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REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 013-01/13-1/19 

URBROJ: 210/06-06-1/01-13-01 

Kneževi Vinogradi, 20.05.2013. 

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona 

o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 

144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih 

lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno 

povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi utvrdilo je i 

objavljuje  

 

REZULTATE IZBORA ZA 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

KNEŽEVI VINOGRADI 

 

 

I. Od ukupno 4.329 birača upisanih u popis 

birača, glasovalo je 2.004 birača, 

odnosno 46,29%, od čega je prema 

glasačkim listićima glasovalo 2.003 

birača, odnosno 46,27%. Važećih 

listića bilo je 1.908, odnosno 

95,26%. Nevažećih je bilo 95 listića, 

odnosno 4,74%.  

 

II.  Kandidatkinje/kandidati dobili su 

sljedeći broj glasova:  

 

1.  Kandidat: mr.sc. DENEŠ ŠOJA  

1.369 glasova 68,31% 

Zamjenik kandidata: VEDRAN 

KRAMARIĆ  

KANDIDAT GRUPE BIRAČA  

 

2.  Kandidat: LAJOŠ ŠOJA  

 539 glasova 26,90% 

Zamjenica kandidata: JASNA PETROVIĆ  

KANDIDAT GRUPE BIRAČA  

 

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,  

za općinskog načelnika Općine Kneževi 

Vinogradi izabran je mr.sc. DENEŠ ŠOJA  

a za zamjenika općinskog načelnika 

izabran je VEDRAN KRAMARIĆ  

 

      

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA 

  OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

        MIRJANA VOJNOVIĆ v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  

 

 

KLASA: 013-01/13-01/20 

URBROJ: 2100/06-06-01/01-13-01  

Kneževi Vinogradi, 20.05.2013. 

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. u svezi 

članaka 116. i 117. st. 2. Zakona o lokalnim 

izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u 

daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih 

lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko 

izborno povjerenstvo Općine Kneževi Vinogradi 

utvrdilo je i objavljuje  

 

REZULTATE IZBORA ZA 

ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG 

NARODA 

 

I. Od ukupno 1.382 birača pripadnika 

hrvatskog naroda upisanih u popis 

birača, glasovalo je 590 birača, 

odnosno 42,69%, od čega je prema 

glasačkim listićima glasovalo 590 

birača, odnosno 42,69%. Važećih 

listića bilo je 566, odnosno 95,93%. 

Nevažećih je bilo 24 listića, odnosno 

4,07%.  
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II. Kandidatkinje/kandidati dobili su 

sljedeći broj glasova:  

 

1. Kandidat: BOŽO ČERKEZ 376 glasova

 63,73% 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - 

HDZ  

 

2. Kandidat: MILAN GRAHOVAC 107 glasova

 18,14% 

HRVATSKA NARODNA STRANKA - 

LIBERALNI DEMOKRATI - HNS HRVATSKA 

SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS  

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - 

HSU  

 

3. Kandidatkinja: SANDA KOVAČEVIĆ 83 

glasova 14,07% 

KANDIDATKINJA GRUPE BIRAČA  

III. Na temelju članka 117. u svezi članka 115. 

Zakona  

 

za zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi 

Vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda 

izabran je  

 

BOŽO ČERKEZ  

 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA  

 OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  

MIRJANA VOJNOVIĆ v.r.  

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  

 

 

KLASA: 013-01/13-01/21  

URBROJ:2100/06-06-01/01-13-01 

Kneževi Vinogradi, 20.05.2013. 

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. u svezi članka 

116. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", 

broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon 

provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kneževi 

Vinogradi utvrdilo je i objavljuje  

 

REZULTATE IZBORA ZA ZAMJENIKA 

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

KNEŽEVI  

 VINOGRADI IZ REDA PRIPADNIKA 

SRPSKE NACIONALNE MANJINE 

 

I. Od ukupno 851 birača pripadnika srpske 

nacionalne manjine upisanih u popis 

birača, glasovalo je 352 birača, odnosno 

41,36%, od čega je prema glasačkim 

listićima glasovalo 352 birača, odnosno 

41,36%. Važećih listića bilo je 339, 

odnosno 96,31%. Nevažećih je bilo 13 

listića, odnosno 3,69%.  

 

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su 

sljedeći broj glasova:  

 

1. Kandidat: STOJAN PETROVIĆ 236 

glasova 67,05% 

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA 

STRANKA - SDSS  

 

2. Kandidat: MIROSLAV AĆIMOVIĆ 103 

glasova 29,26% 

KANDIDAT GRUPE BIRAČA  

III. Na temelju članka 115. Zakona  

 

za zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi 

Vinogradi iz reda pripadnika srpske nacionalne 

manjine izabran je  

 

STOJAN PETROVIĆ  

 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA  

 OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  

MIRJANA VOJNOVIĆ v.r. 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA  

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO  

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  

 

KLASA: 013-01/13-01/18 

URBROJ: 2100/06-06-01/01-13-01 

Kneževi Vinogradi, 20.05.2013. 

 

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim 

izborima ("Narodne novine", broj 144/12, u daljnjem 

tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. 

svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo 

Općine Kneževi Vinogradi utvrdilo je i objavljuje  

 

REZULTATE IZBORA ZA 

ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA  

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

 

I. Od ukupno 4.329 birača upisanih u popis 

birača, glasovalo je 2.004 birača, 
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odnosno 46,29%, od čega je prema 

glasačkim listićima glasovalo 2.004 

birača, odnosno 46,29%. Važećih 

listića bilo je 1.885, odnosno 

94,06%. Nevažećih je bilo 119 

listića, odnosno 5,94%.  

 

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su 

sljedeći broj glasova: 

 

 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 539  glasova 28,59% 

Nositelj liste: mr.sc. DENEŠ ŠOJA  

 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - 

HDZ 536  glasova 28,44% 

Nositelj liste: VEDRAN KRAMARIĆ  

 

3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA 

STRANKA – SDSS 226  glasova 11,99% 

Nositelj liste: MARINKO DESPINIĆ  

 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 225  glasova 11,94% 

Nositelj liste: LAJOŠ ŠOJA  

 

5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - 

LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 195glasova 

10,34% 

HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA 

STRANKA - HSLS HRVATSKA STRANKA 

UMIROVLJENIKA - HSU  

Nositeljica liste: JASNA PETROVIĆ  

 

6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 164  glasova 8,70% 

Nositeljica liste: GORDANA MUSA-BALAŠ, 

mag.iur.  

 

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, 

kandidacijske liste koje sudjeluju u 

diobi mjesta u općinskom vijeću  su:  

 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

 Nositelj liste: mr.sc. DENEŠ ŠOJA  

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA - HDZ  

 Nositelj liste: VEDRAN KRAMARIĆ  

3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA 

STRANKA - SDSS  

 Nositelj liste: MARINKO DESPINIĆ  

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

 Nositelj liste: LAJOŠ ŠOJA  

5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - 

LIBERALNI DEMOKRATI - HNS  

    HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA 

STRANKA - HSLS  

    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA 

- HSU  

 Nositeljica liste: JASNA PETROVIĆ  

6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

Nositeljica liste: GORDANA MUSA-

BALAŠ, mag.iur.  

 

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. 

Zakona, utvrđuje se da su pojedine 

kandidacijske liste dobile sljedeći broj 

mjesta u općinskom vijeću:  

 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

 dobila je 4   mjesta te su s te liste izabrani:  

1. mr.sc. DENEŠ ŠOJA  

2. KORINA TOMAŠIĆ DEAK  

3. KORNEL KARASI  

4. KINGA KOLAR  

 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

- HDZ  
 dobila je 4   mjesta te su s te liste izabrani:  

1. VEDRAN KRAMARIĆ  

2. BOŽO ČERKEZ  

3. MARIO SVALINA  

4. IVO CRNJAC  

 

3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA 

STRANKA - SDSS  
 dobila je 2   mjesta te su s te liste izabrani:  

1. MARINKO DESPINIĆ  

2. PREDRAG PETROVIĆ  

 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

 dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:  

1. LAJOŠ ŠOJA  

 

5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - 

LIBERALNI DEMOKRATI - HNS  

HRVATSKA SOCIJALNO - 

LIBERALNA STRANKA - HSLS  

 HRVATSKA STRANKA 

UMIROVLJENIKA - HSU  
 dobila je 1   mjesto te je s te liste izabrana:  

1. JASNA PETROVIĆ  

 

6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA  

 dobila je 1   mjesto te je s te liste izabrana:  

1. GORDANA MUSA-BALAŠ, mag.iur.  

 

V. Na temelju članka 107. st. 1. u svezi 

članka 103. st. 1. Zakona i članka 20. 

Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 

manjina ("Narodne novine", broj 

155/02, 47/10 i 80/10), utvrđuje se da je 

na provedenim  izborima u općinskom 
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vijeću osigurana odgovarajuća 

zastupljenost pripadnika srpske 

nacionalne manjine.  

VI. Na temelju članka 117. Zakona, 

utvrđuje se da je na provedenim 

izborima u općinskom vijeću osigurana 

odgovarajuća zastupljenost pripadnika 

hrvatskog naroda.  

 

 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA  

 OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  

MIRJANA VOJNOVIĆ v.r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ broj:3/13) 

Općinsko vijeće općine Kneževi Vinogradi na svojoj 

1. konstituirajućoj sjednici održanoj 

18.06.2013.godini donijelo je 

 

 

RJEŠENJE 

O izboru mandatne komisije 

 

I 

U mandatno povjerenstvo imenuje se: 

1. Marodi Tamara 

2. Petrović Predrag 

3. Petrović Jasna 

 

II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja ,a ima se objaviti u „Službenom glasniku 

Općine“ Kneževi Vinogradi. 

 

 

KLASA:022-01/13-01/02 

URBROJ:2100/06-01-01/01-13-01 

Kneževi Vinogradi,18.06.2013. 

      

    Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

               Bukta Franja 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

Temeljem članka 5.stavak 3.Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Kneževi Vinogradi,(Službeni glasnik 

br:3/09) i Statuta Općine Mandatna komisija u 

sastavu :  

1. Marodi Tamara -predsjednik , 

2. Petrović Predrag, član 

3. Petrović Jasna,član 

 

Predsjednik podnosi: 

I Z V J E Š Ć E 

 

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine 

Kneževi Vinogradi utvrdilo je i objavilo rezultate 

glasovanja za članove Općinskog vijeća Općine 

Kneževi Vinogradi izabrane na izborima 

19.05.2013.godine.Na temelju utvrđenih rezultata u 

Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi 

izabrani su: 

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA( 

nositelj liste mr.sc.Deneš Šoja) dobila je 4 mjesta te 

su sa liste izabrani: 

 

1.   Mr.sc.Deneš Šoja 

2.   Korina Deak Tomašić 

3. Kornel Karasi 

4.   Kinga Kolar 

 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 

(HDZ(nositelj Vedran  Kramarić) dobila je 4 mjesta 

te su sa liste izabrani: 

1. Vedran Kramarić 

2. Božo Čerkez 

3. Mario Svalina 

4. Ivo Crnjac 

 

3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA 

STRANKA –SDSS( Marinko Despinić)dobila je 2 

mjesta te su sa liste izabrani: 

 

1. Marinko Despinić 

2. Predrag Petrović 

 

4.  HRVATSKA  NARODNA STRANKA -

LIBELANI DEMOKRATI-HNS 

     HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA 

STRANKA -HSLS  

     HRVATSKA STRANKA 

UMIROVLJENIKA – HSU (nositeljica liste Jasna 

Petrović) dobila je 1 mjesto te je sa liste izabrana: 

 

   1.Jasna Petrović 

 

5.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE 

BIRAČA(nositelj liste Lajoš Šoja)dobila je 1 

mjesto te je sa liste izabran : 

 

1. Lajoš Šoja 
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6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 

(nositelj Gordana Musa –Balaš dipl.iur) dobila je 

1 mjesto te je sa liste izabrana 

 

 1.Gordana Musa –Balaš mag.iur 

 

II 

Izabrani vijećnik mr.scDeneš Šoja nositelj 

Kandidacijske liste grupe birača,u 

skladu s odredbama  čl.78 st.2. ,čl.89 i čla.90 

st.4.Zakona o lokalnim izborima  NN 144/12), 

mandat u predstavničkom tijelu miruje po sili 

Zakona. 

Slijedeći kandidat sa liste  je Hajnalka Bistrican iz 

Zmajevca. 

Hajnalka Bistrican je svoj mandat stavila u stanje 

mirovanja te svoje mjesto ustupa slijedećem 

kandidatu sa liste to je Franja Bukta iz Kneževi 

Vinograda. 

 

Izabrani vijećnici HRVATSKE DEMOKRATSKE 

ZAJEDNICE Kramarić Vedran i Čerkez Božo ,u  

skladu s odredbama iz čl.78.st.2,čl.89 i čl.90st.4 

Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12),  mandat 

u predstavničkom tijelu miruje po sili Zakona. 

HDZ je odredila kandidate sa svoje liste kao slijedi:  

Ivo Budimir iz Zmajevca i Tamara Marodi iz 

Kamenca. 

 

Izabrani vijećnik Šoja Lajoš nositel Kandidacijske 

liste grupe birača svoj mandat stavlja u stanje 

mirovanja . 

Sljedeći kandidat s liste je Janoš Andoči iz Kneževi 

Vinograda. 

III 

Slijedom navedenog dužnost vijećnika Općinskog 

vijeća Općine Kneževi Vinogradi 

obavljat će: 

 

1. Andoči Janoš 

2. Budimir Ivo 

3. Bukta  Franja 

4. Crnjac Ivo 

5. Despinić Marinko 

6. Karasi Kornel 

7. Kolar Kinga 

8. Marodi Tamara 

9. Musa- Balaš Gordana 

10. Petrović Jasna 

11. Petrović Predrag 

12. Tomašić -Deak Korina 

13. Svalina Mario 

  

Klasa:013-01/13-01/23.                                  

Urbroj:2100/06-01-01/02-13-01 

Kn.Vinogradi,18.06.2013. 

 

MANDATNA KOMISIJA 

 

Temeljem članka 32.Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi( Službeni glasnik broj: 3/13) Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi svojoj 

1.konstituirajućoj sjednici održanoj 

18.06.2013.godine donijelo je  

 

R J E Š E NJ E 

O izboru Komisije  za izbor i imenovanje 

 

I 

U komisiju za izbori imenovanje imenuju se: 

 

1. Budimir Ivo 

2. Kolar Kinga 

3. Despinić Marinko 

 

II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja,a ima se objaviti u „Službenom glasniku“ 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA:022-01/13-01/03 

URBROJ.2100/06-01-01/01-13-01 

Kneževi Vinogradi,18.06.2013. 

 

   Predsjednik 

         Općinskog vijeća 

   Bukta Franja v.r. 

 

 

Temeljm člnaka 32.Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi, („Službeni glasnik“ broj: 3/2013) 

Općinsko vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj 

sjednici održanoj 18.06.2013.godine donijelo je 

 

 

 

O D L U K U 

O imenovanju predsjednika Općinskog vijeća 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

 

I 

Bukta Franja iz Kneževi Vinograda imenuje se za 

predsjednika Općinskog vijeća Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja,a ima se objaviti u „ Službenom 

glasniku“Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA:021-01/13-01/03 

URBROJ:2100/06-01-01/13-01 
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Kneževi Vinogradi,18.06.2013. 

 

      Predsjednik 

             Općinskog vijeća 

       Bukta Franja v.r. 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik „broj: 

3/2013) Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 

18.06.2013.godine donijelo je  

 

O D L U K U 

O imenovanju zamjenika predsjednika 

Općinskog vijeća 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

I 

Svalina Mario iz Kneževi Vinogradi 

imenuje se za zamjenika predsjednika općinskog 

vijeća Općine Kneževi Vinogradi. 

 

II 

Ova odluka stupa na snagu danom 

donošenja ,a ima se objaviti u „Službenom glasniku 

„Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA:021-01/13-01/04 

URBROJ:2100/06-01-01/13-01 

Kneževi Vinogradi,18.06.2013. 

 

 

    Predsjednik 

           Općinskog vijeća 

    Bukta Franja v.r. 

 

Temeljem članka 32.Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi „Službeni glasnik“ broj: 3/13) Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 

1.konstituirajućoj sjednici održanoj 

18.06.3013.godine donijelo je 

 

R J E Š E NJ E 

 

O imenovanju komisije za Statut,Poslovnik i 

normativnu djelatnost 

 

I 

U Komisiju za Statut ,Poslovnik i normativnu 

djelatnost imenuju se: 

 

1. Petrović Predrag 

2. Crnjac Ivo 

3. Andoči Janoš 

 

II 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku“ 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA:022-01/13-01/04 

URBROJ:2100/06-01-01/01-13-01 

Kneževi Vinogradi,18.06.2013. 

