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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 
na svojoj 17.sjednici, održanoj 21.01.2008.godine, 
temeljem članka 19. Zakona o proračunu (Narodne 
novine 96/03) i članka 28. Statuta Općine Kneževi 
Vinogradi (“Službeni glasnik” 18/01, 2/03, 7/05, 
3/06, 2/07) donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni Proračuna  

Općine Kneževi Vinogradi  
 

Članak 1. 
 Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 
2008.godinu (Službeni glasnik 6/07) mijenja se na 
način da se i prihodi i rashodi Proračuna 
povećavaju za 202.000,00 kuna. 
 

Članak 2.  
 U članku 1. Proračuna Općine Kneževi 
Vinogradi, u tablici dodaje se još jedna kolona 
„Bilanca prihoda i izdataka po izmjeni, te nova 
tablica izgleda: 
 

 Bilanca 
prihoda i 

izdataka po 
planu 

Bilanca 
prihoda i 

izdataka po 
izmjeni 

Prihodi 15.198.750,00 15.400.750,00
Izdaci 15.198.750,00 15.400.750,00

Razlika 
prihoda i 
izdataka 

0 0

 
Članak 3. 



Stranica 2 od 12 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 1/2008 

  

U članku 3. Bilanci prihoda i izdataka 
Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za  
2008.godinu mijenja se slijedeće: 
 

A. RAČUN PRIHODA u Općem dijelu 
mijenja se slijedeće: 

- konto 61110 Porez i prirez na 
dohodak uvećava se za 202.000,00 
kuna i sada iznosi 4.875.750,00 
kuna; 

Ukupni prihodi po ovoj Izmjeni Proračuna 
povećavaju se za 202.000,00 kuna i sada iznose 
15.400.750,00 kuna; 

 
B. RAČUN RASHODA u Posebnom dijelu 

mijenja se slijedeće: 
 

GLAVA 2.GOSPODARSTVO – Program 
razvoja gospodarstva, dodaju se nova konta: 

- 32379 Izrada izmjene idejnog i 
glavnog projekta posl.poduzetničke 
i rekreativne zone u iznosu od 
42.000,00 kuna; 

- 32379 Izrada detaljnog 
urbanističkog plana rekreativne 
zone u iznosu od 160.000,00 kuna. 

Program razvoja gospodarstva povećava se 
ukupno za 202.000,00 kuna, te ukupna Glava 2. 
Gospodarstvo iznosi 1.630.500,00 kuna. 

Ukupni rashodi po ovoj Izmjeni 
Proračuna povećavaju se za 202.000,00 kuna i 
sada iznose 15.400.750,00 kuna. 

 
Članak 4. 

Izmjenama iz članka 3. mijenja se i 
Programi razvoja gospodarstva u 2008.godini. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 
Vinogradi od kada se i primjenjuje. 
 
Klasa: 400-06/08-01/1 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-01 
Kn.Vinogradi, 21.01.2008.   
   PREDSJEDNIK  

OĆINSKOG VIJEĆA 
Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 
 

 Temeljem članka 28.Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik Općine 
Kneževi Vinogradi 18/01, 2/03, 7/05, 3/06), 
sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava ostvarenih od prodaje zakupa i koncesije 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 
(“Narodne novine 102/02), Proračunu Općine 

Kneževi Vinogradi za 2008.godinu (“Službeni 
glasnik” 6/07) i Programu ulaganja u razvoj 
gospodarstva Općine Kn.Vinogradi za 2008.godinu, 
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 
svojoj 17.sjednici, održanoj 21.01.2008.godine, 
donijelo je 

 
P R A V I L N I K 

O kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 
Programa poticanja razvoja poljoprivrede i 
gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2008.godini 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji, 
uvjeti, način i postupak ostvarivanja potpore, visina 
sredstava potpore za razvoj poljoprivrede i 
gospodarstva na području Općine Kneževi 
Vinogradi u 2008.godinu, te potrebna 
dokumentacija za dobijanje potpore kao i nadzor 
nad korištenjem sredstava. 
 

Članak 2. 
 Novčana sredstva iz članka 1.ovog 
Pravilnika osigurana su u Proračunu Općine 
Kneževi Vinogradi za 2008.godinu u Programu 
ulaganja u razvoj gospodarstva. 
 Sredstva potpore koriste se za isplatu 
jednog dijela troškova i naknada, te subvencija 
vezanih za poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), obrtima sa 
prebivalištem, odnosno sjedištem na području 
Općine Kneževi Vinogradi, a koja zadovoljavaju 
kriterije propisane za pojedine aktivnosti, kao i za 
podmirenje troškova pravnim i fizičkim osobama 
koje temeljem ugovora sudjeluju u realizaciji 
pojedinih aktivnosti iz navedenog Programa. 
 Pravo na potporu osobe iz stavka 2 ovog 
članka, ostvaruju na vlastiti zahtjev, odnosno 
temeljem ugovora koje Općina zakuljuči sa 
određenim sudionicima u provođenju Programa, a 
isto traje do iskorištenja sredstava osiguranih u 
proračunu Općine Kneževi Vinogradi. 

Sredstva za sufinanciranje odobravaju se  
kao poticajna, bez obveze povrata. 

 
Članak 3. 

 Pravo na potporu po pojedinim 
aktivnostima iz Programa poticanja razvoja 
poljoprivrede i gospodarstva u 2008.godini, 
ostvaruje se za slijedeće namjene i na sljedeći 
način: 
 
1. Subvencije kamata poljoprivrednicima, 

malim i srednjim poduzetnicima i 
trgovačkim društvima 
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Subvencija kamata poljoprivrednicima, 
malim i srednjim poduzetnicima ostvaruje se na 
način i po kriterijima propisanim posebnim 
Pravilnikom o kriterijima i načinu korištenja 
proračunskih sredstava za sufinanciranje kamata po 
kreditima malim i srednjim poduzetnicima i 
poljoprivrednim gospodarstvima za ulaganja na 
području Općine Kneževi Vinogradi. 

