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52. Na temelju 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 je na 11. sjednici održanoj 

dana 18. kolovoza 2022. godine, donijelo 

 

 

O D L U K U 

 

o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viljevo 

za razdoblje 01.01.2022. – 30.06.2022. godine 

 

 

I. 

 

              Ovom Odlukom prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 

Viljevo za razdoblje 01.01 - 30.06.2022. godine. 

 

II. 

 

              Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za 2022. godinu sadrži: 

 

- ukupnu svotu ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od              3.696.849,55  kuna 

   UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (klasa 6,7,8):                                 3.696.849,55 kuna 

 

- ukupnu svotu izvršenih rashoda i izdataka u iznosu od         4.813.816,23 kune 

   UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa 3,4,5):                                 4.813.816,23 kune 

- ostvareni manjak prihoda i primitaka za razdoblje  

01.01-30.06.2022. godine                                                               1.116.966,68 kuna                                       

- preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine        2.644.338,34 kune 

- VIŠAK prihoda i primitaka raspoloživ za pokriće  

rashoda i izdataka budućeg razdoblja                                         1.527.371,66 kuna 

 

 

III. 

 

              Sastavni dio Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viljevo za navedeno razdoblje je 

i Pregled izvršenja bilančnog dijela proračuna za 2022. godinu (PR-RAS), Obrazac OBVEZE 

i Bilješke. 

 

KLASA: 400-02/22-01/2 

URBROJ: 2158-39-1 

Viljevo, 18. kolovoz 2022. godine 

 

 

                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                                             Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 
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53. Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 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 svojoj 

11. sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2022. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 
o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viljevo 

 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade V. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Viljevo ("Službeni glasnik Općine Viljevo" broj 1/04, 2/12, 3/17, 2/18-

pročišćeni tekst, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst, 9/20-ispravak, 7/21 i 8/21-pročišćeni tekst), u 

nastavku: V. izmjene i dopune PPUO Viljevo. 
 
 

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE 
V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 

 
Članak 2. 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je utvrđena 

Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom 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). 
(2) Nositelj izrade V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je Jedinstveni upravni odjel 

Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade). 
(3) Stručni izrađivač dokumenata prostornog uređenja iz stavka 1. ovog članka bit će 

Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, pravna osoba registrirana za 

obavljanje djelatnosti prostornog uređenja koja zadovoljava uvjete iz Pravilnika o uvjetima i 

mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne 

novine", broj 136/15), u nastavku: stručni izrađivač. 
 (4) Temeljem mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu 
okoliša Osječko-baranjske županije (KLASA: 351-04/22-03/4, URBROJ: 2158-16/37-22-4 od 
12.7.2022. godine) za V. izmjene i dopune PPUO Viljevo nije potrebno provoditi postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. 
 
 

RAZLOZI ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA 

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 
 

Članak 3. 

Donošenjem V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo ostvarit će se preduvjeti za realizaciju 

gospodarskih, i sportsko-rekreacijskih projekata na području Općine  te omogućiti njihova 

jednostavnija provedba u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa. 
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OBUHVAT V. IZMJENA I DOPUNA   

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VILJEVO 
 

Članak 4. 

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

grafičkog dijela Plana, koje uključuju: 

-  izmjenu kartografskog prikaza u dijelu koji se odnosi na planirane izmjene namjene 

površina; 

- izmjenu Odredbi za provedbu Plana dijelu koji se odnosi na planirane izmjene 

namjene površina,  

-   zahtjeve javnopravnih tijela - usklađenje s Prostornim planom Osječko-baranjske 

županije. 

(2) Razlozi za izradu V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo su slijedeći: 

- proširenje građevinskih područja naselja Ivanovo i Kapelna za izgradnju solarnih 

elektrana; 

- proširenje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske 

namjene Viljevo (R13) za potrebe uređenja nogometnog igrališta; 

- proširenje postojećeg izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-

rekreacijske zone Konopljište (R12) 

- ukidanje građevinskog područje izvan naselja - sportsko-rekreacijske zone Stara 

Karaula (R11); 

- planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja - sportsko-rekreacijska 

zona Vidik (R11) 

- preispitivanje potrebe ukidanja planiranog rekreacijskog područja Kokinica (R1); 

- planiranje “zelene infrastrukture” temeljem „Programa razvoja zelene 

infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine“ (NN broj 

147/21); 

- preispitivanje odredbi o uvjetima gradnje građevina javne i društvene namjene; 

- ucrtavanje biciklističkih staza Cret - Ivanovo, Cret - Krčenik, Vidik i drugih; 

- preispitivanje zahtjeva pravnih i fizičkih osoba za izmjenom Plana u postupku javne 

rasprave; 

- usklađenje Plana s Prostornim planom Osječko-baranjske županije (obveza prema 

članku 61. Zakona o prostornom uređenju); 

- usklađenje sa zahtjevima, podacima i planskim smjernicama koje temeljem članka 

90. Zakona o prostornom uređenju dostave nadležna javnopravna tijela; 

- ispravci uočenih tehničkih pogrešaka i/ili planskih postavki u tekstualnom i 

grafičkom dijelu Plana za koje je uočeno da dovode do problema u provedbi Plana, 

a sukladno zahtjevima Nositelja izrade. 

