

iskorištavanjem šuma (drvni sortimenti), plaćaju u korist Proračuna Općine Viljevo u visini od 

10% u odnosu na prodajnu cijenu.  

II. 

Prihod od šumskog doprinosa za 2021. godinu planiran je u iznosu od 320.000,00 kuna a utrošit 

će se u svrhu: 

 

- Održavanja čistoće javnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 

120.000,00 kuna sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 

- Izgradnja prometne infrastrukture – nerazvrstane ceste  u iznosu od 200.000,00 kuna 

sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.   

                                                                                       

III. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Viljevo“. 

 

KLASA: 320-01/21-01/1  

URBROJ: 2115/05-01-21-01 

Viljevo, 21. siječnja 2021. godine 

PREDSJEDNIK 
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OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Đuka Vincetić v.r. 

 

7. Na temelju članka 25. stavka 6., 7. i 8., članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom 

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

(„Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 2/20 i 3/20 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Viljevo na 28. sjednici, održanoj dana 21. siječnja 2021. godine donosi  

 

PROGRAM 

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2021. godini 

 

Članak 1.  

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Viljevo u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) je 

planski dokument kojim se raspoređuju namjenski prihodi od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta na području Općine Viljevo prema namijeni koja je propisana 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. 

 

Ovim se programom utvrđuje raspored prihoda prema namjeni rashoda planiranim u Proračunu 

Općine Viljevo u 2021. godini. 

 

Općina Viljevo u 2021. godini planira ostvarenje slijedećih prihoda od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.   

                                                                                       

  

VRSTE PRIHODA U 2021. GODINI  

 

PLANIRANI PRIHOD 

U 2021. godini/kn 

1.  Uplate od zakupa i privremenog korištenja 

poljoprivrednog zemljišta te zakupa za ribnjake 

 

100.000,00 

2.  Uplate od prodaje i prodaje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

 

240.000,00 

3.  Uplate od naknade za koncesiju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države 

 

237.000,00 

4.  Uplate od naknade za dugogodišnji zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 

 

171.000,00 

5.  Uplate od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta  

 

1.000,00 

  

UKUPNO:  

 

749.000,00 

         

Ostvareni, a neutrošeni prihodi iz prijašnjih godina bit će planirani u idućim proračunskim 

razdobljima.  

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa, Općina Viljevo će koristiti za ostvarenje slijedećih 

rashoda i troškova u 2021. godini. 
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 VRSTE RASHODA U 2021. GODINI 

 

PLANIRANI RASHODI 

U 2021. godini/kn 

1. Katastarsko-geodetska izmjera 20.000,00 

2.  Podmirenje postupka koji se vode u svrhu sređivanja 

imovinsko-pravnih odnosa i zemljišnih knjiga 

 

10.000,00 

3. Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi provedbe 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

 

10.000,00 

4. Program razminiranja zemljišta  0,00 

5. Program uređenja ruralnog prostora i održavanje ruralne 

infrastrukture vezane uz poljoprivredu i akvakulturu  

 

300.000,00 

6. Program očuvanja ugroženih područja i očuvanja 

biološke raznolikosti 

 

50.000,00 

7. Sufinanciranje aktivnosti izrade programa, projekta i 

ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera 

potpore iz Programa ruralnog razvoja 2021.- 2027., čija 

se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore 

 

 

 

250.000,00 

8. Druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i 

akvakulture (ostali troškovi i usluge u vezi s 

poljoprivrednim zemljištem) 

 

 

109.000,00 

  

UKUPNO: 

 

749.000,00 

 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Viljevo da u slučaju potreba tijekom godine može 

donijeti odluku o preraspodijeli sredstava u okviru planiranih prihoda. 

 

Članak 4. 

Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini, općinski 

načelnik Općine Viljevo dostavit će Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  

Nakon što Općinsko vijeće usvoji Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Viljevo u 2021. godini, isto će se dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove 

poljoprivrede.  

Članak 5. 

Za ostvarenje ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo. 

 

Članak 6. 

Ovaj Program će se objaviti u Službenom glasniku Općine Viljevo.  