 
2. Subvencije analize tla 
 

Subvencije analize tla odobravaju se OPG, 
koja imaju sjedište na području Općine Kneževi 
Vinogradi, a gdje se nalaze i poljoprivredne 
površine na kojima se vrši analiza. Sufinancirani 
iznos analize tla iznosi 122,00 kn po uzorku, što 
iznosi 40 %, dok Županija Osječko-baranjska  
sufinancira 50 %, a korisnik plaća 10 %. 

Sredstva će se isplaćivati  Zavodu za tlo 
Osijek, temeljem sklopljenog Ugovora, a po 
ispostavljenim fakturama i popisima korisnika 
kojima je izvršena analiza tla. 

 
3. Subvencije umjetnog osjemenjivanja – 

veterinarske usluge 
 

Subvencije umjetnog osjemenjivanja junica 
obuhvaćaju troškove veterinarske usluge pri 
osjemenjivanju goveda prvi put, a što ne može 
iznositi više od 110,00 kn po junici. 

Sredstva će se isplaćivati Veterinarskoj 
stanici Beli Manastir, s kojom se sklapa Ugovor o 
sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja junica za 
2008.godinu, a temeljem faktura sa dokazima o 
obavljenoj usluzi umjetnog osjemenjivanja.  
 
4. Subvencije ishođenja građevinskih dozvola 

za objekte u poslovno- poduzetničkoj i 
rekreativnoj zoni  

 
Subvencija ishođenja građevinskih dozvola za 

objekte u poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj 
zoni obuhvaća sufinanciranje plaćenih pristojbi 
Uredu državne uprave za dobijanje građevne 
dozvole. 

Pravo na subvenciju imaju OPG, 
poljoprivedni obrti, zadruge i tvrtke s područja 
Općine koje grade gospodarske objekte u poslovno-
poduzetničkoj zoni. Maksimalan iznos godišnje 
subvencije može biti 1.000,00 kuna. Subvencija se 
ostvaruje uz dostavljenje dokaza o plaćanju 
pristojbe. 

 
5. Sufinanciranje sadnje loznih cijepova i 

voćnih sadnica 
 

Radi poticanja podizanja novih nasada 
voćnjaka i vinograda Općina sufinancira nabavu 

voćnih sadnica i loznih cijepova.  
Kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja 

potpore, visina sredstava potpore za razvoj 
poljoprivrede i gospodarstva na području Općine 
Kneževi Vinogradi u 2008.godinu, te potrebna 
dokumentacija za dobijanje potpore kao i nadzor 
nad korištenjem sredstava određuju se posebnim 
Pravilnikom o  sufinanciranju nabave voćnih 
sadnica i loznih cijepova na području Općine 
Kneževi Vinogradi u 2008.godini. 
 
6. Subvencioniranje osiguranja 

poljoprivrednih usjeva 
 

Potpora podrazumijeva dodjelu nepovratnih 
sredstava osiguranicima iz Proračuna Općine 
Kneževi Vinogradi za 2008.godinu. 

Potporu može ostvariti OPG upisano u 
Upisnik sukladno članku 6. ovog Pravilnika, pod 
uvjetom da je polica osiguranja usjeva od mogućih 
šteta zaključena  u razdoblju  pd 01.siječnja 
2008.godine do 31.listopada 2008.godine. 

Općina sudjeluje u pokriću premije 
osiguranja na način da osiguraniku po pojedinoj 
zaključenoj polici osiguranja, sufinancira najviše do 
25 % troškova plaćene premije osiguranja, utvrđene 
na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu 
korisnika poljoprivrednog gospodarstva. 

Udio potpore iznosi do 25 % od ukupne 
premije osiguranja. Najmanji iznos naknade je 
50,00 kuna, a najviši iznos 5.000,00 kuna za 
pojedinog korisnika što u slučaju zadruge znači da 
je korisnik svaki član zadruge koji je obuhvaćen 
skupnom policom osiguranja.  

Postotak za izračun udjela potpore osiguranja 
odredit će se na način da se planirani iznos u 
Proračunu za 2008.godinu osiguranog za ovu 
namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno 
zaprimljenih i odobrenih zahtjeva. 

 
7. Sufinanciranje izrade poduzetničkih 

projekata za razvoj gospodarstva 
 

Sufinanciranje izrade poduzetničkih projekata 
za razvoj gospodarstva odobrava se OPG, 
obrtnicima i zadrugama, te malim i srednjim 
poduzetnicima za projekte temeljem kojih je 
tražitelj sredstava ostvario kredit, subvenciju ili 
bespovratna sredstva za razvoj poljoprivrede i 
gospodarstva na području Općine Kneževi 
Vinogradi. 

Iznos sredstava za sufinanciranje izrade 
poduzetničkih projekata ovisi o visini realiziranog 
kredita, potpore ili subvencije i iznosi: 
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- za ostvarena sredstva u visini do 
100.000,00 kuna…………..1.000,00 kn 

- za ostvarena sredstva u visini od 
100.000,00 do 300.000,00 kn 1.500,00 kn 

- za ostvarena sredstva u visini od 
300.000,00 do 500.000,00 kn 2.000,00 kn 

- za ostvarena sredstva u visini od 
500.000,00 do 1.000.000,00 
kn……………………………2.500,00 kn 

- za ostvarena sredstva u visini od 
1.000.000,00 do 2.000.000,00 kn 
................................................3.000,00 kn 

- za ostvarena sredstva u visini od 
2.000.000,00 kn pa naviše 
………………………..……. 4.000,00 kn 

Sredstva se doznačuju korisnicima, sukladno 
podnesenom zahtjevu, s priloženim zahtjevom o 
realizaciji sredstava, te plaćenom računu o izradi 
dokumentacije. 