 

   Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

   Bukta Franja v.r. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

temeljem članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), na svojoj 

1.sjednici održanoj 18.06.2013.godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

O otvaranju deviznog poslovnog podračuna 

 

I 

 Za potrebe provedbe projekta IPA Hrvatska 

Mađarska – Green way otvorit će se devizni 

bankovni podračun žiro-računa Općine kod Hypo 

Alpe Adria Bank. 

 

II 

 Na navedenom podračunu provodit će se 

cjelokupno financiranje iz čl.1 sve dok projekt traje. 

 

III 

 Potpisnici financijski dokumenata koji će 

raspolagati sredstvima podračuna iste su osobe koje 

raspolažu sredstvima osnovnog žiro-računa, a 

određuje ih Općinski načelnik. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 440-01/13-01/01 

URBROJ: 2100/06-01-01/01-13-01 

Kn.Vinogradi, 18.06.2013. 

 

    PREDSJEDNIK 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 035-01/13-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-01 
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Kn.Vinogradi, 08.04.2013. 

 

Temeljem čl. 18. stavak 3. Uredbe o 

uredskom poslovanju (NN 7/09)  i članka 5. 

Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim 

oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i 

primatelja akata  (“Narodne novine” 38/87, 42/88, 

75/93), Općinski načelnik mr.Deneš Šoja dana 

08.04.2013. godine, donio je 

 

D O P U N U     P L A N 

klasifikacijskih oznaka  i brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih 

tijela Općine Kneževi Vinogradi 

za 2013.godinu 

 

I 

 Ovom dopunom nadopunjuje se Plan 

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja 

i primatelja akata upravnih i drugih tijela Općine 

Kneževi Vinogradi za 2013.godinu. 

 

II 

 U članku III. stavak 1. Plana iza podgrupe e), 

dodaje se podgrupa f.) kako slijedi: 

 

„f.) OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

  2100/06-06 

1. Općinsko izborno povjerenstvo 

 2100/06-06-01“ 

 

III 

 Ova dopuna Plana sastavni je dio Plana o 

klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 

stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih tijela 

Općine Kneževi Vinogradi za 2013.godine. 

 

IV 

 Ova dopuna Plana primjenjuje se od dana 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi.  

 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

          mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

 Na temelju članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09) i članka  

7. Pravilnika o zakupu poslovnog prostora (Službeni 

glasnik 5/99, 2/03), Općinski načelnik Općine 

Kneževi Vinogradi dana 10.04.2013.godine donio je 

 

R J E Š E NJ E  

O imenovanju Komisije za provođenje natječaja 

za zakup poslovnih prostora u 

Kneževim Vinogradima, Suzi i Kotlini 

 

I 

 U Komisiju za provođenje natječaja za 

zakup poslovnih prostora u Kneževim Vinogradima, 

Suzi i Kotlini imenuju se: 

 

1. Željka Kolarić – predsjednik 

2. Čila Todorović – član 

3. Aćimović Miroslav – predsjednik MO 

Kneževi Vinogradi– član 

4. Ljudevit Kolar – predsjednik MO Suza – 

član 

5. Rajki Zoltan – predsjednik MO Kotlina- 

član 

 

II 

 Zadatak Komisije je: 

1. sastavljanje prijedloga Odluke  

o davanju u zakup poslovnih 

prostora: 

- bivšeg disko kluba u 

Kneževim 

Vinogradima u sklopu 

Doma kulture; 

- bivšeg poštanskog 

ureda u Suzi; 

- gostionice u sklopu 

Doma kulture u 

Kotlini. 

2. otvaranje pristiglih ponuda po 

raspisanom natječaju; 

3. sastavljanje prijedloga Odluke o 

izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 372-01/13-01/04 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-01 

Kn.Vinogradi, 10.04.2013. 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), 

Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2013. i 

ponude tvrtke Gramax d.o.o. dana 

12.04.2013.godine donosi 

 

O D L U K U 

O prihvaćanju ponude 
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I 

 

 Prihvaća se ponuda tvrtke Gramax d.o.o. iz 

Suze za prodaju kčbr. 2121 u k.o. Zmajevac  upisana 

kao kuća br. 84, dvor i oranica (kuća srušena)u 

iznosu od 48.000,00 kn za uređenje i izgradnju 

dječjeg igrališta, parkinga i parka. 

 

II 

 

 Općinski načelnik s ovlaštenom osobom 

tvrtke Gramax d.o.o. iz Suze sklopit će kupoprodajni 

ugovor za kupovinu kč.br. 2121. 

 

III 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 940-01/13-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-04 

Kn.Vinogradi, 12.04.2013. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 372-01/13-01/04 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-03 

Kn.Vinogradi, 22.04.2013. 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), 

članka 7. Pravilnika o zakupu poslovnog prostora 

(Službeni glasnik 5/99, 2/03), na prijedlog Komisije 

za davanje u zakup, Općinski načelnik Općine 

Kneževi donosi 

 

O D L U K U  

O raspisivanju Javnog natječaja za zakup 

poslovnog prostora  

na području Općine Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

 Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup 

poslovnog prostora i to: 

 

1. poslovni prostor u sklopu Doma kulture u 

Kotlini, Kotlina, Glavna 46. 

- površine 57,40 m2, koji 

čini prostor bivše 

gostionice, s pravom 

korištenja toaleta,  

- prostor se daje u najam 

s namjenom: 

ugostiteljstvo s dijelom 

opreme (šank, stolovi, 

stolice), 

- prostor se daje u 

viđenom stanju, bez 

mogućnosti 

priznavanja troškova 

uređenja prostora za 

stavljanje u funkciju; 

- rok na koji se prostor 

daje u zakup: 5 godina; 

- početna mjesečna 

zakupnina: 322,00 

kn/mjesečno. 

2. poslovni prostor u Suzi , Suza, Trg Ač 

Gedeona 11. 

- površine 40,20 m2, koji 

čini prostor bivšeg 

poštanskog ureda, a 

sastoji se od ulaznog 

hodnika, 2 prostorije i 

sanitarnog čvora,  

- prostor se daje u najam 

s namjenom: trgovina, 

financije, obrti, ostalo 

(osim ugostiteljstva, 

kladionica i sl), 

- prostor se daje u 

viđenom stanju, bez 

mogućnosti 

priznavanja troškova 

uređenja prostora za 

stavljanje u funkciju; 

- rok na koji se  prostor 

daje u zakup: 5 godina 

- početna mjesečna 

zakupnina: 354,00 

kn/mjesečno. 

3. poslovni u Kneževim Vinogradima u 

sklopu Doma kulture u Kneževim 

Vinogradima, Kneževi Vinogradi, 

Glavna 82. 
- površine 160,62 m2, 

koji čini prostor 

nekadašnjeg disko 

kluba , a sastoji se od: 

prostora u prizemlju 

(caffe bar, ulaz u 

podrum, spremište, 

predprostor, muški i 

ženski toalet ukupne 
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površine 41,04 m2) i 

prostora u podrumu 

koji se sastoji od 

nekadašnjeg disca 

površine 119,58 m2, 

- prostor se daje u najam 

s namjenom: 

ugostiteljstvo, disko 

sadržaj i sl. 

- prostor se daje u najam 

u viđenom stanju, 

ulaganja koja padaju na 

teret zakupodavca 

nužna za stavljanje u 

funkciju poslovnog 

prostora, osim za 

tekuće uređenje 

prostora od strane 

zakupnika, čiju će 

vrijednost utvrditi 

nadzorni inženjer, 

priznaju  se i obračunat 

će se u mjesečnu 

zakupninu; 

- rok na koji se  prostor 

daje u zakup: 10 godina 

- početna mjesečna 

zakupnina: 2.700,00 

kn/mjesečno 

 

Članak 2. 

 Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve 

pravne i fizičke osobe s prebivalištem u Republici 

Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u iznosu od 5 % 

od vrijednosti početne mjesečne zakupnine za 

poslovni prostor za koji se natječu i to na žiro-račun 

Općine: 2500009-1819500000 s pozivom na broj: 68    

7706-OIB i koje nemaju dospjele nepodmirene 

obveze prema državnom proračunu i jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim 

ako je sukladno posebnim propisima odobrena 

odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da 

se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja. 

 Uplaćena jamčevina se vraća ponuditeljima 

koji ne uspiju u natječaju, dok se odabranim 

ponuditeljima uračunava u prvu mjesečnu ratu. 

Odustalim ponuditeljima jamčevina se zadržava kao 

odustatnina. 

 

Članak 3. 