 

KLASA: 320-02/21-01/3 

URBROJ: 2115/05-01-21-01 

Viljevo, 21. siječanj 2021.  

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Đuka Vincetić v.r. 
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8. Na temelju članka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 2/18, 

2/20 i 3/20- pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 28. sjednici održanoj dana 21. 

siječnja 2021. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju Suglasnosti na Sporazum o zajedničkoj suradnji i financiranju 

rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac 

 

 

I. 

Općinsko vijeće Općine Viljevo daje suglasnost na Sporazum o zajedničkoj suradnji i 

financiranju rada Dječjeg vrtića „Pinokio“ Donji Miholjac. 

 

II. 

Općinsko vijeće Općine Viljevo ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Viljevo na sklapanje 

Sporazuma iz točke I. ovog Zaključka.  

 

III. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Viljevo. 

 

KLASA: 601-01/21-01/1 

URBROJ: 2115/05-01-21-01 

Viljevo, 21. siječanj 2021. godine 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Đuka Vincetić v.r. 

 

9. Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 144/20) i članka 22. Statuta Općine Viljevo ("Službeni glasnik 

Općine Viljevo" broj 02/18, 2/20 i 3/20-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 

svojoj 28. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna 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), u nastavku: IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo. 

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se pravna osnova i razlozi za izradu, obuhvat, ocjena stanja 

u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, način pribavljanja stručnih rješenja, popis 

javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu iz područja svog 

djelokruga  te rokovi za izradu i izvori financiranja IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo. 

(3) Nositelj izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je Jedinstveni upravni odjel 

Općine Viljevo. 

(4) Stručni izrađivač IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo će biti tvrtka Centar za 

prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, pravna osoba registrirana za obavljanje 
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djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o izdavanju suglasnosti 

za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine" broj 136/15), u 

nastavku: stručni izrađivač. 

 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE 

IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 

 

Članak 2. . 

(1) IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo izrađuju se i donose u  skladu s odredbama 

Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 

standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) 

te drugih zakona i propisa koji reguliraju problematiku prostornog uređenja, a koji nisu u 

suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju. 

 (2) Prije donošenja Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Viljevo, Jedinstveni upravni odjel je od Upravnog odjela  za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije pribavio mišljenje (KLASA: 351-

03/21-07/1, URBROJ: 2158/1-16-03/01-21-2 od 11.1.2021. godine) da za Izmjene i dopune 

Plana nije potrebno provoditi postupak ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš 

niti prethodnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu. 

 

RAZLOZI ZA IZRADU IV. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 

 

Članak 3. 

(1) U prigradskim naseljima distributivnog područja Miholjačkog vodovoda d.o.o. još 

nije izveden kanalizacijski sustav, a zbrinjavanje otpadnih voda rješava se putem septičkih 

jama, često neadekvatno izvedenim, individualnim ispuštanjem u podzemlje, ispuštanjem u 

postojeće otvorene jarke uz prometnice i na slične načine. Navedeni načini ne zadovoljavaju 

minimum higijenskih mjera što definira odvodnju i sustav pročišćavanja otpadnih voda 

strateškim problemom koji zahtjeva potrebu za hitnom intervencijom i rješenjem istog. 

 

(2) Studijom izvodljivosti (travanj 2018.) za projekt Poboljšanje i razvoj 

vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području Miholjačkog vodovoda d.o.o. Donji 

Miholjac definirana su između ostalog, optimalna tehnička rješenja sustava odvodnje te je 

provedena je opcijska analiza prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Naselje Viljevo 

se nalazi u klasteru Donji Miholjac (čine ga 3 aglomeracije: Donji Miholjac, Viljevo i Sveti 

Đurađ) s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda -  UPOV Donji Miholjac. 

(3) U sklopu ovog projekta predviđena je izgradnja razdjelnog sustava odvodnje 

otpadnih voda naselja Viljevo, kojeg čine gravitacijski i tlačni cjevovodi te crpne stanice, kako 

bi se omogućilo spajanje na postojeću kanalizacijsku mrežu u Donjem Miholjcu i odvod 

sanitarnih voda na pročišćavanje na UPOV-u Donji Miholjac. 