 
8. Sufinanciranje kroz programe koje vodi 

Osječko-baranjska Županija 
 

Sredstva Proračuna u 2008. udružit će se sa 
sredstvima Osječko-baranjske Županije za 
realizaciju slijedećih projekata: 

- sufinanciranje uređenja detaljne kanalske 
mreže u svrhu navodnjavanja; 

- subvencioniranje u borbi protiv komaraca; 
- subvencioniranje obrane od ledotuče; 
- analiza tla; 
- subvencija  izrade topografskih karti; 
- sufinanciranje izrade idejnog rješenja 

projekta geoinformatizacije za potrebe 
unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje 

 
9. Ostali projekti koji se financiraju iz 

proračuna Općine, a u službi su razvoja 
poljoprivrede i gospodarstva na području 
Općine 

 
Općina Kneževi Vinogradi, Proračunom za 

2008.godine financira slijedeće investicije  za 
razvoj poljoprivrede i gospodarstva na svom 
području: 

- izrada parcelacijskog elaborata za zonu, 
- izgradnja  cesta u poduzetničkoj zoni, 
- izgradnja vinskih cesta, 
- izgradnja distribucijske vodovodne mreže 

u zoni, 
- izgradnja trafo stanice u poslovnoj zoni, 
- podrška projektu  za razvoj turizma – OPG 

Sklepić iz Karanca 
- subvencionira rad Poduzetničkog centra 

d.o.o. Beli Manastir 

- odobrava tekuće donacije udrugama koje 
brinu o razvoju poljoprivrede i 
gospodarstva na području Općine. 

 
Članak 4. 

 Zadužuje se Općinsko Poglavarstvo Općine 
Kneževi Vingoradi da za projekte iz članka 3. 
točaka: 4, 6 i 7 objavi Javni poziv za podnošenje 
zahtjeva za sufinanciranje. 
 

Članak 5. 
 Zahtjevi za isplatu subvencija podnose se 
na propisanom obrascu Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Kn.Vinogradi. 
 Korisnici subvencije ishodovanja 
građevinske dozvole dostavljaju uz zahtjev 
slijedeću dokumentaciju: 

1. Preslik dokaza o plaćenoj pristojbi za 
ishodovanje građevne dozvole; 

2. Presliku građevne dozvole; 
3. Preslik Rješanja o upisu u Upisnik 

OPG, ili dokaz o polj.obrtu 
4. Preslik osobne iskaznice, ili dokaz o 

sjedištu obrta , zadruge 
5. Ovjeru Općine o nedugovanju po bilo 

kom osnovu. 
6. Preslik žiro-računa ili štedne knjižice 
Korisnici subvencije osiguranja usjeva uz 

zahtjev dostavljaju slijedeću dokumentaciju: 
1. Preslik police osiguranja sklopljene s 

osiguravajućim društvom; 
2. Preslik osobne iskaznice 
3. Preslik Rješenja o upisu u Upisnik 

OPG, ili o registraciji Polj.obrta. 
4. Ovjeru Općine o nedugovanju po bilo 

kom osnovu. 
5. Preslik žiro-računa. 
Korisnici sufinanciranja izrade 

poduzetničkih projekata uz zahtjev dostavljaju 
slijedeću dokumentaciju: 

1. Dokaz o plaćenoj izradi projektne 
dokumentacije; 

2. Dokaz o realiziranom iznosu kredita 
(ugovorenom), dodjeljene potpore ili 
subvencije 

3. Preslik rješenja o upisu u Upisnik, ili 
rješenje o obrtu ili dokaz o registraciji; 

4. Preslik osobne iskaznice za fizičke 
osobe ili dokaz o sjedištu pravne osobe; 

7. Ovjeru Općine o nedugovanju po bilo 
kom osnovu. 

5. Preslik žiro-računa 
 

Članak 6. 
 Poticajna sredstva isplaćuju se korisnicima 
iz članka 2. Pravilnika sukladno Zaključku 
Općinskog Poglavarstva  i Rješenju Jedinstvenog 
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upravnog odjela Općine Kneževi Vinogradi, nakon 
što se utvrdi  da podnosioc zahtjeva udovoljava 
propisanim kriterijima. 
 

Članak 7. 
 Pravo na poticajna sredstva mogu ostvariti 
samo korisnici s sjedištem i stvarnim boravištem na 
području Općine Kneževi Vinogradi, pod uvjetom 
da se i ulaganje u razvoj poljoprivrede i 
gospodarstva vrše na području Općine Kneževi 
Vinogradi, te da se strojevi i oprema koriste u 
skladu s registracijom na području Općine 
Kn.Vinogradi. 
 Pod stvarnim, a ne formalnim boravištem 
podrazumijeva se boravak većeg dijela vremena na 
prijavljenoj adresi. 

Kod dokazivanja stvarnog boravka 
podnositelja zahtjeva, ako djelatnik JUO, ili čl. 
Poglavarstva ne može sa sigurnošću utvrditi stvarni 
boravak, zatražit će se i mišljenje nadležnog 
Mjesnog odbora. 
 Pravo na poticaje ostvaruju samo oni 
korisnici koji podmiruju sve obveze prema Općini 
Kneževi Vinogradi, te uredno otplaćuju kredite čiju 
kamatu subvencionira Općina Kneževi Vinogradi. 
 Korisnici subvencije dužni su  dobivena 
sredstva koristiti strogo namjenski. 
 Nadzor nad korištenjem sredstava obavljat 
će Poglavarstvo Općine Kneževi Vinogradi po 
imenovanoj osobi. 
 Ukoliko se utvrdi da korisnik dobivena 
sredstva koristi nenamjenski biti će dužan ista 
vratiti na žiro-račun Općine Kneževi Vinogradi 
zajedno sa obračunatom zateznom kamatom. 
 

Članak 8. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da 
vodi evidenciju o korisnicima potpore, vrstama 
potpore i visini isplaćenih sredstava. 
 

