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26.  Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 
i 15/15) 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 23. sjednici 
održanoj putem elektronske pošte dana 17. travnja 2020. godine donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu 
 

Članak 1.  
 

U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2020. godinu („Službeni glasnik 
Općine Viljevo“ broj: 10/19) iza članka 24., dodaje se novi članak 24.a  koji glasi: 
 
„Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih 
papira.  
Dugoročno zaduženje Općine Viljevo početkom 2020. godine iznosit će 2.700.000,00 
kuna, a procjenjeno stanje duga Općine Viljevo na kraju 2020. godine po bankovnim 
kreditima iznosit će 2.650.000,00 kuna.  
Rizici za obveze po danim jamstvima osiguravaju se u Proračunu Općine. 
Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripradajućim 
kamatama imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.  
Otplata glavnice i kamata može se izvršavati iznad planiranih iznosa utvrđenih u 
Posebnom dijelu Proračuna.  
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Viljevo“ 
 
KLASA: 400-06/20-01/1  
URBROJ: 2115/05-01-20-1 
Viljevo, 17. travnja 2020. godine 

PREDSJEDNICA: 
Monika Fekete, mag.math.v.r. 

  
        
27. Temeljem članka 25. stavak 8. 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 23. sjednici održanoj putem elektronske pošte dana 17.04.2020. godine 
donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih  

od zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Viljevo u 2019. godini  
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Članak 1. 
 

 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa o utrošku sredstava ostvarenih od  
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo 
u 2019. godini.  
 

Članak 2. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Općine Viljevo«. 
 
KLASA: 320-02/20-01/5 
URBROJ: 2115/05-01-20-1   
Viljevo, 17. travnja 2020. godine 
                                                                PREDSJEDNICA: 

           Monika Fekete mag.math.v.r. 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih  

od zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području Općine Viljevo u 2019. godini  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viljevo, ožujak 2020. 
Pripremio: Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo 
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28. Sukladno odredbama članka 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu (NN broj 20/18, 115/18 i 98/19.) te čl. 22 Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik 

R.b. NAZIV PLAN ZA 
2019.g.  

(Kn) 

IZVRŠENJE 
31.12.2019.g. 

(Kn) 

INDEKS 
 % 

1. Prihod od zakupa   
poljoprivrednog 
zemljišta i promjene 
namjene  

100.000 134.531,84 135 

2.  Prihod od prodaje 
poljoprivrednog 
zemljišta  

1.100.000 554.378,90 51 

3. Višak prihoda iz 2018. 0 0  

UKUPNI PRIHODI 1.200.000 688.910,74 57 

1. Uređenje ruralnog 
prostora izgradnjom i 
održavanjem 
infrastrukture – 
nerazvrstane ceste, 
vatrogasni dom, javne 
površine i kanalska 
mreža  

900.000 125.480,03 
 
 
 47.750,00 
 

330.399,74 

-nasipanje 
cesta 
 
-čišć. i 
održavanje 
kan.mreže 
 
-ceste nove 
 
-vatrog.dom  

2. Organizacija 
manifestacija, sajmova, 
pomoć udrugama u 
svrhu provođenja mjera 
na unapređenju 
poljoprivrede, pomoći 
poljoprivrednicima 

150.000 59.035,10 - sajmovi, 
poduz.mreža, 
LAG Karašica 

3. Zaštita pučanstva od 
zaraznih bolesti 
(dezinsekcija, 
deratizacija, 
zbrinjavanje uginule 
stoke i higijeničarska 
služba, sufinanciranje 
aktivnosti vezanih za 
smanjivanje štetnika 
nosioca zaraznih 
bolesti, uređenje 
smetišta 

100.000 126.245,87 -deratizacija 
-higijenič.služ. 
 
-trihinela 
-odstr.lisica 

4. 
 
5. 
6. 

Troškovi u svezi 
provedbe Zakona 
Kat.-geodetske izmjere 
Svrha okrupnjavanja i 
poveć.vrijednosti zemlj. 

