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24.              Na temelju članka 13. i 14. Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine br. 92/10.), 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2018. godini, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN broj 28/2018.) te članka 31. Statuta 

Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo br. 2/18.) Općinski načelnik Općine Viljevo  dana 

27. travnja 2018. godine, donosi 

 

                                                          PROGRAM 

                aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u  

                          sezoni 2018. 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 2018. godine. 

 

1. Osniva se Operativno zapovjedništvo za organiziranje, usklađivanje i vođenje pri gašenju većih 

požara u sezoni 2018. godine, kako slijedi: 

 

                     1. Dominik Knežević, Općinski načelnik 

                     2. Tomislav Mađarić – zamjenik općinskog načelnika Općine  

                         Viljevo, stožer CZ 

                     3. Zdravko Fodor – zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine  

                         Viljevo 

                     4. Mirko Knežević – predsjednik VZ 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 2018. 

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 2018.godinu. 

 

3. DVD-a na području Općine Viljevo obvezna su dovesti opremu i potrebno ljudstvo za 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 2018. 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. 
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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 2018. godinu.  

 

9. Ovaj Program mjera protupožarne zaštite stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljen u 

«Službenom glasniku Općine Viljevo». 

 

          Klasa:214-01/18-01/2   

          Urbroj: 2115/05-03-18-3 

          Viljevo, 27. travnja 2018. godine         

    

                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                Dominik Knežvić v.r. 

 

 

 

25.                 Temeljem točke III. podtočke 8.a) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (NN broj 28/18), te članka 31. Statuta 

Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj 2/18), 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 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 2018. 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 
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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 

predžetvenim aktivnostima te o poduzetim akcijama u vrijeme žetve. 

9. O svim poduzetim aktivnostima na kraju žetvene sezone, vatrogasni zapovjednik VZOV 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 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. 
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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 2018. godinu (NN 

28/18), a na temelju Programa aktivnosti u žetvenoj sezoni za 2018. 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 

 

ZDRAVKO FODOR 

 

099 / 6887936 

 

 

DVD IVANOVO 

 

IGOR PRIBIČEVIĆ 

 

 

031 / 624103 

 

VZ VILJEVO 

 

MIRKO KNEŽEVIĆ 

 

098 / 795054 

 

 

S planom upoznati: 

 

❑ Vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije, 

❑ DUZS – PUZS Osijek – sektor za vatrogastvo, 

❑ VZ i DVD-ove na području Općine Viljevo. 

 

Klasa:214-01/18-01/2 

Ur.broj:2115/05-03-18-4 

Viljevo, 27.04.2018. godine 

 

                                                                OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VILJEVO: 

                                                                                  Dominik Knežević v.r. 

 

 

26. Temeljem članka 31. stavak 4. točka 22. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine 

Viljevo broj: 2/18), a u skladu s odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  broj 86/08, 61/11 i 4/18) i odredbama Pravilnika 

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ 

broj 1/18), općinski načelnik Općine Viljevo  dana 30. travnja 2018. godine donosi slijedeći 
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P   L   A   N 

korištenja godišnjih odmora u 2018. godini službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Viljevo 

 

I. 

 Utvrđuje se Plan korištenja godišnjih odmora u 2018. godini  službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viljevo (nadalje: Plan) kako slijedi: 

 

 

Ime i prezime Radno mjesto Broj 

dana 

1. razdoblje 2. razdoblje 

Melita Grüll Pročelnica JUO - - - 

Tihomir Hajduković Voditelj poslova 

poljoprivrede, 

gospodars., komun. i 

druš. djeltat. 

30 16. 07.2018. do  

03.08.2018.(15 dana) 

03.12.2018. do  

21.12.2018.(15 dana) 

Klara Stražanac Referent za opće poslove 30 09.07.2018. do  

27.07.2018.(15 dana) 

19.11.2018. do 

07.12.2018. (15 dana) 

Antun Knežević Komunalni redar 29 30.07.2018. do  

20.08.2018.(15 dana) 

29.10.2018. do 

16.11.2018.(14 dana) 

 

II. 

 Odstupanja od utvrđenog u točki 1. ovog Plana moguća su u manjoj mjeri suglasnim 

dogovorom između odgovornog rukovoditelja i službenika postignutog prije izdavanja rješenja iz 

točke 3. ovog Plana. 

III. 

 U skladu s točkom 1. ovog Plana izdat će se pojedinačna rješenja o korištenju godišnjeg 

odmora najkasnije prije početka korištenja godišnjeg odmora za 1. razdoblje. 

 

IV. 

 Ovaj Plan stupan na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Viljevo. 