(3) Izmjene iz alineja 9. do 13. stavka 2. ovog članka biti će ugrađene u V. izmjene i 

dopune PPUO Viljevo samo ako su u skladu s važećim zakonskim propisima i odredbama 

prostornih planova više razine te ako pojedinačno ili kumulativno nemaju moguć značajan 

utjecaj na okoliš i ekološku mrežu.  

(4) V. izmjene i dopune PPUO Viljevo izraditi će se na svim kartografskim prikazima 

na kojima to bude potrebno, a u skladu s člankom 6. ove Odluke. 

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

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

kartografske prikaze u digitalnom i tiskanom obliku. 
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(6) Po donošenju V. 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 V. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 5. 

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

plan uređenja Općine Viljevo, koji utvrđuje programske i prostorne postavke razvoja Općine 

Viljevo. 

(2) V. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo izvršit će se izmjene nužne za realizaciju 

planiranih zahvata u prostoru od javnog interesa te izmjene koje se odnose na planiranje novih 

gospodarskih i sportsko-rekreacijskih sadržaja, važnih za gospodarski razvoj Općine Viljevo. 

 

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 6. 

V. izmjenama i dopunama PPUO Viljevo će se ostvariti prostorni preduvjeti za planirani 

prostorni razvoj Općine Viljevo, posebno u segmentu: 

- uređenje zona sportsko-rekreacijske namjene koje bi se dijelom trebale finacirati iz 

fondova EU; 

- proizvodne električne energije iz obnovljivih izvora (sunčane elektrane); 

- planiranje novih biciklističkih staza i prateće infrastrukture; 

 

- implementacija „Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za 

razdoblje 2021. do 2030. godine“ u prostor Općine Viljevo; 

- ispravak planskih postavki za koje će se procijeniti da predstavljaju prevelika 

ograničenja za uređenje površine i građevina javne i društvene namjene. 

  

 
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH 

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

DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 7. 

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

podloga. 
 

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA  

V. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 8. 

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

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

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

važećeg PPUO Viljevo u mjerilu 1:25000 i 1:5000. 
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(3) U skladu sa odredbom članka 26. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 

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

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  

V. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 

 

Članak 9. 

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

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

-  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  Ulica grada Vukovara 78, 10000 

ZAGREB; 

- MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I 

DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 ZAGREB; 

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Osječko-

baranjska, Trg Lavoslava Ružičke 1, 31000 OSIJEK; 

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, 

Područni ured civilne zaštite Osijek, Gornjodravska obala 95-96, 31000 OSIJEK; 

- JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE, Europske avenije 11, 31000 OSIJEK; 

-   OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 

DONJI MIHOLJAC; 

- 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, Vijenac Ivana 

Meštrovića 14E, 31000 OSIJEK; 

- HEP-ODS d.o.o., "ELEKTROSLAVONIJA" OSIJEK, Šetalište Kardinala F. 

Šepera 1a, 31000 OSIJEK; 

- HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Služba za upravljanje, Odjel za 

upravljanje imovinom, Vukovarska cesta 217,31000 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; 

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 

2a, 31000 OSIJEK; 

- MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., P. Radića 99, 31540 DONJI MIHOLJAC; 

- GRAD DONJI MIHOLJAC, Vukovarska 1, 31540 DONJI MIHOLJAC; 

- OPĆINA MAGADENOVAC, Školska 1, 31542 MAGADENOVAC; 

- OPĆINA PODRAVSKA MOSLAVINA, Ulica J. J. Strossmayera 150, 31530 

PODRAVSKA MOSLAVINA. 

 

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

dana dostave ove Odluke. 
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(3) Ako javnopravna tijelo iz stavka 2. ove Odluke ne dostavi zahtjeve za izradu V. 

izmjena i dopuna PPUO Viljevo u određenom roku, smatra se da zahtjeva nema. 

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

postupak izrade biti će uključeni i drugi sudionici. 

 

PLANIRANI ROK ZA IZRADU V. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO,  
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA 

 

Članak 10. 

(1) Rok za izradu Nacrta prijedloga V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo je 30 dana od 

dana zaprimanja svih zahtjeva javnopravnih tijela odnosno proteka roka za njihovu dostavu. 

(2) Javna rasprava trajat će 8 dana. 

(3) Rok za pripremu Izvješća o javnoj raspravi je 15 dana od isteka roka za davanje 

mišljenja u javnoj raspravi. 

(4) Rok za izradu Nacrta konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna PPPUO Viljevo je 

15 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi. 