 Uvjet za odabir najpovoljnijeg ponuditelja: 

- najviša ponuđena cijena mjesečne zakupnine uz 

najbolji program aktivnosti s planom zapošljavanja - 

prvenstveno s područja Općine Kneževi Vinogradi, 

po mogućnosti iz naselja gdje se prostori nalaze, a  

za posl.prostore po mogućnosti 1 i 2 upošljavanje 

djelatnika s znanjem mađarskog jezika, uz sve druge 

uvjete natječaja. 

 Prvenstveno pravo na odabir ponuditelja 

poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz 

natječaja i Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos 

zakupnine. 

 

Članak 4. 

 Poslovni prostori pod rednim brojem 1 i 2 

moraju se u funkciju stavit u roku 30 dana od dana 

sklapanja Ugovora, a poslovni prostor pod rednim 

brojem 3 u roku od 180 dana. 

 Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed 

najkasnije do desetog dana u mjesecu, za poslovni 

prostor pod rednim brojem 3 zakupnina će se početi 

naplaćivati stavljanjem istog u funkciju, a najkasnije 

istekom roka za stavljanjem u funkciju. 

 

Članak 5. 

 Ponuda obvezno mora sadržavati: 

- podatke o ponuditelju, 

adresa, OIB,  

- naznaku za koji 

poslovni prostor se 

natječe; 

- ponuđenu cijenu 

mjesečne zakupnine;  

- naznaku djelatnosti 

koja će se obavljati u 

poslovnom prostoru; 

- program aktivnosti s 

planom ulaganja i 

zapošljavanja iz čl. 3 

natječaja; 

- rok početka rada u 

poslovnom prostoru; 

- dokaz o uplati 

jamčevine; 

- dokaz o registraciji za 

obavljanje djelatnosti 

koju nudi; 

- potvrdu Porezne uprave 

o ne postojanju 

dospjele nepodmirene 

obveze prema 

državnom proračunu i 

jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) 

samouprave, osim ako 

je sukladno posebnim 

propisima odobrena 

odgoda plaćanja 

navedenih obveza, pod 

uvjetom da se fizička ili 
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pravna osoba pridržava 

rokova plaćanja; 

- potvrdu Općine 

Kneževi Vinogradi o ne 

dugovanju po bilo kom 

osnovu 

- dokaz o prvenstvu 

prema Zakonu o 

pravima hrvatskih 

branitelja iz 

Domovinskog rata – 

potvrda nadležnog 

ureda. 

Za poslovni prostor pod red.br. 3 uz ponudu 

se dostavlja i okvirni troškovnik planiranih radova u 

prostoru. Nakon sklapanja ugovora o zakupu 

zakupnik posl.prostora pod red.br. 3 dužan je u roku 

od 30 dana od dana sklapanja Ugovora dostaviti 

Općini potpuni troškovnik planiranih radova na 

prostoru, nakon ovjere nadzornog inženjera, nužni 

učinjeni na  objektu za stavljanje u funkciju 

obračunat će se u zakupninu. 

 

Članak 6. 

 Ponude se dostavljaju u zatvorenim 

kovertama – preporučeno poštom sa naznakom „za 

natječaj za zakup poslovnog prostora pod rednim 

brojem: ___- ne otvaraj“, na adresu: Općina Kneževi 

Vinogradi, H.Republike 3., 31309 Kneževi 

Vinogradi, u roku od 15 dana od dana objave u 

dnevnom tisku, na oglasnim pločama i web stranici 

Općine: www.knezevi-vinogradi.hr .  

 

Članak 7. 

 Zainteresirani ponuditelji tijekom otvorenog 

natječaja mogu uz nazočnost ovlaštene osobe 

zakupodavca izvršiti uvid u poslovni prostor za koji 

se natječe uz prethodnu najavu osobno ili na tel. 

031/730-938 (Općina Kneževi Vinogradi), svakim 

radnim danom od 7,00 do 15,00, te zatražiti dodatna 

pojašnjenja u svezi natječaja. 

 

Članak 8. 

 Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija 

u roku 3 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, 

a što će biti naznačeno u natječaju. 

 Odluku o davanju u zakup donosi Općinski 

načelnik u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda. 

 Općinski načelnik zadržava pravo ne 

prihvaćanja niti jedne ponude. 

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

      

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi temeljem čl.30.st.2. Zakona o vatrogastvu 

(«Narodne novine» br. 106/99, 117/01,  96/03, 

139/04-proč.tekst, 174/04 i 38/09), te čl.47. st.4. 

toč.24. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(«Službeni glasnik» br. 3/13.) dana  

30.04.2013.godine donio je slijedeći: 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I 

 DVD-u Karanac daje se suglasnost na 

Odluku Skupštine tog DVD-a  od 09.02.2013. 

godine kojom je :   

 

- Kovač Mikloš vatrogasni časnik I klase iz 

Karanca, ul. I.L.Ribara 77  izabran za 

zapovjednika DVD-a  Karanac,  

- Albert Attila vatrogasni dočasnik I klase iz 

Karanca, ul. N.Tesle 1B izabran za 

dozapovjednika DVD-a  Karanac. 

 

 

II 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA   : 214-01/13-01/09 

URBROJ :  2100/06-01-03-13-02 

Kneževi Vinogradi, 30.04.2013.godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

mr. Deneš Šoja v.r. 

 

Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi temeljem čl.30.st.2. Zakona o vatrogastvu 

(«Narodne novine» br. 106/99, 117/01,  96/03, 

139/04-proč.tekst, 174/04 i 38/09), te čl.47. st.4. 

toč.24. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(«Službeni glasnik» br. 3/13.) dana  

30.04.2013.godine donio je slijedeći: 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I 

 

http://www.knezevi-vinogradi.hr/
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 Vatrogasnoj zajednici «Baranja» Beli 

Manastir daje se suglasnost na Odluku Skupštine te 

VZ-e  od 05.04.2013.godine kojom je :   

 

- Bartolić Goran iz DVD-a Petlovac 

imenovan za zapovjednika VZ-e «Baranja» 

Beli Manastir,  

- Molnar Josip iz DVD-a Beli Manastir 

imenovan za zamjenika zapovjednika VZ-e 

«Baranja» Beli Manastir. 

 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA   : 214-01/13-01/12 

URBROJ :  2100/06-01-03-13-02 

Kneževi Vinogradi, 30.04.2013.godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

mr. Deneš Šoja v.r. 

 

 Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi temeljem čl.30.st.2. Zakona o vatrogastvu 

(«Narodne novine» br. 106/99, 117/01,  96/03, 

139/04-proč.tekst, 174/04 i 38/09), te čl.47. st.4. 

toč.24. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(«Službeni glasnik» br. 3/13.) dana  

30.04.2013.godine donio je slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

 

I 

 DVD-u Kn.Vinogradi daje se suglasnost na 

Odluku Skupštine tog DVD-a  od 03.0.2013.godine 

kojom je :   

 

- Lozanov Panto vatrogasni časnik iz 

Kn.Vinograda, ul. Glavna 46 izabran za 

zapovjednika DVD-a  Kn.Vinogradi,  

- Radić Igor vatrogasni dočasnik I klase iz 

Kn.Vinograda, ul. Glavna 104 izabran za 

dozapovjednika DVD-a  Kn.Vinogradi. 

 

 

II 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA   : 214-01/13-01/10 

URBROJ :  2100/06-01-03-13-02 

Kneževi Vinogradi, 30.04.2013.godine 

                                                                                                             

OPĆINSKI NAČELNIK 

mr. Deneš Šoja v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 372-01/13-01/4 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-08 

Kn.Vinogradi, 13.05.2013. 

 

 Općinski načelnik temeljem članka 7. 

Pravilnika o zakupu poslovnog prostora (Službeni 

glasnik 5/99, 2/03) i Zapisnika Komisije za 

provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u 

Kneževim Vinogradima, Suzi i Kotlini od 

09.05.2013., donio je dana 13.05.2013. 

 

 

O D L U K U 

O davanju u zakup poslovnog prostora  

po raspisanom Javnom natječaju 

 

I 

 Kao jedina i prihvatljiva ponuda za poslovni 

prostor u Suzi prihvaća se ponuda GI-TA Obrt za 

trgovinu na malo vl.Ferenca Gindera iz Zmajevca, 

M.Tita 185. s predviđenom djelatnošću – trgovina na 

malo i ponuđenom zakupninom u iznosu od 422,00 

kn mjesečno. 