KLASA: 121-01/18-01/2 

URBROJ: 2115/05-03-18-01 

Viljevo, 30. travnja 2018. godine 

       OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                     Dominik Knežević v.r. 

 

 

27.       Na temelju članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17 i 130/17) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“) Općine Viljevo, općinski 

načelnik dana 07. svibnja 2018. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o provođenju radova za opće dobro bez naknade 
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Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova za opće dobro bez naknade na području Općine 

Viljevo u vremenskom periodu od 21. svibnja 2018. godine do 20. svibnja 2019. godine. 

 Radovi za opće dobro bez naknade provodit će se temeljem članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi 

(nadalje u tekstu: Zakon). 

 U radovima za opće dobro bez naknade sudjeluju radno sposobni ili djelomično radno sposobni 

samac ili član kućanstva, koji su korisnici zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem Centra za 

socijalnu skrb Donji Miholjac. 

 Radi provedbe navedenih zakonskih odredbi te aktiviranja i uključivanja radno sposobnih ili 

djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade u zajednicu kroz rad za opće 

dobro, odobrava se provođenje ovih radova. 

 

Članak 2. 

 

 Korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati radovima za opće dobro najmanje 30 

a najviše 90 sati mjesečno. 

 

Članak  3. 

 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo uputiti će poziv radno sposobnim ili djelomično radno 

sposobnim korisnicima koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac kada se ukaže 

potreba za angažiranjem osoba iz članka 1. stavka 3. ove Odluke na radovima za opće dobro. 

 S izabranim korisnicima koji su se odazvali pozivu, sklopit će se ugovori o radu za opće dobro 

bez naknade. 

 U slučaju promjene statusa korisnika zajamčene minimalne naknade tijekom provođenja radova 

za opće dobro, popis će se ažurirati s novim korisnicima.  

 S osiguravajućim društvom zaključit će se polica osiguranja u slučaju nezgode radi ublažavanja 

rizika prilikom rada za opće dobro za 10 korisnika koji sudjeluju u radovima za opće dobro u 

vremenskom periodu od 21. svibnja 2018. godine do 20. svibnja 2019. godine. 

 Popis korisnika koji sudjeluju u radovima za opće dobro je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

 Općina Viljevo je obvezna dostaviti Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac podatke o 

korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro. 

 

Članak 5. 

 

 Ukoliko se radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva, koji je 

korisnik zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac, bez opravdanog razloga 

odbije odazvati pozivu Općine Viljevo za sudjelovanje radovima za opće dobro, ukinuti će im se pravo 

na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i drugih nepredviđenih okolnosti, smatra se 

opravdanim razlogom za ne sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.  

 

Članak 6. 

 

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

Viljevo“. 
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KLASA: 550-01/18-01/7 

URBROJ: 2115/05-03-18-01 

Viljevo, 07. svibanj 2018. godine 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

          Dominik Knežević v.r. 

 

 

 28.                  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) općinski 

načelnik donosi 

 

 

O D L U K U 

o isplati novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 

 

ČIanak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na novčanu 

pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć). 

 

Članak 2. 

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti roditelji/skrbnici s neprekidnim prijavljenim prebivalištem 

barem jednog roditelja/skrbnika na području Općine Viljevo od najmanje godine dana prije rođenja tog 

djeteta. 

 

Članak 3. 

Roditeljima djeteta rođenog u kalendarskoj godini u kojoj se vrši isplata isplatiti će se jednokratna 

novčana pomoć:  

- za prvo rođeno dijete u iznosu od 1.500,00 kn, 

- za drugo rođeno dijete u iznosu od 2.000,00 kn, 

- za treće rođeno dijete u iznosu od 2.500,00 kn, 

- za svako iduće  rođeno dijete u iznosu od 500,00 kn. 

Novčana pomoć isplatit će se na račun jednog od roditelja. 

 

Članak 4. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći roditelji novorođenčeta dužni su predočiti 

važeću osobnu iskaznicu ili drugi važeći identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta, te 

uvjerenje o prebivalištu na području Općine Viljevo (za jednog od roditelja), broj tekućeg računa, te 

rodni list djeteta. 

 

Članak 5. 

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Viljevo na poziciji 

7(pomoći obiteljima i kućanstvima). 

 

Članak 6. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak  o dodjeli novčane pomoći obiteljima s 

novorođenom djecom  («Službeni glasnik Općine Viljevo» broj 1/07). 
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Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u "Službenom glasniku Općine Viljevo". 

 

KLASA: 550-01/18-01/8 

URBROJ: 2115/05-03-18-01 

Viljevo, 10. svibanj 2018. 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 25, BROJ 4/2018.                                                                                                               