(5) Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja V. izmjena i dopuna PPUO 

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

 

 
ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE 

ODOBRAVAJUZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM 
IZRADE I DONOŠENJAV. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 

 

Članak 11. 

Do donošenja V. 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 V. IZMJENA I DOPUNA PPUO VILJEVO 
 

Članak 12. 

Troškovi izrade V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo financiraju se iz Proračuna Općine 

Viljevo. 
 
 

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 V. 

izmjena i dopuna PPUO Viljevo. 

(2) Nositelj izrade 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 V. izmjena i dopuna PPUO Viljevo. 
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(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. 

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

Viljevo. 

 

KLASA: 350-02/22-01/7 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 18. kolovoz 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 

 

 

 

54. Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 

84/21) i članka 22. Statuta Općine Viljevo (Službeni glasnik Općine Viljevo, broj 2/18, 2/20, 

2/20 – pročišćeni tekst, i 2/21) Općinsko vijeće Općine Viljevo na 11. sjednici održanoj dana 

18. kolovoza 2022. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Viljevo 

 

 

Članak 1. 

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere 

za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Viljevo. 

 

Članak 2. 

(1) Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog 

otpada su: 

- učestala kontrola stanja spremnika za komunalni otpad na javnim površinama od strane 

komunalnog redarstva, 

- učestalo provođenje nadzora na području Općine Viljevo radi utvrđivanja postojanja 

odbačenog otpada,  posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano 

postojanje odbačenog otpada, 

- postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na lokacijama za koje se 

očevidom utvrdi da se ponavlja nepropisno odbacivanje otpada, 

- postavljanje prepreka za sprječavanje prolaska i ograđivanje površina fizičkim 

preprekama, 
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- distribucija informacija o telefonskom broju, na koji je moguće prijaviti nepropisno 

odbacivanje otpada te druge podatke o načinu prijave nepropisno odloženog otpada i 

informacije o postupanju s komunalnim otpadom, 

- postava videonadzora nad ugroženim površinama, 

- periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada na području Općine Viljevo. 

(2) Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada 

uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način. 

(3) Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid 

komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja 

odbacivanja otpada. 

(4) Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči 

na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten 

zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi 

utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada. 

(5) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad 

odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, 

odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne 

dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar 

ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje 

poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 

 

Članak 3. 

(1) Komunalni redar naređuje uklanjanje otpada osobi koja je nepropisno uskladištila, ostavila, 

odbacila i/ili odložila otpad. 

(2) Ako je osoba koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila otpad 

nepoznata, komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj 

je nepropisno uskladišten, ostavljen, odbačen i/ili odložen otpad ili posjedniku nekretnine ako 

vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnim propisima upravlja određenim 

područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi koju je zatekao da 

odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom ili osobi za koju se može dokazati da je 

otpad odbacila izvan lokacije gospodarenja otpadom. 

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovog članka određuje se: lokacija i procijenjena količina otpada, 

obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za 

gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci. 

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu 

županije. 

(5) Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 2. ovog članka komunalni redar utvrđuje 

ispunjavanje obveze određene rješenjem. 

(6) Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 2. ovog članka nije 

izvršena, Općina Viljevo dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za 

gospodarenje tom vrstom otpada na trošak izvršenika. 

 

Članak 4. 

(1) Ako je otpad odbačen na javnoj površini kojom upravlja Općina Viljevo, pravna osoba kao 

davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, uklonit će ga u sklopu svojih redovnih 

aktivnosti odmah po saznanju bez odlaganja i bez posebnih naloga i rješenja od strane 

komunalnih redara Općine Viljevo te će o tome dostaviti podatke Općini Viljevo. 

(2) Trošak uklanjanja otpada iz prethodnog stavka snosi Općina Viljevo te će pravna osoba, 

kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,  za trošak odvoza i zbrinjavanja 

otpada i stavka 1. ovog članka dostaviti račun Općini Viljevo. 
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Članak 5. 

(1) Sredstva za provedbu mjera iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se iz Proračuna Općine 

Viljevo. 

 

 

Članak 6. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Viljevo. 

 

KLASA: 351-01/22-01/6 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 18. kolovoz 2022. godine 
 

             PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA:  

                                                                      Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 

 
 
55. Na temelju članka 17. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (˝Narodne novine˝ broj 18/22 

i 46/22), 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 11. sjednici       održanoj dana 

18. kolovoza 2022. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo 

 

I. UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju 

se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Viljevo (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici 

socijalne skrbi, naknade u sustavu socijalne skrbi, rad za opće dobro te nadležnost i postupak 

ostvarivanja tih prava. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 
Članak 2. 

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći 

socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim 

okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu 

unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova 

aktivnog uključivanja u život zajednice. 

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) 

ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

Članak 3. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret općine, 

ukoliko je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim propisom 



 
197 

 

određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih 

i/ili fizičkih osoba. 

 

Članak 4. 