Članak 9. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja, a ima se prijaviti u Službenom glasniku 
Općine Kneževi Vinogradi , a primjenjuje se od 
01.01.2008.godine. 
 
Klasa: 320-01/08-01/2 
 Ur.broj: 2100/06-01-01/08-01 
Kn.Vinogradi, 21.01.2008. 
 
   PREDSJEDNIK 
                OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 

Temeljem članka 28.Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik” 18/01, 2/03, 
7/05, 3/06, 2/07), članka 3. točka 5. Pravilnika o  

kriterijima, uvjetima i načinu provođenja Programa 
poticanja razvoja poljoprivrede i gospodarstva na 
području Općine Kneževi Vinogradi u 2008.godini 
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 
svojoj 17.sjednici, održanoj 21.01.2008.godine, 
donijelo 
 

P R A V I L N I K 
o  sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih 

cijepova 
na području Općine Kneževi Vinogradi 

u 2008.godini 
 

Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i 
postupak odobravanja sredstava za  sufinanciranje 
nabave voćnih sadnica  i loznih cijepova na 
području Općine Kneževi Vinogradi (nastavno: 
Općina) u 2008.godini, te način njihovog 
korištenja. 
 

Članak 2. 
 Radi poticanja podizanja novih nasada 
voćnjaka i vinograda Općina sufinancira nabavu 
voćnih sadnica i loznih cijepova. Sredstva za 
sufinanciranje  nabave  se odobravaju  kao 
poticajna, bez obveze povrata. 
 Iznos sredstava za sufinanciranje podizanja 
novih nasada vinograda utvrđuje se u visini od 2,00 
kn po loznom cijepu. 
 Iznos sredstava za sufinanciranje podizanje 
novih nasada voćnjaka - jabuke, kruške, šljive, 
breskve, marelice, višnje i trešnje, utvrđuju se u 
visini od 20% od određene cijene za pojedinu vrstu 
voćnih sadnica. 
 Iznos sredstava iz prethodnog stavka se 
uvtrđuje izračunom na osnovi slijedećih vrijednosti: 
1 sadnica jabuke 15,00 kn; 1 sadnica kruške 18,00 
kn; 1 sadnica šljive 16,00 kn; 1 sadnica  breskve 
16,00 kn; 1 sadnica marelice 25,00 kn; 1 sadnica 
višanje 18,00 kn; 1 sadnica trešnje 18,00 kn. 
 Sufinanciranje po jednom poljoprivrednom 
gospodarstvu može iznositi najviše 10.000,00 kn. 
 

Članak 3. 
 Zahtjev za dodjelu sredstava za 
sufinanciranje  mogu podnijeti  poljoprivredna 
gospodarstva (seljačko gospodarstvo, obiteljsko 
poljoprivredno gospodarstvo, kao obrt ili zadruga) 
koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih  
gospodarstava pod slijedećim uvjetima: 
- da se prebivalište, odnosno sjedište 

poljoprivrednog gospodarstva najmanje 3 
godine nalazi na području Općine Kneževi 
Vinogradi od dana raspisivanja javnog poziva, 
kao i mjesto ulaganja ili da se prebivalište 
odnosno sjedište poljoprivrednog gospodarstva 
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nalazi na  području od posebne državne skrbi, 
ali da je nositelj ili član OPG na području 
Općine Kn.Vinogradi u nekom ranijem 
preriodu prebivao najmanje 10 godina, te na 
području Općine posjeduje duže od 5 godina 
stambeni ili gospodarski objekt, a i mjesto 
ulaganja se nalazi na području Općine. 

- da podižu nove nasade vinograda ili voćnjaka u 
kompleksu u površini minimalno od 0,25 ha; 

- da je za podizanje nasada korišten sadni 
materijal s propisanom deklaracijom; 

- da je sadnja  obavljena u vremenu od 
01.12.2007.do 01.12.2008.godine; 

- da ne duguje Općini Kneževi Vinogradi; 
Prednost pri dodjeli poticajnih sredstava imaju 

poljoprivredna gospodarstva koja raspolažu 
preradbenim kapacitetima (oprema za preradu i 
skladištenje grožđa i voća). 
 

Članak 4. 
 Postupak odobravanja sredstava za 
sufinanciranje provodi se temeljem javnog poziva 
koji se objavljuje u dnevnom listu  i na web 
stranicama Općine. 
 Javni poziv sadrži: 
- naziv tijela koje objavljuje javni poziv; 
- predmet javnog poziva; 
- uvjete za odobravanje sredstava za 

sufinanciranje; 
- rok podnošenja zahtjeva i 
- podatke o dokazima o ispunjavanju  uvjeta za 

dodjelu sredstava za sufinanciranje. 
 

Članak 5. 
 Zahtjevi po objavljenom javnom pozivu 
mogu se podnositi najkasnije do 01.12.2008.godine. 
 Korisnici sredstava za sufinanciranje 
podnose zahtjeve na obrascu koji je sastavni dio 
ovog Pravilnika. 
 Uz zahtjev za dodjelu sredstava za 
sufinaciranje podnositelj zahtjeva mora priložiti: 
1. posjednovni list iz katastarske evidencije, za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja koji 
glasi na podnositelja zahtjeva; 

2. naziv i broj računa banke i broj računa 
podnositelja (tekući, žiro-račun); 

3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za poljoprivredno 
savjetodavnu službu o izvršenoj sadnji; 

4. Deklaraciju sadnog materijala; 
5. Presliku računa o kupovini sadnog materijala; 
6. Potvrdu o nedugovanju 
7. Dokaz o prebivalištu – sjedištu sukladno članku 

3 točka 1. 
 