 

II 

 Ponuda Šipec ugostiteljstva vl. Arpada 

Šipec iz Suze, M.Tita 215. za poslovni prostor u 

Kotlini se odbacuje kao nevažeća, jer isti ima 

evidentirani dug u Poreznoj upravi prema državnom 

proračunu i proračunu JLP(R)S, te sukladno 

navedenom, primjenjujući zakonske propise i 

odredbe Javnog natječaja nije imao pravo 

sudjelovanja na natječaju. 

 

III 

 Općinski načelnik će s ponuditeljem iz točke 

I.ove Odluke sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog 

prostora u Suzi. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r. 
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Na temelju Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 86/08) i  članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), 

Općinski načelnik dana 11.06.2013.godine donio je  

 

PLAN PRIJEMA 

 

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ 

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI 

KNEŽEVI VINOGRADI  ZA 2013. GODINU 

 

I. 

 Na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa planira se u 2013. godini 

prijam jedne (1) osobe, sa završenim 

preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim 

studijem u trajanju od najmanje tri godine. 

 

II.  

 Stručno osposobljavanje se planira u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi 

Vinogradi, gdje je uposleno  6 (šest) službenika i 1 

(jedan) namještenik, i to: 

- 1 službenik VSS – upravno-pravnog smjera; 

- 1 službenik VŠS – ekonomskog smjera; 

- 1 službenik VŠS – građevinskog smjera; 

- 2 službenika SSS – općeg smjera; 

- 1 službenik SSS – ekonomskog smjera; 

- 1 namještenik SSS – općeg smjera. 

  

III. 

 Stručno osposobljavanje se planira na 

poslovima stručnog suradnika / višeg referenta, a 

koji obuhvaćaju: 

- obavljanje uredskog poslovanja,  

- obavljanje radnji do donošenja rješenja  u 

upravnom postupku iz općih i komunalnih 

poslova JUO, 

- opći  poslovi za potrebe razvojnih projekata,  

- obavljanje  drugih  poslova po nalogu 

pročelnika i načelnika. 

Potreban broj izvršitelja: 1 (jedan) 

 Uvjet za stručno osposobljavanje, osim 

uvjeta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je: 

- stručni/a prvostupnik/prvostupnica uprave 

(baccalareus/baccalaurea) - bacc. upr., 

odnosno upravni pravnik (VI stupanj- VŠS)  

- 1 osoba (m/ž). 

 

IV. 

 Prijam osoba na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 

provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za 

zapošljavanje, temeljem Odluke o raspisivanju 

javnog poziva od strane Općinskog načelnika. 

 Plan prijama provodit će se ako su 

sredstva za pokriće troškova stručnog 

osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne 

službe za zapošljavanje.  

 

V. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se na web stranici Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA: 100-01/13-01/7 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-01 

Kn.Vinogradi, 11.06.2013.  

 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

 Sukladno članku 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i članku  3. 

Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede i 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2013 – 2015 godine, Općinski 

načelnik dana 11.06.2013.godine donio je 

 

O D L U K U 

O objavi  

JAVNOG POZIVA 

za poticanje gospodarstva, otvaranja i 

preseljenja OPG-a, obrta i trgovačkih društava 

 na području Općine Kneževi Vinogradi 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Potpora obuhvaća poticanje obrtništva i 

poduzetništva – gospodarstva početnicima na 

području Općine Kneževi Vinogradi, kao i obrtima i 

trgovačkim društvima koji su preselili sjedište tvrtke 

ili obrta s nekog drugog područja na područje Općine 

Kneževi Vinogradi. Subvencija iznosi 5.000,00 

kuna. 

Za novoosnovana ili preseljena trgovačka 

društva, OPG-a i obrte koji su unazad godinu dana 

od dana raspisivanja javnog poziva zaposlili više od 

jedne osobe na neodređeno vrijeme s prebivalištem 

na području Općine Kneževi Vinogradi i iste u 

trenutku podnošenja zahtjeva imaju najmanje 6 

mjeseci staža (zaposlene) u toj tvrtci, obrtu ili OPG-

u , ostvaruju i dodatnu jednokratnu potporu od 

2.000,00 kn po zaposlenoj osobi a može se ostvariti 

samo jednom. 

 

II. UVJETI ZA DODJELU 

SREDSTAVA 

Pravo na subvenciju otvaranja OPG-a, obrta ili 

trgovačkog društva  imaju novoosnovani OPG-i, 

obrti ili trgovačka društva, pod sljedećim uvjetima: 
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- da se radi o novoosnovanom OPG-u, 

obrtu ili malom trgovačkom društvu, 

čije poslovanje ne traje duže od godinu 

dana računajući od raspisivanja 

poziva, a čije se sjedište nalazi na 

području Općine Kneževi Vinogradi; 

- da je osnivač obrta, OPG-a ili 

trgovačkog društva osoba, s 

isključivim prebivalištem i boravištem 

na području Općine najmanje 3 

godine; 

- da OPG, obrt ili tvrtka najvećim 

dijelom posluju na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da je u obrtu, OPG-u ili trgovačkom 

društvu uposlena najmanje jedna 

osoba na neodređeno vrijeme; 

- da ne duguje Općini Kneževi 

Vinogradi ni po kom osnovu. 

Pravo na subvenciju za preseljenje OPG-a, 

tvrtke ili obrta imaju OPG-i, tvrtke ili obrti koji su 

preselili svoje sjedište s nekog drugog područja RH 

na područje Općine Kneževi Vinogradi, i to pod 

sljedećim uvjetima: 

- da se radi o preseljenju sjedišta tvrtke, 

OPG-a ili obrta s nekog drugog 

područja RH na područje Općine 

Kneževi Vinogradi unazad do godine 

dana od dana raspisivanja poziva; 

- da je osnivač obrta, OPG-a ili 

trgovačkog društva osoba s 

prebivalištem na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da je u svom obrtu, OPG-u ili 

trgovačkom društvu uposlena 

najmanje jedna osoba s područja 

Općine Kneževi Vinogradi 

(uključujući i podnositelja); 

- da ne duguje Općini Kneževi 

Vinogradi ni po kom osnovu. 

Sredstva poticanja zapošljavanja u 

novootvorenoj ili preseljenoj tvrtki, OPG-u ili obrtu  

daju se uvjetno na rok od godine dana, odnosno 

ukoliko prestane djelovanje OPG-a, obrta ili 

trgovačkog društva ili se otpuste sufinancirani 

djelatnici u roku godine dana od dana dobivanja 

potpore, subvenciju je podnositelj kojemu je 

odobrena dužan vratiti Općini Kneževi Vinogradi. 

 

III. ROK ZA PODNOŠENJE 

ZAHTJEVA 

Zahtjevi se po objavljenom javnom pozivu 

mogu podnositi najkasnije do 01.prosinca 

2013.godine, a rješavaju se prema redoslijedu 

prispijeća i do utroška sredstava. 

 

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU 

UVJETA 

Korisnici subvencije poticanja gospodarstva – 

otvaranja ili preseljenja obrta i trgovačkih društava 

uz zahtjev dostavljaju slijedeće dokumente: 

A. za gospodarstvenike početnike: 

1. presliku o.i. podnositelja (obrtnika 

ili osnivača trgovačkog društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za osobu iz 

prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno rješenja 

trgovačkog suda, rješenje o OPG-u 

4. dokaz  o pretežitom poslovanju na 

području Općine – dostavlja se proizvoljan 

dokaz kojim se isto može dokazati, 

5. izjavu danu pod materijalnom i 

krivičnom odgovornošću da se radi o 

gospodarstveniku početniku; 

6. dokaz o uposlenim osobama – 

potvrda iz HZMO-a, preslike ugovora i 

radnih knjižica; 

7. ovjeru Općine o ne dugovanju; 

8. presliku žiro-računa. 

B. za preseljenje tvrtke ili obrta: 

1. presliku o.i. podnositelja (obrtnika ili 

osnivača trgovačkog društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za osobu iz 

prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno rješenja 

trgovačkog suda, rješenje o OPG-u, 

4. dokaz – dokument iz kojeg se vidi 

preseljenje tvrtke ili obrta s nekog 

drugog područja RH na područje 

Općine Kn.Vinogradi; 

5. dokaz o uposlenim osobama – potvrda 

iz HZMO-a, preslike ugovora i radnih 

knjižica; 

6. ovjeru Općine o ne dugovanju; 

7. presliku žiro-računa. 

Općinski načelnik, ima pravo radi lakšeg 

utvrđivanja kriterija zatražiti od podnositelja i drugu 

dokumentaciju.  

Obrasci zahtjeva mogu se podići u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi 

Vinogradi, te se isti s propisanom dokumentacijom 

u privitku predaju Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, 

Hrvatske Republike 3. 