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje: 

1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu, socijalnu 

uslugu ili drugi oblik pomoći propisan Zakonom i ovom Odlukom, 
2. samac je osoba koja živi sama, 
3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, 
4. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće uključiti u 

radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, 
5. djelomično radno sposobna osoba je osoba kod koje je utvrđen djelomičan gubitak radne 

sposobnosti prema propisu o vještačenju i metodologijama vještačenja, 
6. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla  podmiriti 

troškove stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranog stanovanja u prihvatilištu 
ili prenoćištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje, 

7. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; 

osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova 

razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece teškoćama 

u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje 
  proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta, 

8. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na 
neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u 
tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza, 

9. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj 
valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, 
darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i 
ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. 

 
 
II.  KORISNICI SOCIJALNE SKRBI  

 
Članak 5. 

Korisnici socijalne skrbi u smislu ove Odluke su: 

1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, 
a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima, imovinom, od obveznika 

uzdržavanja ili na drugi način, 

2. druga osoba koja ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 6. 

Osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može 

ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za 

podmirenje osnovnih životnih potreba te od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. 

 

Članak 7. 
Prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom ima: 

• hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Viljevo, 
• stranac ili osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Viljevo, 

• osoba bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem 
području Općine Viljevo. 
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Iznimno od stavka 1., pravo na jednokratnu naknadu može se priznati i osobi koja nije 

obuhvaćena prethodnim stavkom, ako to zahtijevaju okolnosti u kojima se našla. 

 

 

III. NAKNADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 

 
Članak 8. 

Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno 
ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, a 
obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unaprjeđenja 
kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi njihova aktivnog 
uključivanja u život zajednice. 

 

Članak 9. 

Naknade u sustavu socijalne skrbi, u smislu ove Odluke su: 
1. Naknada za troškove stanovanja, 

2. Jednokratna naknada osobama slabijeg imovinskog stanja, 
3. Jednokratna novčana pomoć za umirovljenike, 
4. Novčana pomoć za opremanje novorođenog djeteta, 
5. Novčana pomoć za studente, 

6. Novčana pomoć za nabavu udžbenika/radnih materijala za polaznike osnovne škole, 
7. Nabava dječjih darova povodom Svetog Nikole, 

8. Naknada za izvanredne slučajeve, 

9. Naknada za sufinanciranje cijene mjesečne putne karte za polaznike srednjih škola, 

10. Naknada za sufinanciranje stanovanja ili đačkog doma za polaznike             srednjih škola, 
11. Naknada za pomoć mladim obiteljima pri kupnji ili adaptaciji (renoviranju) kuće,  

Osim naknada iz stavka 1. ove Odluke, posebnim odlukama i programima Općinskog 

načelnika Općine Viljevo (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) mogu se urediti i drugi oblici 

pomoći u području socijalne skrbi. 

 

3.1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Članak 10. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, 

osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u 

organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata 

usluga smještaja u kriznim situacijama. 

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade, 

troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske 

učinkovitosti zgrade. 

Općina, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje pravo na troškove 

stanovanja. 

 

Članak 11. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30 % iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. 

Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na 

naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 
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Općina može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti  izravno 

u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade. 

 

Članak 12. 

Općina u svom proračunu osigurava sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova 

stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom i ovom Odlukom. 

Troškovi stanovanja, mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, a sukladno Zakonu 

osigurati u državnom proračunu i to jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu 

razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja 

razvijenosti jedinica lokalne samouprave. 

 

Članak 13. 

Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na  drva 

osigurava se iz sredstava državnog proračuna. 

 

Članak 14. 

Za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja, korisnik treba Jedinstvenom 

upravnom odjelu, uz zahtjev priložiti presliku rješenja kojim je korisniku  odobrena zajamčena 

minimalna naknada. 

O ostvarivanju prava na naknadu iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel donosi 

rješenje. 

 

Članak 15. 

Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, a najmanje svaki 6 (šest) mjeseci preispitati postojanje 

činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznanju prava iz članka 

10. ove Odluke te donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi 

ostvarivanje ili opseg priznatog prava. 

3.2. Jednokratna naknada osobama slabijeg imovinskog stanja 

 

Članak 16. 

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih 

teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili 

školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji i slično. 

Jednokratna naknada iz stavka 1. ovoga članka može se priznati zbog nabave osnovnih 

predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost  da se 

nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim 

organizacijama. 
Duhanski i alkoholni proizvodi nisu uključeni u jednokratnu naknadu. 

 

Članak 17. 

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu pomoć ili pravo na naknadu u naravi. 
Jednokratna naknada u naravi odobrava se u slučajevima kada se utvrdi da je to povoljnije 
za korisnika ili postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski. 

 

Članak 18. 

Jednokratnu naknadu može ostvariti samac ili članovi kućanstva, ako prosječni prihod po 

članu kućanstva u tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak osnovici na 
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temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade koju odlukom određuje Vlada 

Republike Hrvatske jednom godišnje. 