Članak 6. 
 Odluku o objavi javnog poziva, kao i o 
dodjeli sredstava donosi Poglavarstvo na prijedlog 

Povjerenstva za ocjenu opravdanosti  dodjele 
poticaja. 
 Povjerenstvo čine predsjednik i 2 člana koje 
imenuje Poglavarstvo. 
 U izvršenju svoje zadaće, Povjerenstvo: 
- obavlja kontrolu te utvrđuje ispunjavanje uvjeta 

utvrđenih ovim Pravilnikom podnešenih 
zahtjeva; 

- predlaže Općinskom poglavarstvu odluke o 
dodjeli sredstava. 

 
Članak 7. 

 Temeljem Odluke Poglavarstva, naloge za 
isplatu sredstava potpisuje Načelnik Općine 
Kn.Vinogradi. 
 Sredstva iz članka 2. se odobravaju 
redoslijedom podnošenja zahtjeva, a do utroška 
sredstava osiguranih u Proračunu Općine Kneževi 
Vinogradi za ovu namjenu. 
 Odobrena sredstva će se isplatiti na žiro ili 
tekući račun podnositelja zahtjeva. 

 
Članak 8. 

 Stručne i administrativno – tehničke 
poslove vezane uz primjenu ovog Pravilnika, a 
osobito za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni 
odjel Općine Kneževi Vinogradi. 

 
Članak 9. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu  osmog dana 
nakon objave u “Službenom glasniku”. 

 
Klasa: 320-01/08-01/3 
Ur.broj: 2100/06-01-01/08-01 
Kn.Vinogradi,21.01.2008. 

      
  PREDSJEDNIK 

          OPĆINSKOG VIJEĆA 
          Stojan Petrović dip.iur.v.r. 

 
 Sukladno članku 28. i članku 43. stavku 
2. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 
(„Službeni glasnik“ 18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 
2/07), Općinsko vijeće Općine Kneževi 
Vinogradi na svojoj 17.sjednici, održanoj 
21.01.2008.godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o statusu Općinskog načelnika 

 
I 

 Općinski Načelnik mr.Deneš Šoja, za 
vrijeme trajanja svoga zastupničkog mandata u 
Hrvatskom saboru,  dužnost Općinskog 
Načelnika obavljat će volonterski. 
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II 

 Za svoj rad na dužnosti Općinskog 
Načelnika mr.Denešu Šoja neće se isplaćivati 
naknada, već stvarno nastali materijalni 
troškovi i dnevnice za prisustvovanje na 
sjednicama. 
 

III 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjuje se od aktiviranja 
mandata zastupnika u Hrvatski sabor. 
 
Klasa: 080-01/08-01/1 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-01 
Kn.Vinogradi, 21.01.2008. 
 
      
        PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Stojan  Petrović dipl.iur.v.r. 

  
Temeljem članka 28.  Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 2/03, 
7/05, 3/06, 2/07) i članka 90.stavak 3. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 
33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine 
Kneževi Vinogradi na svojoj 17.sjednici, održanoj 
21.01. 2008.godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni  

Odluke o visini plaća i naknada dužnosnika  
Općine Kneževi Vinogradi 

 
Članak 1. 

 
 U članku 2. Odluke o visini plaća  i 
naknada dužnosnika Općine Kneževi Vinogradi 
(Službeni glasnik 9/2006), dodaje se stavak 3 i 
4..koji glasi: 
 

„Općinski Načelnik, ako posebnom 
odlukom Općinskog vijeća svoju funkciju obavlja 
volonterski, ostvaruje pravo na naknadu u visini od 
30 % plaće za dužnost koju obavlja sukladno 
odredbama ove odluke, pod uvjetom da njegova 
ukupna mjesečna primanja nisu veća od primanja 
Načelnika u Općini. 

Kada Općinski Načelnik svoju funkciju 
obavlja volonterski ima pravo na pokriće svih 
materijalnih troškova, kao i zaposlenici Općine, te 
pravo na plaćanje dnevnica za prisustvovanje na 

sjednicama Općinskog Poglavarstva i Općinskog 
vijeća.“  
 

Članak 2. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, od kada se i primjenjuje, a ima se 
objaviti u Službenom glasniku. 
 
Klasa:120-01/08-01/1 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-01 
Kn.Vinogradi,21.01.2008. 
      
    PREDSJEDNIK  

       OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 
 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 
 
Klasa: 035-01/07-01/1 
Urbroj: 2100/06-01-02/07-01 
Kn.Vinogradi, 27.12.2007.  
 

Temeljem čl. 12. Uredbe o uredskom 
poslovanju (“Narodne novine” 38/87, 42/88, 
75/93) i članka 5. Pravilnika o jedinstvenim 
klasifikacijskim oznakama i brojčanim 
oznakama stvaratelja i primatelja akata  
(“Narodne novine” 38/87, 42/88, 75/93), 
Općinsko Poglavarstvo na svojoj 55.sjednici, 
održanoj 27.12.2007.godine, donijelo je  
 

P L A N  
klasifikacijskih oznaka  i brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja akata upravnih i 
drugih tijela Općine Kneževi Vinogradi 

za 2008.godinu 
 
I 

 Planom klasifikacijskih oznaka i 
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 
za 2008. godinu (u nastavku: Plan) utvrđuju se 
klasifikacijske oznake sadržaja akata upravnih i 
drugih tijela Općine, brojčane oznake 
stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela, 
vrijeme čuvanja upravnih i neupravnih 
predmeta kao arhivskog gradiva. 
 