10.000 
 

30.000 
 

10.000 

  

UKUPNI RASHODI 1.200.000 688.910,74 57 
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Općine Viljevo“ br. 02/18, 02/20 i 3/20.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 

23. sjednici  održanoj putem elektronske pošte  dana 17. 04. 2020. donijelo je: 

 

PROGRAM 

 korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i promjene 

namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu 

 

I. 

 

 Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Viljevo za 2020. godinu predstavlja planski dokument 

kojim se raspoređuju prihodi od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog 

korištenja te promjene namjene poljoprivrednog zemljišta sukladno namjeni definiranoj 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. 

                                                                          II. 

 

Ukupni planirani prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 

području Općine Viljevo iznose 1.200.000,00 kuna. 

 

                                                                          III.  

 

Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i promjene namjene 

poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.200.000,00 kuna, utrošit će se na slijedeće projekte i 

aktivnosti:  

 

1. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture 

vezane za poljoprivredu 

Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu u 2019. godini obuhvaća 

sanaciju poljskih putova te izgradnju i sanaciju rubnih dijelova nerazvrstanih cesta u naseljima 

Općine Viljevo koje se koriste za ulazak u naselje i prometovanje poljoprivredne mehanizacije 

(traktori, kombajni, specijalizirana oprema za berbu, kamioni za odvoz poljoprivrednih 

proizvoda i dr.) te uređenja ostalih objekata ruralnog prostora.  

U 2020. godini planira se:  

• održavanje nerazvrstanih cesta – redovno i izvanredno ………….…... 100.000,00 kn 

• rekonstrukcija cesta …………………………………………….…….  400.000,00  kn 

• uređenje javnih površina i kanala……………………………………….50.000,00  kn 

• održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju …………….…..  20.000,00 kn 

• izgradnja vatrogasnog doma…………………………………………... 330.000,00 kn 

 

2. Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 

U 2020. godini će se provoditi mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti 

sa životinja na ljude. 

 

• Provođenje deratizacije i dezinsekcije……………………………………50.000,00 kn 

• Zbrinjavanje uginule stoke, životinjskih lešina i higijeničarske službe, 

sufinanciranje aktivnosti u lovstvu vezanih za smanjivanje štetnika nosioca zaraznih 

bolesti…………………………………………………………………. ...50.000,00 kn  
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3. Program potpora udrugama i građanstvu za organizaciju manifestacija, sajmova i 

promotivne aktivnosti te provođenje projekta i mjera na unaprjeđenju poljoprivrede 

i akvakulture 

• Potpore udrugama s područja Općine Viljevo za organizaciju gospodarskih i lokalno 

tradicijskih manifestacija koje obuhvaćaju sajmove i prodajne izložbe vezane uz 

prezentacije lokalnih proizvoda i prezentaciju kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti 

i običaja hrvatskog sela………………………………………………… 20.000,00 kn 

• Potpora za sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama…..…..80.000,00 kn 

• Sufinanciranje osjemenjivanja stoke, analize tla i sl……………..……...50.000,00 kn 

 

4. Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona 

• Podmirenje troškova vezanih u provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

obuhvaća vrijednost utrošenih radnih sati komisija i povjerenstva Općine te usluge 

ažuriranja  računalnih baza………………………………………………10.000,00 kn 

 

5. Katastarsko-geodetske izmjere zemljišta i sređivanje zemljišnih knjiga  

• Za podmirenje troškova vezanih u provedbu katastarsko-geodetske izmjere 

poljoprivrednog  zemljišta i slične namjene utrošit će se iznos 

od………………………………………………………………………....30.000,00 kn 

 

6. U svrhu okrupnjavanja i povećavanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta a u 

skladu s namjenom utvrđenom u članku 25. stavku 7. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu.   

• Za podmirenje troškova vezanih u provedbu navedene mjere utrošit će se iznos 

od………………………………………………………………………....10.000,00 kn 

 

IV. 

 

Ovaj Program biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Viljevo“ . 