Jednokratnu naknadu ne može ostvariti samac ili članovi kućanstva ako istu može ostvariti 

putem Zavoda odnosno nadležnog centra za socijalnu skrb ili ako ne želi tražiti pomoć od 

osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima ili ugovora o 

doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kao i ako ima u vlasništvu, suvlasništvu ili u posjedu 

kuću ili stan koji ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću 

za odmor. 

 

Članak 19. 

Podnositelj zahtjeva obvezan je točno navesti za koju namjenu treba jednokratnu  naknadu 

te priložiti: 
- uvjerenje o prebivalištu, 

- izjavu o visini prihoda za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva u zadnja 

tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, 

- dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se trenutačnoj materijalnoj ugroženosti radi, 

- dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se radi potrebi za dodjelu jednokratne naknade 

(npr. kupnja lijekova – liječnička dokumentacija i sl.), 

- izjavu da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nemaju u vlasništvu, suvlasništvu 

ili u posjedu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, 

poslovni prostor ili kuću za odmor, 
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, 
- izjavu da ne postoje osobe koje su ga dužne uzdržavati, 

 

Članak 20. 

O ostvarivanju prava na jednokratnu naknadu odlučuje Jedinstveni  upravni  odjel , a 

ista se koristi na način da se uplati odobreni iznos izravno ovlaštenoj ili fizičkoj osobi koja 

obavlja pomoć, odnosno ukoliko to nije moguće, izravno isplati korisniku. 

 
Članak 21. 

Jednokratna naknada odobrava se do iznosa koji podmiruje potrebu, a u tekućoj godini 

priznaje se do najviše 1.000,00 kuna godišnje. 

 

3.3. Jednokratna novčana pomoć za umirovljenike 

 
Članak 22. 

Jednokratna novčana pomoć za umirovljenike daje se umirovljenicima slabijeg 
mirovinskog cenzusa koji imaju prebivalište na području Općine Viljevo. 

Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se prigodom blagdana Uskrsa 

i/ili Božića, u iznosu i pod uvjetima koje odredi Općinski načelnik posebnom odlukom, 

ukoliko su u proračunu za proračunsku godinu osigurana sredstva. 

 

3.4. Novčana pomoć za opremanje novorođenog djeteta 

 

Članak 23. 

Novčanu pomoć za opremanje novorođenog djeteta može ostvariti jedan od 

roditelja/skrbnika/udomitelja novorođenog djeteta pod uvjetom da je državljanin Republike 

Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području Općine Viljevo, da je dijete nakon rođenja 
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prijavljeno na području Općine Viljevo te da kućanstvo podnositelja nema nepodmirenih 

dugovanja prema općinskom proračunu. 

Način, uvjete te iznos novčane pomoći određuje Općinski načelnik posebnom odlukom. 

 

3.5. Novčana pomoć za studente 

 

Članak 24. 
Novčana pomoć za studente  daje se studentima koji imaju prebivalište na području Općine 
Viljevo. 

Novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka isplatiti će se prigodom blagdana Uskrsa i/ili Božića, 

u iznosu i pod uvjetima koje odredi Općinski načelnik posebnom odlukom, ukoliko su u 

proračunu za proračunsku godinu osigurana sredstva. 

 

 
3.6. Novčana pomoć za nabavu udžbenika/radnih materijala za 

polaznike osnovne škole 

 
Članak 25. 

Novčanu pomoć za nabavu udžbenika/radnih materijala ostvaruju polaznici o s n o v n e  

škole. 

Način, uvjete te iznos novčane pomoći određuje Općinski načelnik posebnom odlukom. 

 

 

3.7. Nabava dječjih darova povodom Svetog Nikole 

 
Članak 26. 

Nabava dječjih darova ostvaruje se kroz kupnju prigodnih darova za obilježavanje  
međunarodnog dana djeteta, dana Svetog Nikole i slično. 

Pravo na darove iz prethodnog stavka imaju djeca s područja Općine Viljevo do zaključno 

s polaznicima četvrtog razreda osnovne škole. 

Provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem odluke Općinskog 

načelnika. 

Odluka iz stavka 3. ovog članka donosi se za pojedinačno za svaku proračunsku  godinu, 

a sukladno osiguranim proračunskim sredstvima. 

3.8. Naknada za izvanredne slučajeve 

 

Članak 27. 

Naknada za izvanredne slučajeve priznaje se samcu ili kućanstvu koje se zbog     nastupa 

izvanrednih socijalnih neprilika (npr. elementarna nepogoda, nastup nesreće, bolest, smrt, 

invalidnost i sl.) našlo u privremeno teškoj socijalnoj situaciji u obitelji te nisu u mogućnosti 

djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

 

Članak 28. 

Naknada za izvanredne slučajeve priznaje se kao pravo na novčanu pomoć ili pravo na 

naknadu u naravi. 