  Sve informacije mogu se dobiti na telefon 

031/730-938 ili na web stranici: www.knezevi-

vinogradi.hr. 

 

KLASA: 421-03/13-01/5 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-02 

Kn.Vinogradi, 11.06.2013.   

   

http://www.knezevi-vinogradi.hr/
http://www.knezevi-vinogradi.hr/
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OPĆINSKI NAČELNIK

  mr.Deneš Šoja v.r. 

 
Sukladno članku 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i članku  3. 

Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede i 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2013 – 2015 godine, Općinski 

načelnik dana 11.06.2013.godine donio je  

O D L U K U 

O objavi 

JAVNOG POZIVA 

za sufinanciranje izlaganja na sajmovima u 

2013.godini 

 

V. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Pomoć obuhvaća sufinanciranje izlaganja na 

sajmovima, dijela troškova izlagača s područja 

Općine Kneževi Vinogradi.  Pomoć se dodjeljuje za 

jedno izlaganje na sajmu godišnje, neovisno o 

lokaciji i vrsti sajma. 

 Općina sudjeluje u pokriću troškova sajma, 

odnosno sufinancira izlagača u jednokratnom iznosu 

od 1.000,00 kuna. 

 

VI. UVJETI ZA DODJELU 

SREDSTAVA 

Pravo na pokrivanje troškova izlaganja na 

sajmovima imaju OPG, obrti i trgovačka društva, 

kao i drugi oblici pravnih i fizičkih osoba iz područja 

poljoprivrede, poduzetništva, turizma i sl. s 

sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i 

to pod slijedećim kriterijima: 

- da se radi o trgovačkom društvu, OPG-

u ili obrtu s sjedištem, odnosno 

prebivalištem na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da nositelj OPG-a i obrta ima 

prebivalište na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da trgovačka društva, OPG ili obrt ne 

duguju Općini Kneževi Vinogradi ni 

po jednom osnovu. 

 

VII. ROK ZA PODNOŠENJE 

ZAHTJEVA 

Zahtjevi se po objavljenom javnom pozivu 

mogu podnositi najkasnije do 01.prosinca 

2013.godine, a rješavaju se prema redoslijedu 

prispijeća i do utroška sredstava. 

 

VIII. DOKAZI O ISPUNJAVANJU 

UVJETA 

Korisnici sufinanciranja izlaganja na 

sajmovima uz zahtjev dostavljaju slijedeće 

dokumente: 

1. preslika rješenja o registraciji za OPG, 

obrt, trgovačko društvo ili drugi oblik 

registracije; 

2. preslika o.i. nositelja ili odgovorne 

osobe; 

3. dokaz o izlaganju na sajmu – 

fotografije, plaćeni računi i sl. 

4. ovjeru Općine o nedugovanju po bilo 

kom osnovu. 

5. preslika žiro-računa. 

Općinski načelnik, ima pravo radi lakšeg 

utvrđivanja kriterija zatražiti od podnositelja i drugu 

dokumentaciju.  

Obrasci zahtjeva mogu se podići u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi 

Vinogradi, te se isti s propisanom dokumentacijom 

u privitku predaju Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, 

Hrvatske Republike 3. 

  Sve informacije mogu se dobiti na telefon 

031/730-938 ili na web stranici: www.knezevi-

vinogradi.hr. 

 

KLASA: 421-03/13-01/02 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-01 

Kn.Vinogradi, 11.06.2013.   

   OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.Deneš Šoja v.r. 

Sukladno članku 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i članku  3. 

Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede i 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2013 – 2015 godine, Općinski 

načelnik dana 11.06.2013.godine donio je  

O D L U K U 

O objavi  

JAVNOG POZIVA 

za sufinanciranje edukacija u 2013.godini 

 

IX. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 Sufinanciranje edukacije, obuhvaća 

pokrivanje dijela troškova grupnih edukacija OPG i 

poljoprivrednih obrta za osposobljavanje i stručno 

obavljanje poslova u poljoprivredi. 

 Općina sudjeluje u pokriću dijela troškova 

edukacije na način da korisniku grupne edukacije 

(OPG ili polj.obrt) po zahtjevu, sufinancira 20 % 

troškova plaćene edukacije. 

 

X. UVJETI ZA DODJELU 

SREDSTAVA 

Pravo na sufinanciranje imaju OPG i 

poljoprivredni obrti s područja Općine Kneževi 

http://www.knezevi-vinogradi.hr/
http://www.knezevi-vinogradi.hr/
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Vinogradi, čiji su i korisnici edukacije s područja 

Općine Kneževi Vinogradi, samo u slučaju provedbe 

grupne edukacije u kojoj je sudjelovalo najmanje 5 

osoba i to pod sljedećim kriterijima: 

- da se radi o OPG-u ili obrtu s 

sjedištem, odnosno prebivalištem na 

području Općine Kneževi Vinogradi; 

- da nositelj OPG-a i obrta ima 

prebivalište na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da educirana  osoba ima prebivalište 

na području Općine Kneževi 

Vinogradi; 

- da OPG ili obrt ne duguju Općini 

Kneževi Vinogradi ni po jednom 

osnovu. 

 

XI. ROK ZA PODNOŠENJE 

ZAHTJEVA 

Zahtjevi se po objavljenom javnom pozivu 

mogu podnositi najkasnije do 01.prosinca 

2013.godine, a rješavaju se prema redoslijedu 

prispijeća i do utroška sredstava. 

 

XII. DOKAZI O ISPUNJAVANJU 

UVJETA 

Korisnici sufinanciranja edukacija uz 

zahtjev dostavljaju slijedeće dokumente: 

1. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik 

OPG, ili o registraciji Polj.obrta,  

2. preslika o.i. za vlasnika/nositelja iz 

točke 1. 

3. preslika o.i. za polaznika edukacije; 

4. dokaz o vezi polaznika edukacije i 

nositelja zahtjeva iz točke 1., ako se ne 

radi o istoj osobi (proizvoljno: ugovor o 

radu, preslike rješenja o članu OPG i 

sl.); 

5. dokaz o vrsti edukacije i načinu iz kojeg 

je vidljivo da se radi o grupnoj edukaciji 

– ponuda i sl. 

6. preslika računa o plaćenoj edukaciji;  

7. ovjeru Općine o nedugovanju po bilo 

kom osnovu. 

8. presliku žiro-računa. 

Općinski načelnik, ima pravo radi lakšeg 

utvrđivanja kriterija zatražiti od podnositelja i drugu 

dokumentaciju.  

Obrasci zahtjeva mogu se podići u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi 

Vinogradi, te se isti s propisanom dokumentacijom 

u privitku predaju Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, 

Hrvatske Republike 3. 

  Sve informacije mogu se dobiti na telefon 

031/730-938 ili na web stranici: www.knezevi-

vinogradi.hr. 

 

KLASA: 421-03/13-01/03 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-01 

Kn.Vinogradi, 11.06.2013.   

   OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.Deneš Šoja v.r. 

 

Sukladno članku 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i članku  3. 

Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede i 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2013 – 2015 godine, Općinski 

načelnik dana 11.06.2013.godine donio je  

O D L U K U 

O objavi 

JAVNOG POZIVA 

za poticanje zapošljavanja na području Općine 

Kneževi Vinogradi u 2013.godini 

 

XIII. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Potpora obuhvaća poticanje zapošljavanja na 

području Općine Kneževi Vinogradi za trgovačka 

društva, obrte i OPG-e koja zaposle nove djelatnike. 

Subvencija po zaposlenoj osobi iznosi 

jednokratno 2.000,00.kn. 

 

XIV. UVJETI ZA DODJELU 

SREDSTAVA 

Potpora obuhvaća poticanje zapošljavanja na 

području Općine Kneževi Vinogradi za trgovačka 

društva, obrte i OPG-e koja zaposle nove djelatnike 

i to pod sljedećim kriterijima: 

- da se radi o trgovačkom društvu, OPG-

u ili obrtu s sjedištem, odnosno 

prebivalištem na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da je zaposlenje osobe izvršeno 

unazad najkasnije godinu dana od 

dana raspisivanja poziva na 

neodređeno vrijeme; 

- da osoba za koju se traži subvencija 

ima najmanje 6 mjeseci staža 

(zaposlenja) u toj tvrtci, obrtu ili OPG-

u; 

- da tvrtka, obrt ili OPG nisu otpuštali 

radnike primljene na neodređeno 

vrijeme unazad godinu dana, osim 

sezonskih radnika; 

- da zaposlena osoba ima prebivalište na 

području Općine Kneževi Vinogradi; 

- da trgovačko društvo, OPG ili obrt ne 

duguju Općini Kneževi Vinogradi ni 

po jednom osnovu. 