II 
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 Planom se utvrđuju klasifikacije po 
sadržaju i broj dosjea  iz djelokruga rada tijela 
iz članka 1. ovoga Plana Općine, a koristit će se 
u određivanju klasifikacijske oznake, kao 
brojčane oznake  predmeta, na pojedinim 
vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 
01.siječnja do 31.prosinca 2008.godine, kako 
slijedi: 
 

Oznaka 
klasifikacije po 

sadržaju 

Broj 
dosjea 

Opis djelatnosti unutar 
podgrupe 

012-03/ 01/ Statut 
016-02/ 01/ Prava nacionalnih 

manjina 
023-01/ 01/ Organizacije i rad 

tijela lokalne uprave – 
općenito 

026-01/ 01/ Mjesni odbori 
035-01/ 01/ Uredsko poslovanje – 

općenito 
036-01/ 01/ Arhiviranje predmeta i 

akata – općenito 
050-01/ 01/ Predstavke i pritužbe 

na rad uprave 
070-01/ 01/ Vjerska pitanja 
080-01/ 01/ Službenici, 

namještenici, 
dužnosnici i drugi 
djelatnici u organima 
uprave 

100-01/ 01/ Zapošljavanje – 
općenito 

112-01/ 01/ Zasnivanje i prestanak 
radnog odnosa, 
ugovor o djelu i 
dopunski rad – 
općenito 

113-01/ 01/ Radno vrijeme, 
odmori, dopusti i 
bolovanje 

115-01/ 01/ Zaštita na radu – 
općenito 

119-01/ 01/ Kadrovska politika i 
evidencije – općenito 

120-01/ 01/ Osobni dohodak – 
općenito 

130-01/ 01/ Stručno usavršavanje 
– općenito 

140-01/ 01/ Mirovinsko osiguranje 
220-01/ 01/ Prebivalište i boravište 

građana 
302-01/ 01/ Gospodarski razvoj 
310-01/ 01/ Industrija i rudarstvo 
311-01/ 01/ Obrt , malo i srednje 

poduzetništvo 
320-01/ 01/ Poljoprivreda 
325-01/ 01/ Vodoprivreda 
330-01/ 01/ Unutarnja trgovina 
334-01/ 01/ Turizam  
335-01/ 01/ Ugostiteljstvo 
340-01/ 01/ Cestovni promet – 

općenito 
344-01/ 01/ Veze 
350-01/ 01/ Prostorno planiranje 
351-01/ 01/ Zaštita čovjekove 

okoline 
360-01/ 01/ Građevinski poslovi  
361-01/ 01/ Izgradnja objekata 
362-01/ 01/ Građevinsko-

urbanistička 
inspekcija 

363-01/ 01/ Komunalni poslovi – 
općenito 

363-02/ 01/ Komunalne djelatnosti 
363-03/ 01/ Komunalna naknada 
363-04/ 01/ Komunalna inspekcija 
370-01/ 01/ Stambeni odnosi 
372-01/ 01/ Poslovni prostori 
380-01/ 01/ Gospodarska 

predstavljanja 
400-01/ 01/ Financijski planovi 
400-06/ 01/ Proračuni 
402-01/ 01/ Financiranje – 

općenito 
402-08/ 01/ Financiranje iz 

proračuna 
403-01/ 01/ Kreditiranje – 

općenito 
404-01/ 01/ Investicije – općenito 
404-04/ 01/ Investicijsko 

održavanje 
406-01/ 01/ Upravljanje i 

nabavljanje imovine 
410-01/ 01/ Porezi 
412-01/ 01/ Pristojbe 
450-01/ 01/ Platni promet 
550-01/ 01/ Socijalna zaštita - 

općenito 
553-01/ 01/ Izvršavanje odgojnih 

mjera – općenito 
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601-01/ 01/ Predškolsko odgoj – 
općenito 

602-01/ 01/ Školstvo – općenito 
604-01/ 01/ Stipendiranje 
612-01/ 01/ Kulturne djelatnosti 
650-01/ 01/ Informatika – općenito
700-01/ 01/ Pravosudni poslovi 
701-01/ 01/ Odvjetništvo 
714-01/ 01/ Prekršajni sudovi 
804-01/ 01/ Sigurnosni poslovi 
832-01/ 01/ Civilna zaštita 
931-01/ 01/ Geodetska izmjera – 

općenito 
932-01/ 01/ Katastar zemljišta – 

općenito 
936-01/ 01/ Geodetski poslovi- 

parcelacije  i 
geodetski elaborati 

940-01/ 01/ Evidencija nekretnina 
u vlasništvu – 
općenito 

943-01/ 01/ Promjena režima 
vlasništva 

944-01/ 01/ Građevinsko zemljište 
945-01/ 01/ Imovinsko pravni 

poslovi  u vezi s 
polj.zemljištem 

950-01/ 01/ Statistika  
 

III 
 Ovim Planom određuju se i brojčane 
oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar 
Općine Kneževi Vinogradi i brojčane oznake 
stvaratelja i primatelja akata ustanova i pravnih 
osoba u vlasništvu Općine:  
 
a.)  OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 
 2100/06-01 
 
1. Općinsko vijeće  2100/06-01-01/ 
2. Općinsko poglavarstvo 2100/06-01-02/ 
3. Općinski načelnik  2100/06-01-03/ 
4. Jedinstveni upravni odjel 2100/06-01-04/ 
5. Vlastiti komunalni pogon 2100/06-01-05/ 
 
b.) DJEČJI VRTIĆ ZEKO 2100/06-02 
 
1. Upravno vijeće  2100/06-02-01/ 
2. Ravnatelj   2100/06-02-02/ 
 
c.) MJESNI ODBORI  2100/06-03 
 
1. Mjesni odbor Kn.Vinogradi  2100/06-03-01/ 

2. Mjesni odbor Karanac 2100/06-03-02/ 
3. Mjesni odbor Zmajevac 2100/06-03-03/ 
4. Mjesni odbor Suza  2100/06-03-04/ 
5. Mjesni odbor Kotlina  2100/06-03-05/ 
6. Mjesni odbor Kamenac 2100/06-03-06/ 
7. Mjesni odbor Mirkovac,  
    Jasenovac, Sokolovac 2100/06-03-07/ 
 
d.) VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 
 2100/06-04 
 
1. Vijeće mađarske nac.manjine 2100/06-04-01/ 
2.  Vijeće srpske nac.manjine 2100/06-04-02/ 
3. Vijeće njemačke nac.manjine  2100/06-04-03/ 
 

IV 
 Ovaj Plan primjenjuje se od 
01.01.2008.godine i ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi.  
 