Naknada za izvanredne slučajeve u naravi odobrava se u slučajevima kada se utvrdi da je to 

povoljnije za korisnika ili postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti 

namjenski. 
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Članak 29. 

Podnositelj zahtjeva obvezan je točno navesti za koju namjenu treba naknadu iz članka 27. 

ove Odluke te priložiti: 
- uvjerenje o prebivalištu, 

- dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva u zadnja tri 

mjeseca prije podnošenja zahtjeva, 
- dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se izvanrednoj socijalnoj neprilici radi (npr. 

požar, 
poplava, smrt člana obitelji i sl.), 

- izjavu da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nemaju u vlasništvu, suvlasništvu 
ili u posjedu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, 

poslovni prostor ili kuću za odmor, 
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva. 

 
Članak 30. 

O dodjeli naknade iz članka 27. ove Odluke odlučuje Općinski načelnik, a najviše do 

iznosa od 2.000,00 kuna. Ako je iznos pomoći veći od navedenog iznosa odluku o istome 

donosi općinsko vijeće. Pomoć se  koristi na način da se uplati odobreni iznos izravno 

ovlaštenoj ili fizičkoj osobi koja obavlja pomoć, odnosno ukoliko to nije moguće, izravno 

isplati korisniku. 

 

3.9. Naknada za sufinanciranje cijene mjesečne putne karte za 

polaznike srednjih škola 

 

Članak 31. 

Pravo na naknadu za sufinanciranje cijene mjesečne putne karte imaju polaznici srednjih škola 

koji imaju prebivalište na području Općine Viljevo, u iznosu koji odredi Općinski načelnik 

posebnom odlukom i regulira ugovorom s prijevoznikom. 

 

3.10. Naknada za sufinanciranje troškova stanovanja ili đačkog 

doma za     polaznike srednjih škola 

 

Članak 32. 

Pravo na naknadu za sufinanciranje troškova stanovanja imaju polaznici srednjih škola koji 

imaju prebivalište na području Općine Viljevo, u iznosu koji odredi Općinski načelnik 

posebnom odlukom. 

 

3.11. Pomoć mladim obiteljima pri kupnji ili adaptaciji kuće 

 

Članak 33. 

Pravo na pomoć ostvaruju mlade obitelji pri kupnji ili adaptaciji (renoviranju) kuće, sukladno 

odluci koju donosi Općinsko vijeće. 
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IV. RAD ZA OPĆE DOBRO 

 

Članak 34. 

Općina organizira rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno 

sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu  

naknadu te snosi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu. 

Rad za opće dobro bez naknade izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanje 

rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla. 

Radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje je korisnik prava 

na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odazvati se pozivu Općine za sudjelovanje u 

radovima za opće dobro bez naknade. 

U radovima za opće dobro bez naknade osobe iz stavka 3. ovoga članka mogu 

sudjelovati od 60 do 90 sati mjesečno. 

 

Članak 35. 

Zavod odnosno nadležni centar za socijalnu skrb dužan je jednom mjesečno Općini dostaviti 

podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene 

minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva 

koje je korisnik zajamčene minimalne naknade. 

 

Članak 36. 

Općina je dužna Zavodu odnosno nadležnom centru za socijalnu skrb jednom       mjesečno 

dostaviti podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani, a nisu 

se odazvali niti sudjelovali u radovima za opće dobro. 

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE SOCIJALNIH NAKNADA 

 

Članak 37. 

O priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja i priznavanju prava na jednokratnu 

naknadu osobama slabijeg imovinskog stanja odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni    odjel 

sukladno Zakonu i ovoj Odluci. 
Postupak priznavanja prava na pomoći iz članaka 22., 23., 24., 25., 26., 27., 32., 33 i 34. uređuje 
se zasebnim odlukama ili programima Općinskog načelnika. 

 
Članak 38. 

Postupci za priznavanje prava na naknade propisanih ovom Odlukom pokreću se na zahtjev 

stranke ili po službenoj dužnosti. 

Postupak za priznavanje prava na naknade propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev 

bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. 

Općina može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i na temelju obavijesti članova obitelji, 

građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te 

državnih i drugih tijela. 

 

Članak 39. 

Korisnik socijalnih naknada iz ove Odluke dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke, 

podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog 
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prava i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za ostvarivanje istih kao i 

tijekom korištenja prava. 

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje socijalnih naknada iz ove Odluke 

podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno. 

 

Članak 40. 

U postupku rješavanja zahtjeva može se izvršiti terenski izvid u obitelji ili na drugi prikladan 

način ispitati činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava. 

 

Članak 41. 
Ako prije pravomoćnosti rješenja o priznavanju naknade iz ove Odluke, umre osoba o čijem 
se pojedinačnom pravu rješava na temelju ove Odluke, postupak se obustavlja. 

 

Članak 42. 