Sredstva iz prethodnog stavka daju se uvjetno 

na rok od godine dana, odnosno ukoliko se otpuste 

sufinancirani djelatnici u roku godine dana od dana 

http://www.knezevi-vinogradi.hr/
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dobivanja potpore, subvenciju je podnositelj kojemu 

je odobrena dužan vratiti Općini Kneževi Vinogradi. 

 

XV. ROK ZA PODNOŠENJE 

ZAHTJEVA 

Zahtjevi se po objavljenom javnom pozivu 

mogu podnositi najkasnije do 01.prosinca 

2013.godine, a rješavaju se prema redoslijedu 

prispijeća i do utroška sredstava. 

 

XVI. DOKAZI O ISPUNJAVANJU 

UVJETA 

 Korisnici subvencije zapošljavanja uz 

zahtjev dostavljaju slijedeće dokumente: 

1. presliku o.i. podnositelja (obrtnika 

ili osnivača trgovačkog društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za osobu iz 

prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno rješenja 

trgovačkog suda, rješenje o OPG-u, 

4. dokaz o uposlenim osobama – 

potvrda iz HZMO-a, preslike 

ugovora i radnih knjižica; 

5. uvjerenje o prebivalištu i presliku 

osobne iskaznice za uposlene osobe, 

6. ovjeru Općine o ne dugovanju; 

7. presliku žiro-računa. 

Općinski načelnik, ima pravo radi lakšeg 

utvrđivanja kriterija zatražiti od podnositelja i drugu 

dokumentaciju.  

Obrasci zahtjeva mogu se podići u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi 

Vinogradi, te se isti s propisanom dokumentacijom 

u privitku predaju Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, 

Hrvatske Republike 3. 

  Sve informacije mogu se dobiti na telefon 

031/730-938 ili na web stranici: www.knezevi-

vinogradi.hr. 

 

KLASA: 421-03/13-01/04 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-01 

Kn.Vinogradi, 11.06.2013.   

   OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.Deneš Šoja v.r. 

 

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima 

i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08) i članka 47. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 

3/13), Općinski načelnik je dana  12.06.2013.donio 

 

O D L U K U 

o prijemu volontera u Općinsku upravu  

radi stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa 

 

I 

 Prihvaća se uključivanje u mjeru Stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa koje provodi Hrvatski zavod za 

zapošljavanje. 

 

II 

 Općina Kneževi Vinogradi će u Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi primiti 

jednog (1) volontera – vježbenika (m/ž) na razdoblje 

od 12 mjeseci i to: stručni prvostupnik / prvostupnica 

uprave – bacc.upr., odnosno upravni pravnik (VI 

stupanj – VŠS)., s dodatnim uvjetima: koji su kao 

nezaposleni prijavljeni u Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje radi stručnog osposobljavanja za rad 

bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

III 

 Određuje se mentor za uvođenje u posao 

volontera iz članka II.ove Odluke, i to: Željka 

Kolarić. 

 

IV 

 Zadužuje se Pročelnik JUO da raspiše Javni 

poziv za prijem volontera – osobe za stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi 

Vinogradi, te da s odabranom osobom sklopi Ugovor 

o stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa . 

 

V 

 Općinski načelnik se obvezuje u sklopu 

provedbe mjere s Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje sklopiti ugovor o provođenju stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa. 

 

VI 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 112-07/13-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-13-01 

Kn.Vinogradi, 12.06.2013. 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

Temeljem čl. 47. st.4. toč.24. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi («Službeni glasnik Općine 

Kneževi Vinogradi» br. 3/13.), čl.8. st.2. Zakona o 

zaštiti od požara («Narodne novine» br. 92/10), te 

toč.II.  podtoč.4. Programa aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH 

http://www.knezevi-vinogradi.hr/
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u 2013.godini («Narodne novine» br. 56/13.) 

Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

17.06.2013.godine donio je 

 

P  L  A  N 

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE U 

GRAĐEVINAMA  I NA 

 POVRŠINAMA ZA KOJE PRIJETI 

POVEĆANA OPASNOST OD 

 NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA ZA 

VRIJEME ŽETVE 2013. 

GODINE NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI 

 

Čl.1. 

 

 Ovim Planom se utvrđuje motrenje, čuvanje 

i ophodnje u građevinama i na površinama za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara na području Općine Kneževi Vinogradi za 

vrijeme žetve 2013.godine, te se ustrojavaju 

izviđačko-preventivne ophodnje za iste. 

 

Čl. 2. 

 

 Odredbe ovog Plana se primjenjuju na 

području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno u 

naseljima:  Kneževi Vinogradi, Karanac, Kamenac, 

Kotlina, Suza i Zmajevac, te u  pustarama:   

Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac. 

 

Čl. 3. 

 

 Ovim Planom je predviđeno da se motrenje, 

čuvanje i ophodnje u građevinama i na površinama 

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i 

širenja požara na području Općine Kneževi 

Vinogradi odvijaju  u  4 sektora. 

 Prvi sektor - obuhvaća naselja Kneževi 

Vinogradi i Kotlina, odnosno dio područja k.o. 

Kneževi Vinogradi i k.o. Kotlina u kojima će 

aktivnosti iz st.1. ovog čl. obavljati DVD Kneževi 

Vinogradi i DVD Kotlina. Kontakt osobe su: 

Lozanov Panto - zapovj. DVD-a Kneževi Vinogradi 

(tel.:  091/581-1170), te: Rajki Zoltan ml. - zamj. 

zapovj. DVD-a  Kotlina (tel.: 098/687-950).  

            Drugi sektor - obuhvaća  naselja Karanac i 

Kamenac, odnosno područja k.o. Karanac i k.o. 

Kamenac, i u njemu će tijekom žetvene sezone 

2013.godine protupožarne aktivnosti obavljati 

pripadnici DVD-a Karanac uz pomoć «Belje» d.d. 

PC Ratarstvo PJ Brestovac-Karanac. Kontakt osobe 

su: Kovač Mikloš - zapovj. DVD-a Karanac (tel.: 

098/1600-670) i  Peranić Veljko iz «Belje» d.d. PC 

Ratarstvo  PJ Brestovac-Karanac (tel.: 091/1790-

346).  

 Treći sektor - obuhvaća naselja Suza i 

Zmajevac, odnosno područja k.o. Suza i k.o. 

Zmajevac, i u njemu bi spomenute aktivnosti 

tijekom žetve 2013.godine obavljali članovi DVD-a 

Suza i DVD-a Zmajevac.  Kontakt osobe u ovom 

sektoru su:  Kubik Ištvan - zapovj. DVD-a Suza (tel.: 

099/2133-745)  i  Takač Jožef - zapovj. DVD-a  

Zmajevac  (tel.: 098/178-0096).    

 Četvrti sektor - obuhvaća pustare Mirkovac, 

Jasenovac i  Sokolovac, odnosno dio k.o. Kneževi 

Vinogradi. Na tom području zaštitu od požara će 

obavljati za to osposobljeni radnici  «Belje» d.d. PC 

Ratarstvo PJ Mirkovac uz pomoć pripadnika DVD-

a Kneževi Vinogradi, DVD-a Suza, te DVD-a 

Zmajevac. Kontakt osoba je: Varga Petar iz «Belje» 

d.d.  PC Ratarstvo  PJ Mirkovac ( tel.: 091/1790-

383). 

 Koordiniranje svim aktivnostima vršit će 

pripadnici JPVP Beli Manastir, nakon dojava  na 

br.193-vatrogasci, 112-zaštita i spašavanje, odnosno 

192-policija.  

Treba naglasiti, da je tel. Bartolić  Franje - 

zapovjednika JPVP Beli Manastir 098/403-600, Časar 

Danijela - njegovog zamjenika 099/730-4841, dok je 

kontakt osoba za cijelo «Belje» d.d. Ileković Damir - 

voditelj službe za  zaštitu i spašavanje i zaštitu od 

požara (tel.: 091/1790-211). Odgovorne osobe u tvrtki 

«Hrvatske šume» d.d.  UŠP Osijek su u Šumariji 

Batina - upravitelj Prevoznik Željko (tel. 098/447-

033), te Cvijić Darko (tel. 098/439-372) - upravitelj 

Šumarije Tikveš-Bilje. 