 

KLASA: 320-02/20-01/6 
URBROJ: 2115/05-01-20-1   
Viljevo, 17. travnja 2020. godine 

                       PREDSJEDNICA: 

                                                                               Monika Fekete mag.math.v.r. 

 

 

29. Na temelju članka 10. stavak 2., članka 12. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19), članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim 
mjerama (NN 22/19) i članka 22. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine 
Viljevo broj 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 23. 
redovnoj sjednici održanoj putem elektronske pošte dana 17. travnja 2020. godine, 
donosi 
 

IZVJEŠĆE 
O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I 

               ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA ZA 2019. GODINU 
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Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 12. sjednici održanoj 12. studenog 2019 
godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Viljevo (Službeni glasnik 
Općine Viljevo broj 9/19 - dalje u tekstu: Odluka). 
 
Na temelju članka 10. stavak 2.¸ članka 12. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19), članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehničkim 
mjerama (NN 22/19), dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za 
poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. 
ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu. 
 
Odlukom su propisane: 
 
1. Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu 

a) minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za 
uzgoj biljaka,  

b) sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,  
c) suzbijanje organizama štetnih za biljku,  

d) gospodarenje biljnim ostatcima,  
e) održavanje organske tvari i humusa u tlu,  
f) održavanje povoljne strukture tla,  
g) zaštita od erozije.  
h) održavanje plodnosti tla 

 
2. Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

1. održavanje živica i međa,  
2. održavanje nerazvrstanih cesta,  
3. uređivanje i održavanje kanala,  
4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,  
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa. 

 
Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine Viljevo na području Općine Viljevo javno je 
objavljena kako bi se upoznalo vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta sa 
zakonski propisanim mjerama. 
 
PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA 
 
1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljni za 
uzgoj biljaka 
 
Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo piše upozorenja o obvezi redovitog 
obrađivanja i održavanja poljoprivrednih zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno 
katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, upozorenja o obvezi održavanja i 
poboljšanje plodnosti tla, upozorenja o obvezi održivog gospodarenja trajnim 
pašnjacima te upozorenja o održavanju voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom 
stanju. 
 
2. Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 
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Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo, poslao je pisana upozorenja vlasnicima 
poljoprivrednih zemljišta zbog neodržavanja njihovih poljoprivrednih zemljišta, od 
čega su velika većina njih rezultirala uređenjem i privođenju namjeni istih. 
Osim što predmetne akcije Općine imaju konkretne rezultate, na taj se način ne 
manje 
bitnim naglašava kako iste bitno utječu na svijest mještana o njihovoj obvezi, obzirom 
na Zakonske obveze koje govore o tome da vlasništvo na nekretninom, osim prava, 
predmnijeva i obveze vlasnika. 
 
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 
 
Najčešći način borbe protiv štetnika je upotreba pesticida koji se mogu primijeniti 
direktno na štetnika i indirektno, poprskati biljku kojom će se štetnik kasnije hraniti.  
 
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka 
 
Općina Viljevo propisala je Odlukom obvezu uklanjanja sa zemljišta sve biljne 
ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom 
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi. Ukoliko se prilikom nadzora 
poljoprivrednog reda ustanovi da je zemljište onečišćeno, Jedinstveni upravni odjel, 
usmenim i pisanim putem šalje vlasnicima upozorenja o onečišćenom zemljištu. 
Spaljivanje je Odlukom zabranjeno, osim u izuzetnim prilikama kada se moraju 
poštivati mjere zaštite od požara. 
 
5. Održavanje razine organske tvari u tlu 
 
Općina Viljevo putem svoje web stranice, oglasne ploče i radija Donjeg Miholjca 
javno objavljuje dostupna organizirana predavanja i radionice u vezi poljoprivrednim 
zemljištem. 
 