Postupak za priznavanje prava na pojedinu naknadu u sustavu socijalne skrbi je hitan. 
Rješenje o ostvarivanju prava na naknadu iz ove Odluke koje donosi Jedinstveni upravni odjel, 
donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka 
po službenoj dužnosti, ako  Zakonom nije drugačije propisano. 

 

Članak 43. 

Korisnik kojem je priznata naknada iz ove Odluke dužan je odmah, a najkasnije u roku od 

osam dana od dana nastanka promjene prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu svaku 

promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili opseg prava. 

 

Članak 44. 

Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi evidenciju i dokumentaciju o priznatim pravima u 

sustavu socijalne skrbi propisanim Zakonom, posebnim propisima, ovom Odlukom i drugim 

aktima Općine. 

Jedinstveni upravni odjel dužan je o podacima o korisnicima i naknadama iz sustava socijalne 

skrbi iz evidencije i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka izraditi godišnje izvješće. 

Jedinstveni upravni odjel dužan je Osječko-baranjskoj županiji, nadležnom odjelu za poslove 

socijalne skrbi dostaviti godišnje izvješće iz stavka 2. ovoga članka u elektroničkom obliku. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 45. 

Postupci započeti po Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Viljevo („Službeni glasnik 

Općine Viljevo“ broj 1/09) završiti će se po Odluci o socijalnoj skrbi na  području Općine 

Viljevo. 

 

Članak 46. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području 
Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ 1/09). 
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Članak 47. 

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

Viljevo“ . 

 

KLASA: 550-01/22-01/129 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 18. kolovoz 2022. godine 

 

 

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 

 

 

 
56. Na temelju članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 

(„Narodne novine“ broj 83/22) 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 11. 

sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2022. godine, donijelo je 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE VILJEVO 

ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINA 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom javnih potreba u kulturi Općine Viljevo za razdoblje 2023. – 2025. godina 

(dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u kulturi i njihovo financiranje. 

 

Članak 2. 

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Viljevo su kulturne 

djelatnosti i poslovi kojima se potiče umjetničko i kulturno stvaralaštvo te akcije i manifestacije 

u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, a od interesa su za Općinu 

Viljevo i to: 

a) Kulturno umjetničko stvaralaštvo  

- Kulturno-umjetnički amaterizam, 

b) Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom, 

c) Transverzalna područja 

- Raznolikost kulturnih izričaja 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi, osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo, a 

dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na službenim mrežnim 

stranicama općine, najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu. 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 dana od dana donošenja 

proračuna Općine Viljevo. Prijavitelj programa i projekta kojem su odobrena sredstva, i 

sklopljen ugovor o financiranju, dužan je podnijeti izvješće o potrošnji odobrenih sredstva u 

roku i na obrascu koji propisuje općinski načelnik. 
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Članak 4. 

 

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

Viljevo“ . 

 

KLASA: 611-01/22-01/10 

URBROJ: 2158-39-01 

Viljevo, 18. kolovoz 2022. godine 

 

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                          Tomislav Mađarić,dipl.ing.geod. 

57. Na temelju 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 8. sjednici održanoj dana 

15. ožujka 2022. godine, donosi 

  

  

Z A K L J U Č A K 

 

o  prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje  

od 1. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine 

  

  

I. 

  

Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Viljevo za razdoblje od 1. 01. 2022. 

do 30. 01. 2022. godine.  

  

II. 

  

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Viljevo“.  
  
KLASA: 024-02/22-01/13 

URBROJ: 2158-39-02 

Viljevo, 18. kolovoz 2022. godine 

 

            

               PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA: 

        Tomislav Mađarić, dipl.ing.geod. 

 

 
58. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 135/15 i 

123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo 

broj: 2/18, 2/20, 3/20 – pročišćeni tekst i 2/21) općinski načelnik Općine Viljevo donosi 
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O D L U K U 

o sufinanciranju javnog prijevoza vlakom redovitih studenata 

s prebivalištem na području Općine Viljevo  

u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine 

  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom će se sufinancirati javni prijevoz vlakom redovitih studenata koji imaju 

prebivalište na području na području Općine Viljevo u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 

2022. godine. 

 Općina Viljevo sufinancirati će troškove prijevoza redovitim studentima u iznosu od 25% 

redovite cijene pojedinačne karte prema cjenicima HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Zagreb za 2. 

razred redovitih vlakova koji vrijede na dan kupnje prijevozne karte.  

 

 

Članak 2. 

 Javni prijevoz vlakom redovitih studenata koji imaju prebivalište na području Općine 

Viljevo sufinancirati će se u suradnji s Osječko-baranjskom županijom. 

 

Članak 4. 

 Na temelju ove Odluke sklopiti će se s Osječko-baranjskom županijom Sporazum kojim 

će se urediti sva pitanja vezana uz sufinanciranje javnog prijevoza vlakom redovitih studenata.  

 

Članak 5. 

 Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Viljevo za 2022. 

godinu. 

  

Članak 6. 

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

Općine Viljevo“. 