PREDSJEDNIK 
         OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
   mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, na svojoj 55.sjednici, održanoj 
27.12.2007.godine, sukladno članku 46. Statuta 
Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 
18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07) i Javnog poziva 
za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpora 
za osiguranje usjeva od mogućih šteta 
poljoprivrednim proizvođačima na području 
Općine Kneževi Vinogradi u 2007.godini, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
O isplati potpora za osiguranje usjeva od 

mogućih šteta u poljoprivredi 
 
I 

 Odobrava se isplata potpora za 
osiguranje usjeva od mogućih šteta 
poljoprivrednim proizvođačima – OPG-ima s 
područja Općine Kneževi Vinogradi u 
2007.godini, po podnesenim zahtjevima, u 
ukupnom iznosu od 50.000,00 kn. 
 Popis osoba nalazi se pohranjen u JUO 
Općine. 
 

II 
 Zadužuje se JUO da isplati potpore 
OPG-ima na dostavljene žiro-račune. 
 

III 
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 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja,  a ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 
 
Klasa: 402-08/07-01/70 
Urbroj: 2100/06-01-03/08-02 
Kn.Vinogradi, 27.12.2007. 
      
   PREDSJEDNIK 
   mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, na svojoj 55. sjednici, održanoj 
27.12.2007. godine, sukladno članku 46. 
Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 
glasnik 18/01, 2/03, 7/05, 3/06), članku 6. 
Pravilnika o sufinanciranju nabave voćnih 
sadnica i loznih cijepova za 2007.godinu na 
području Općine Kneževi Vinogradi, donijelo 
je 
 

O D L U K U 
O odobravanju potpore za nabavu voćnih 

sadnica  
i loznih cijepova na području Općine 

Kneževi Vinogradi 
 
I 

 Odobrava se potpora za nabavku voćnih 
sadnica i loznih cijepova na području Općine 
Kneževi Vinogradi i to sljedećim obiteljskim 
gospodarstvima: 

1. Poljoprivredni obrt „Perfekt“ Suza – za 
šljive i breskve 

2. Ivan Svalina Kneževi Vinogradi – za 
marelice, kruške i šljive 

3. Radmila Mecanov Pofuk iz Belog 
Manastira – za višnje 

 
II 

 Obiteljskim gospodarstvima iz točke 
I.odobrava se potpora u iznosu 3,20 kn po 
šljivi, 3,20 kn po breskvi, 3,60 kn po trešnji, 
3,60 kn po kruški, 5,00 kn po marelici, 3,60 kn 
po višnji, a maksimalno do 10.000,00 kuna. 
 

IIII 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a ima se objaviti u Službenom 
glasniku. 
 
Klasa:320-01/07-01/19 

Urbroj: 2100/06-01-02/06-05 
Kn.Vinogradi, 27.12.2007. 
 
      
   PREDSJEDNIK 
   mr.Deneš Šoja v.r. 

 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi temeljem članka 46. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 2/03, 
7/05, 3/06, 2/07),  te Pravilniku o kriterijima i 
načinu korištenja proračunskih sredstava za 
sufinanciranje kamata po kreditima malim i 
srednjim poduzetnicima i poljoprivrednim 
gospodarstvima za ulaganja na području Općine 
Kneževi Vinogradi, na svojoj 56.sjednici, održanoj 
17.01.2008.godine donijelo je 
 

O D L U K U 
O sufinanciranju kamata po kreditima malim i 

srednjim poduzetnicima i poljoprivrednim 
gospodarstvima  za ulaganja na području 
Općine Kneževi Vinogradi u 2007.godini 

 
I 

 Odobrava se sufinanciranje kamata 
slijedećim podnositeljima za ulaganja u 
2007.godini: 

1. Nandoru Tibor iz Zmajevca za 
kupovinu traktora po kreditu u iznosu 
od 39.545,00 CHF 

2. Zoltanu Pinkert iz Suze za kupovinu 
poljoprivredne mehanizacije po kreditu 
u iznosu od 200.000,00 kuna 

3. Zoltanu Pinkert iz Suze za kupovinu 
poljoprivredne mehanizacije po kreditu 
u iznsu od 37.183,04 EUR 

4. Stojanu  Bekvalac iz Kneževi 
Vinograda za kupovinu 
poljoprivrednog zemljišta po kreditu u 
iznosu od 29.726,79 EUR 

5. Rodoljubu Zundanović iz Kneževi 
Vinograda za kupovinu poljoprivredne 
mehanizacije po kreditu u iznosu od 
101.590,10 CHF 

6. Denisu Sklepić iz Karanca za uređenje i 
adaptaciju objekta, refinanciranje 
kredita i obrtna sredstva po kreditu u 
iznosu od 250.000,00 kuna 

7. Zorki Čerkez iz Karanca za kupovinu 
mehanizacija  po kreditu u iznosu od 
450.000,00 kuna 

8. Tivadaru Kres vl. Polj.obrt Kresko za 
kupovinu poljoprivrednog zemljišta, 
sadnica kajsija i poljoprivredne 
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mehanizacije po kreditu u iznosu od 
23.150,53 EUR 

9. Šandoru Sabo iz Karanca za kupovinu 
poljoprivrednog zemljišta po kreditu u 
iznosu od 140.000,00 kuna 

10. Danijelu Blago vl. Ugostiteljskog obrta 
„Blago“ iz Karanca za adaptaciju 
poslovnog prostora i proširenje 
djelatnosti po kreditu u iznosu od 
860.000,00 kuna 