 Kontakt osoba u MUP-u PP Beli Manastir 

(čije ophodnje pokrivaju područje Općine Kneževi 

Vinogradi) je Batrnek Antun - tel.: 091/568-1068, dok 

su u Općini Kneževi Vinogradi odgovorne osobe: 

Općinski načelnik mr. Deneš Šoja (tel. 098/467-175) 

i njegov zamjenik Kramarić Vedran (tel. 091/246-

5432), a kontakt osoba u Općini Kneževi Vinogradi je  

Šujdović Sava (tel.: 098/911-0214). 

 

Čl. 4. 

 

 Dobrovoljna vatrogasna društva na području 

Općine Kneževi Vinogradi, te vatrogasne postrojbe 

«Belja» d.d., odnosno «Hrvatskih šuma» d.o.o.-

Šumarije Batina i Tikveš,  ustrojile su svoje 

izviđačko-preventivne ophodnje, koje će biti 

prisutne na područjima spomenutim u čl. 3. ovog 

Plana - tijekom cijelog žetvenog perioda (lipanj-

srpanj ) 2013.godine. 

 

Čl. 5. 

 

 Za vrijeme žetvene sezone 2013.godine 

spomenute izviđačko-preventivne ophodnje bit će 

prisutne na terenu i obilaziti žetvena polja, te se 

povremeno zadržavati na mjestima s kojih se vidi 
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veći dio nadziranih površina. Pri tome će obratiti 

naročitu pozornost na područja uz ceste kojima se 

češće kreću vozila i ljudi, ali i zabranjivati 

zaustavljanja i parkiranja vozila uz žitna polja ili 

zalaženje u njihovu dubinu.  

Dežurni će dežurati svakodnevno u 

sjedištima spomenutih DVD-a, odnosno u Mirkovcu 

i Brestovcu (za «Belje» d.d.), te u Zmajevcu i Bilju 

(za «Hrvatske šume» d.o.o.) u vremenu od 7,00 do 

21,00 sati. 

 Izvještaje s terena dežurni iz DVD-a će 

svakodnevno dostavljati u  JPVP Beli Manastir (na 

gore naznačene telefonske brojeve) -  i  to  u 7,00  i 

19,00 sati. 

 

Čl. 6. 

 

 Ovaj Plan se temelji na podacima 

pribavljenim od DVD-a na području Općine 

Kneževi Vinogradi, «Belje» d.d. Mece-Darda PC 

Ratarstvo PJ Mirkovac i PJ Brestovac-Karanac, 

«Hrvatske šume» d.o.o. Uprava šuma  Podružnica 

Osijek  Šumarija Batina i Tikveš-Bilje, a oni sadrže 

informacije: 

- o tome, da će izviđačko-preventivne 

ophodnje uglavnom činiti mlađi i 

mobilniji članovi tih društava i tvrtki, 

- o rasporedu njihovih dežurstava, te 

načinu na koji se vrše ophodnje (pješice, 

biciklima, motociklima, automobilima i 

traktorima), 

- o sustavu dojavljivanja i uzbunjivanja u 

slučajevima nastajanja i širenja požara 

(telefonom i vatrogasnim sirenama). 

 

 

Čl. 7. 

 Ovaj Plan stupa na snagu (i primjenjivat će 

se) danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA   :  214-01/13-01/13 

URBROJ :  2100/06-01-03-13-09 

Kneževi Vinogradi, 17.06.2013.godine 

                                                                                                           

OPĆINSKI NAČELNIK 

mr.Deneš  Šoja  v.r. 

 

AKTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi 

Vinogradi, na temelju članka 4. Odluke Općinskog 

načelnika o raspisivanju javnog poziva za prijem 

volontera-vježbenika u JUO Općine Kneževi 

Vinogradi, KLASA: 112-07/13-01/1 URBROJ: 

2100/06-01-03/01-13-01, od 12.06.2013. godine, 

objavljuje 

JAVNI POZIV 

za prijem volontera-vježbenika u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi 

Vinogradi 

 

u svrhu osposobljavanja za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa. 

 

Prima se vježbenik-volonter (m/ž), na razdoblje od 

12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati 

dnevno) i to: 

1. stručni/a prvostupnik/prvostupnica 

uprave (baccalareus/baccalaurea) - bacc. 

upr., odnosno upravni pravnik (VI 

stupanj- VŠS)  - 1 osoba (m/ž),  

2. Dodatni uvjeti: prima se volonter-

vježbenik, bez radnog iskustva u zvanju, 

s radnim iskustvom u zvanju kraćim od 

propisanog radnog iskustva kao uvjet za 

polaganje stručnog ispita, odnosno za 

obavljanje poslova radnog mjesta, s 

radnim iskustvom izvan zvanja, 

prijavljen na Hrvatskom zavodu za 

zapošljavanje. 
 

Cilj raspisivanja javnog poziva za prijem vježbenika 

- volontera u JUO Općine Kneževi Vinogradi u 

svrhu osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 

odnosa je stjecanje radnog iskustva potrebnog za 

polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa 

člankom 93. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 – u 

nastavku teksta: ZSLP(R)S). Vježbenici-volonteri 

nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne 

primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju 

osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. 

 

Općina podmiruje troškove polaganja državnoga 

stručnog ispita (prvi put). 

 

Prava i obveze volontera i Općine bit će uređeni 

ugovorom. 

 

Općina ne planira zaposliti volontere nakon isteka 

volonterskog staža. 

 

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno 

navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje do 

sada nisu volontirale u smislu članka 93. 

ZSNLP(R)S-a, odnosno članka 41. Zakona o radu 

(„Narodne novine" broj 149/09). 

 

Kao volonter-vježbenik ne može biti primljena 

osoba koja ima radnog iskustva suprotno točki 2. 



Stranica 20 od 20 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 4/2013 

 

 

ovog Javnog poziva. Kao volonter-vježbenik ne 

može biti primljena ni osoba kod koje postoje 

zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. 

i 16. ZSNLP(R)S-a. 

 

Prijavi je potrebno priložiti: 

- kratki životopis, 

- običnu presliku diplome ili potvrde – svjedodžbe o 

završenom studiju, 

- običnu presliku osobne iskaznice, 

- običnu presliku radne knjižice, ili drugog dokaza o 

radnom stažu (npr. potvrde Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje), 

- vlastoručno potpisanu izjavu da kod kandidata ne 

postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. 

ZSNLP(R)S-a te da kandidat na poslovima 

navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije 

volontirao u smislu članka 93. ZSNLP(R)S -a, 

odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi 

nije potrebno ovjeriti), 

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se 

protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od 

šest mjeseci (uvjerenje o nekažnjavanju). 

 

Od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti 

zatražena dostava izvornika diplome, osobne 

iskaznice, te radne knjižice ili drugog dokaza o 

radnom stažu. 

 

Na prijam volontera-vježbenika ne primjenjuju se 

odredbe ZSNLP(R)S-a o postupku prijema u službu. 

Pročelnik JUO-a odlučit će hoće li za popunu 

pojedinoga volonterskog mjesta biti proveden neki 

oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će 

kandidati biti pravodobno obaviješteni. 

 

Primanje volontera-vježbenika u Općinu Kneževi 

Vinogradi provodi se u okviru programa Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje 

za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Kandidati 

koje odabere Općina bit će predloženi Zavodu. 

Ugovor o volontiranju bit će sklopljen s onim 

odabranim kandidatima čije uključenje u Program 

odobri Zavod, sukladno svojim pravilima. 

 

Financiranje stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa: uplata obaveznih 

doprinosa mirovinskog osiguranja prema člancima 

43. i 44. Zakona o doprinosima i to 0,35% prosječne 

plaće u RH prema objavi Državnog zavoda za 

statistiku. 

 

Osim uplate doprinosa polaznicima stručnog 

osposobljavanja za rad financira se novčana pomoć 

u visini neoporezivog dijela studentske stipendije 

(trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno) za pokrivanje 

osnovnih troškova prijevoza, toplog obroka i 

drugog, od strane Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

Prijave se podnose na adresu: Općina Kneževi 

Vinogradi, Jedinstveni upravni odjel (za stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa), 

Hrvatske Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, 

najkasnije do 24. lipnja  2013. godine. 

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti 

razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti 

obaviješteni u roku 30 dana od završetka javnog 

poziva.  

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj 

ploči Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 112-07/13-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-04/01-13-02 

Kn.Vinogradi, 14.06.2013. 

 

      

   Za PROČELNIK-a 

  VIŠI STRUČNI SURADNIK 

                  - TAJNIK 

                Željka Kolarić v.r. 
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