(4) Projektima "Sustav navodnjavanja Miholjac – Viljevo” i “Sustav navodnjavanja 

Kapelna" (Izrađivač: ELEKTROPROJEKT d.d., 2018. godine)  predviđeno je navodnjavanje 

vodom iz rijeka Drave, Karašice i Putne te kanala Karašica – Drava i Karašica - Putna velikih 

površina poljoprivrednog zemljišta koje se većim dijelom nalaze na području Općine  Viljevo 

(istočni i južni dio općine). 

 

 

OBUHVAT IV. IZMJENA I DOPUNA 
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PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 

 

Članak 4. 

(1) IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo odnose se na izmjene i dopune tekstualnog i 

grafičkog dijela Plana, koje uključuju: 

-  izmjenu Odredbi za provedbu Plana u dijelu koji se odnosi na planirana rješenja 

sustava odvodnje, u skladu s „Idejnim projektom sustava sanitarne odvodnje 

aglomeracije Viljevo“ (izrađivač: Institut IGH d.d., rujan 2020.); 

-  izmjenu Odredbi za provedbu Plana u dijelu koji se odnosi na planirana rješenja 

sustava navodnjavanja, u skladu s projektom "Sustav navodnjavanja Miholjac - 

Viljevo i Sustav navodnjavanja Kapelna" (Izrađivač: ELEKTROPROJEKT d.d., 

2018. godine);   

- izmjenu kartografskog prikaza 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, 2.B. 

Energetski i vodnogospodarski sustav mj. 1:25000, u skladu s „Idejnim projektom 

sustava sanitarne odvodnje aglomeracije Viljevo“ i projektom "Sustav 

navodnjavanja Miholjac - Viljevo i Sustav navodnjavanja Kapelna". 

(2) U skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ("Narodne 

novine", broj 115/15) grafički dio IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo sadržavat će novi 

kartografski prikaz u digitalnom i tiskanom obliku. 

(3) Po donošenju IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo objavit će se pročišćeni tekst 

Odredbi za provedbu u koji će biti ugrađene sve dosadašnje izmjene i dopune Odluke o 

donošenju PPUO Viljevo i koji će biti objavljen u "Službenom glasniku" Općine Viljevo. 

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 

 

Članak 5. 

(1)  Temeljni  dokument  prostornog  uređenja  na  području  Općine  Viljevo je Prostorni 

plan 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) koji utvrđuje programske i 

prostorne postavke razvoja Općine Viljevo. 

(2) IV. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo izvršit će se usklađenje Plana sa „Idejnim 

projektom sustava sanitarne odvodnje aglomeracije Viljevo“ i projektom "Sustav 

navodnjavanja Miholjac - Viljevo i Sustav navodnjavanja Kapelna", kako bi se ostvarili 

prostorni preduvjeti za izgradnju sustava odvodnje i sustava navodnjavanja Općine Viljevo. 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 

 

Članak 6. 

IV. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo će se ostvariti prostorni preduvjeti za: 

-  izgradnju razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Viljevo (gravitacijski 

i tlačni cjevovodi i crpne stanice) kako bi se omogućilo spajanje na postojeću 

kanalizacijsku mrežu u Donjem Miholjcu i odvod sanitarnih voda na pročišćavanje 

na UPOV-u Donji Miholjac; 

- izgradnju sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Općine 

Viljevo (SN Donji Miholjac – Viljevo i SN Kapelna). 

 

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 

DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 
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SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IV. IZMJENA I 

DOPUNA PPUO VILJEVO 

 

Članak 7. 

Za  izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo nije planirana izrada posebnih stručnih 

podloga, nego će se u izradi koristiti „Idejni projekt sustava sanitarne odvodnje aglomeracije 

Viljevo“ i projekt "Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo i Sustav navodnjavanja Kapelna". 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA IV.  IZMJENA I DOPUNA PPUO 

VILJEVO 

 

Članak 8. 

(1) Stručna rješenja IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo izradit će ovlašteni stručni 

izrađivač iz članka 1. ove Odluke u suradnji s Nositeljem izrade Plana. 