6. Održavanje povoljne strukture tla 
 
Općina Viljevo, uz redovno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održava 
u skladu sa svojim mogućnostima prilaze poljoprivrednim zemljištima u proljeće 
odnosno na početku sezone te u jesen odnosno na kraju sezone, kako bi prilazi bili 
što prohodniji u doba pojačanog provoza poljoprivredne mehanizacije. Ujedno se 
savjetuje da se u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta izbjegavaju obrade i 
provozi mehanizacijom na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve i berbe 
usjeva. 
 
7. Zaštita od erozije 
 
Na mjestima gdje postoji mogućnost erozije ili klizišta, Općina Viljevo provodi 
održavanje minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog 
područja. 
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom 
zemljištu i ovisno o specifičnim karakteristikama tla. 
Zabranjeno je poljoprivredno zemljište nasipavati građevinskim otpadom ili drugim 
materijalom bez posebnog odobrenja, a u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta. 
 



 

 
137 

 

PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 
RUDINA 
 
1. Održavanje živica i međa 
 
Upozoravaju se vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu na 
obvezu redovitog održavanja i orezivanje iste, na način da spriječe njezino širenje na 
susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, da spriječe 
njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta te se 
upozoravaju na obvezu održavanja međa tako da budu vidljivo označene, očišćene 
od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata. 
 
2. Održavanje poljskih putova 
 
Za provođenje mjera održavanja poljskih putova odgovorni su vlasnici 
poljoprivrednog zemljišta. 
 
3. Uređivanje i održavanje kanala 
 
Na uređivanje odnosno održavanje kanala uključila se Općina Viljevo, sa uređenjem i 
čišćenjem kanala, zajedno sa vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta. 
 
4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica 
 
Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši 
poljoprivredna proizvodnja, vlasnici su se uglavnom pridržavali istoga te nisu sadili 
visoko 
raslinje neposredno uz među, što im je uz dugogodišnje bavljenje poljoprivrednom 
proizvodnjom poznato od ranije. 
 
ZAKLJUČAK 
 
Područje Općine Viljevo je u velikom dijelu pokriveno oranicama, što nam uveliko 
pomaže pri održavanju poljoprivrednog zemljišta. 
Općina Viljevo redovito informira o obvezi redovitog održavanja poljoprivrednog 
zemljišta, što se tiče oranica, ali i svih drugih obradivih površina, uključujući okućnice 
i živice te o štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja na propisane zakonske 
obveze. 
 
KLASA: 320-02/20-01/3 
URBROJ: 2115/05-01-20-01 
Viljevo, 17. travanj 2020. godine 

                                                                            PREDSJEDNICA: 
                                                                             Monika Fekete, mag.math.v.r. 
 
  

30.  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 23. sjednici 
održanoj putem elektronske pošte dana 17. travnja 2020. godine, donosi 
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                                                      Z A K L J U Č A K 
 

o  prihvaćanju informacije o izgradnji sustava navodnjavanja 
  

 

I. 
 

Prihvaća se informacija o izgradnji Sustava navodnjavanja Kapelna.  
 

II. 
 

Ovlašćuje se općinski načelnik za davanje suglasnosti za osnivanje prava služnosti i 
potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti.  
 

III. 
 

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Viljevo. 
 
KLASA: 325-01/20-01/2 
URBROJ: 2115/05-01-20-02 
Viljevo, 17. travnja 2020. godine 
                                                             PREDSJEDNICA: 
                     Monika Fekete, mag.math.v.r.                                                                                             
 
 

31.  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 23. sjednici 
održanoj putem elektronske pošte dana 17. travnja 2020. godine, donosi 
  
  

Z A K L J U Č A K 
 

o  prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje 
od 01. 07. 2019. do 31. 12. 2019. godine 

  
  

I. 
  
Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 01. 
07. 2019. do 31. 12. 2019. godine.  
  
                                                                   II. 
  
  Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.  
  
KLASA: 022-05/20-01/2 
URBROJ: 2115/05-01-20-02 
Viljevo, 17. travanj 2020. godine 
                                                        PREDSJEDNICA: 
                    Monika Fekete, mag.math.v.r.                                                                                             
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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 27, BROJ 5/2020.                                                                                                               