 
KLASA: 602-01/22-01/5 

URBROJ: 2158-39-02 

Viljevo, 3. kolovoz 2022. godine 

 
        OPĆINSKI NAČELNIK:  

             Dominik Knežević 

 

 
 

59. Temeljem članka 16. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Viljevo („Službeni glasnik Općine Viljevo“ broj: 3/22) i članka 31. Statuta Općine 

Viljevo („Službeni glasnik“ Općine Viljevo broj: 2/18, 2/20, 3/20-pročišćeni tekst i 2/21) 

općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

 

O D L U K U  

o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Viljevo  
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Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Viljevo kao jedini ponuditelj za:  

 

- Poslovni prostor I, ukupne korisne površine 260 m² (koji se sastoji od: trgovine 

površine 173 m², skladišta 63 m², ureda 8 m², sanitarnog čvora 12 m² i ulaza 4 m²), a 

nalazi se nalazi u Viljevu, Braće Radića 87, upisan u z.k. ul. broj: 1413, k.č.br. 308, k.o 

Viljevo,  

- Poslovni prostor II, ukupne korisne površine 111 m²  (koji se sastoji od: trgovine 

površine 50 m², skladišta I 51 m², skladišta II 8 m2, ureda 8 m² i sanitarnog čvora 2 

m²), a nalazi se nalazi u Kapelni, Petra Preradovića 99, upisan u z.k. ul. broj: 518, 

k.č.br. 78, k.o. Kapelna 

odabire se Narodni trgovački lanac d.o.o., Soblinečka 55, Soblinec, Sesvete, OIB: 

78344221376.  

  

Članak 2. 

 

Mjesečna zakupnina iznosi:  

- za Poslovni prostor I – 3.955,00 kuna 

- za Poslovni prostor II – 1.701,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 

S odabirnim ponuditeljem iz Članka 1. ove Odluke za Poslovne prostore I i II zaključiti će se 

solemnizirani Ugovori o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viljevo prema 

uvjetima iz natječaja.  

 

Članak 4. 

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

Viljevo.  

 

KLASA: 372-01/22-01/2 

URBROJ: 2158-39-07 

Viljevo, 3. kolovoz 2022. godine 

 

 
        OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević 

 

 
60. 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 
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O D L U K U 

 

I. 

Lovačkom društvu „Kuna“ iz Viljeva, Kosačevo 2, OIB: 95184492833, na temelju zamolbe, 

odobrava se iznos od 5.000,00 kuna radi uvođenja centralnog grijanja u zgradu lovačkog doma. 

. 

 

II. 

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

donacije na račun Lovačko društva „Kuna“, broj računa: HR4723400091111118960, 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: 402-01/22-01/21 

URBROJ: 2158-39-023 

Viljevo, 8. kolovoz 2022. godine 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević 

 
 

61. 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. 

Sindikatu policije Hrvatske, Glavnoj podružnici PU Osječko-baranjske, Osijek, Trg Lavoslava 

Ružičke 1, OIB: 26439251742, na temelju zamolbe, odobrava se iznos od 500,00 kuna radi 

odlaska na XVIII Sportske igre Sindikata policije Hrvatske koje će se održati u razdoblju od 15. 

9. do 18.9.2022. godine 

 

II. 

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

donacije na račun Sindikata policije Hrvatske, Glavne podružnici PU Osječko-baranjske,  

Osijek, broj računa: HR3723600001501604712, otvorenog kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb. 

 

III. 

Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.  
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IV. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo. 

  

KLASA: 402-01/22-01/22 

URBROJ: 2158-39-02 

Viljevo, 10. kolovoz 2022. godine 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević 
 
 

 

62. 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), općinski načelnik Općine Viljevo donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

Nogometnom klubu Viljevo iz Viljeva, Kralja Tomislava 8, OIB: 02452491890, odobrava se iznos od 

35.000,00 kuna radi organizacije manifestacije pod pokroviteljstvom Općine Viljevo – 3. Čobanijada, 

koja će se održati 20. kolovoza 2022. godine na nogometnom igralištu u Viljevu. 

 

II. 

Odobrena sredstva isplatiti će se iz Proračuna Općine Viljevo - Manifestacije pod pokroviteljstvom 

Općine, na račun Nogometnog kluba Viljevo, broj računa: HR7523400091111123112, otvorenog kod 

Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb. 

 

III. 

Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viljevo.  

 

IV. 

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Općine Viljevo. 

  

KLASA: 402-01/22-01/23 

URBROJ: 2158-39-02 

Viljevo, 19. kolovoz 2022. godine 
        OPĆINSKI NAČELNIK: 

             Dominik Knežević 

 

 

 

 
 

 

 

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

poljoprivrede, gospodarstva, komunalnih i društvenih djelatnosti Općine Viljevo.  

Za nakladnika: DOMINIK KNEŽEVIĆ – Općinski načelnik - GODINA 29, BROJ 7/2022.                                                                                                               