11. Gyuli Kerekeš iz Karnaca za kupovinu 
nekretnine, traktora i obrtna sredstva po 
kreditu u iznosu od 540.000,00 kuna 

12. Laslu Bejteš iz Kotline za kupovinu 
poljoprivrednog zemljišta po kreditu u 
iznosu od 145.000,00 kuna 

13. Iboji Čička vl. Knjigovodstvenog 
servisa „IBI“ iz Zmajevca za kupovinu 
poljoprivredne mehanizacije po kreditu 
u iznosu od 23.558,00 CHF 

14. Draganu Šujdović iz Kneževi 
Vinograda za kupovinu vinograda, 
voćnjaka, objekta i stoke po kreditu u 
iznosu od 120.000,00 kuna 

15. Katarini Horvat iz Kneževi Vinograda 
za kupovinu poljoprivrednog zemljišta 
po kreditu u iznosu od 81.000,00 kuna 

16. Katarini Horvat iz Kneževi Vinograda 
za kupovinu poljoprivredne 
mehanizacije i obrtnih sredstava po 
kreditu u iznosu od 170.000,00 kuna 

17. Palko –commerce d.o.o. iz Kneževi 
Vinograda za kupovinu transportnog 
vozila i obrtnih sredstava po kreditu u 
iznosu od 300.000,00 kuna 

18. Antunu Albert vl. Poljopvrednog obrta 
Albert iz Karanca za kupovinu 
poljoprivredne mehanizacije po kreditu 
u iznosu od 290.000,00 kuna 

19. Teri Paragi iz Karanca  za kupovinu 
poljoprivredne mehanizacije po kreditu  
u iznosu od 100.000,00 kuna. 

 
II 

 Zadužuje se Načelnik Općine da s 
podnositeljima iz članka I.ove Odluke sklopi 
Ugovore o sufinanciranju kamata. 
 

III 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
 
Klasa:403-01/07-01/2 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 17.01.2008. 
 

      
   PREDSJEDNIK 
   mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, temeljem članka 46. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 18/01, 2/03, 
7/05, 3/06, 2/07), Javnog poziva za ulaganja u 
poslovno-poduzetničku i rekreativnu zonu Kneževi 
Vinogradi, poglavlja 7. točke 1. Programa razvoja i 
aktivnosti u poslovno poduzetničkoj i rekreativnoj 
zoni Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 9/06), 
na svojoj 56.sjednici, održanoj 17.01.2008.godine, 
a temeljem dosadašnjeg pisma namjere tvrtke „Bor-
plastika“d.o.o., donijelo je 
 

O D L U K U 
O ustupanju prava služnosti s pravom građenja 

neizgrađenog građevinskog zemljišta u 
Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni 

Kneževi Vinogradi 
 
I 

 Ovom Odlukom Općina Kneževi Vinogradi 
kao vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta 
odnosno ustupatelj, ustupa pravo služnosti 
korištenja s pravom građenja  neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u Poslovno-poduzetničkoj i 
rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi tvrtki „Bor-
plastika“ d.o.o. iz Kneževi Vinograda, i to dio 
kč.br. 1499/2 , u prijedlogu parcelacije označena 
kao kč.br. 1499/19 u k.o. Kneževi Vinogradi u 
površini od 12546 m2. 
 

II 
 Pravo građenja daje se radi realizacije 
projekta „ulaganje  u proširenje proizvodnje urđaja 
za pročišćavanje otpadnih voda“. 
 

III 
 Međusobna prava i obveze između Općine 
Kneževi Vinogradi kao ustupitelja i tvrtke „Bor-
plastika“, kao preuzimatelja, utvrdit će se posebnim 
ugovorom. 
 

IV 
 Za potpis ugovora iz točke III.ove Odluke, 
a u ime Općine, ovlašćuje se Načelnik Općine. 
 

V 
 Donošenjem ove Odluke prestaje s 
važnošću donesena Odluka 21.08.2007.godine 
(Klasa: 311-01/07-01/5; Urbroj: 2100/06-01-02/07-
04) 
 
Klasa:  311-01/07-01/5 
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Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 17.01.2008. 
 
      
    PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
      mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, temeljem članka 46. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 18/01, 2/03, 
7/05, 3/06, 2/07), Javnog poziva za ulaganja u 
poslovno-poduzetničku i rekreativnu zonu Kneževi 
Vinogradi, poglavlja 7. točke 1. Programa razvoja i 
aktivnosti u poslovno poduzetničkoj i rekreativnoj 
zoni Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 9/06), 
na svojoj 56.sjednici, održanoj 17.01.2008.godine, 
a temeljem pisma namjere Udruge proizvođača 
rakije iz voća, donijelo je 
 

O D L U K U 
O ustupanju prava služnosti s pravom građenja 

neizgrađenog građevinskog zemljišta u 
Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni 

Kneževi Vinogradi 
 
I 

 Ovom Odlukom Općina Kneževi Vinogradi 
kao vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta 
odnosno ustupatelj, ustupa pravo služnosti 
korištenja s pravom građenja  neizgrađenog 
građevinskog zemljišta u Poslovno-poduzetničkoj i 
rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi Udruzi 
proizvođača rakije iz voća iz Kneževi Vinograda, 
Petefi Šandora 25. i to dio kč.br. 1499/6 u k.o. 
Kneževi Vinogradi u površini od 2500 m2. 

 
II 

 Pravo građenja daje se radi izgradnje, 
adaptacije i opremanja destilerije za proizvodnju 
prirodnih rakija. 
 

III 
 Međusobna prava i obveze između Općine 
Kneževi Vinogradi kao ustupitelja i Udruge  
proizvođača rakije iz voća, kao preuzimatelja, 
utvrdit će se posebnim ugovorom. 
 

IV 
 Za potpis ugovora iz točke III.ove Odluke, 
a u ime Općine, ovlašćuje se Načelnik Općine. 
 
 
Klasa:  311-01/07-01/14 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-02 
Kn.Vinogradi, 17.01.2008. 
 
     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
    mr.Deneš Šoja v.r. 
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