(2) IV. izmjene i dopune PPUO Viljevo izradit će se na kartografskim podlogama 

važećeg PPUO Viljevo u mjerilu 1:25000 i 1:5000. 

(3) U skladu sa odredbom članka 26. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 

prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, IV. 

izmjene i dopune PPUO Viljevo će se prikazati na način da se izmjene i/ili dopune prikazuju 

zamjenom važećeg kartografskog prikaza novim. 

 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA 

DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) 

IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA 

PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA 

PPUO VILJEVO 

 

Članak 9. 

(1) Podatke, planske smjernice i dokumente iz područja svog djelokruga za potrebe 

izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo, Općina Viljevo će zatražiti od: 

-  HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za studije i projektiranje,  Odjel za studije, 

zakonsku i tehničku regulativu, Vončinina 3, 10000 ZAGREB, 

-  UPRAVA ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE, Ulica Vijenac Ivana 

Meštrovića 14E, 31000 OSIJEK, 

-  HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., DP 

"ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK",  Šetalište  Kardinala  F.  Šepera  1a,  31000 

OSIJEK, 

- HEP   PLIN  d.o.o.,  Sektor  za tehničke  poslove,  Cara  Hadrijana  7,  31000 

OSIJEK, 

-  HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, VGI 

za mali sliv "Karašica-Vučica" sa sjedištem u Donjem Miholjcu, Trg Ante 

Starčevića 9, 31540 DONJI MIHOLJAC. 

 (2) Rok za dostavu zahtjeva za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je 15 dana 

od dana dostave ove Odluke. 

(3) Ako javnopravna tijelo ne dostavi zahtjeve za izradu IV. izmjena i dopuna PPUO 

Viljevo u određenom roku, smatra se da zahtjeva nema. 

(4) Ako se u tijeku izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo za to ukaže potreba u 

postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici. 
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PLANIRANI ROK ZA IZRADU 

IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 

FAZA 

 

Članak 10. 

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo: 

- izrada Prijedloga IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - 15 dana po potpisu ugovora 

s izrađivačem Plana, 

- javni uvid o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - u trajanju od 8 dana, 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - 15 dana od 

isteka roka za davanje primjedbi, 

- izrada Konačnog prijedloga IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo - 8 dana po 

prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi, 

- pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Osječko - baranjske županije - 

u roku od 15 dana. 

(2) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO 

Viljevo utvrđeni ovom odlukom mogu se korigirati pod uvjetima propisanim Zakonom. 

 

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE  IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 

ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM 

IZRADE I DONOŠENJA  

IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 

 

Članak 11. 

Do donošenja IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo na području obuhvata Plana su 

mogući svi zahvati u prostoru, odnosno građenje građevina u skladu s odredbama posebnih 

propisa. 

 

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 

 

Članak 12. 

Troškovi izrade IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo financiraju se iz proračuna Općine 

Viljevo te iz drugih izvora, ako se za to ukaže mogućnost. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

(1) Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima određenim 

posebnim propisima koji su navedeni u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se 

poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu IV. 

izmjena i dopuna PPUO Viljevo. 

(2) Općina Viljevo će po objavi ove Odluke u "Službenom glasniku" Općine Viljevo, 

na mrežnoj stranici Općine Viljevo i kroz informacijski sustav prostornog uređenja na mrežnoj 

stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine obavijestiti javnost o 

izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Viljevo. 

(3) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se u roku od najviše 15 dana od dana objave 

u "Službenom glasniku" Općine Viljevo Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. 

 

Članak 14. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" 

Općine Viljevo. 

 

KLASA: 350-02/21-01/1 

URBROJ: 2115/05-01-21-01 

Viljevo, 21. siječanj 2021. godine 

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Đuka Vincetić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naklada: OPĆINA VILJEVO. Glavni i odgovorni urednik: TIHOMIR HAJDUKOVIĆ – 

voditelj poslova u području društvene djelatnosti, poljoprivrede, gospodarstva i komunalnih 

djelatnosti Općine Viljevo.  

Za nakladnika: DOMINIK KNEŽEVIĆ – Općinski načelnik - GODINA 28, BROJ 1/2021.                                                                                                               


