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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 550.r Zakona o trgovačkim 

društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 

107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 

68/13), te članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 2/13) , Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi  na svojoj 13. sjednici, 

održanoj 12.03.2015 godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

O osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općina Kneževi Vinogradi (u 

daljnjem tekstu: osnivač) osniva društvo s 

ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: 

Društvo) te se osobito uređuje: osnivač Društva, tvrtka  

sjedište Društva, djelatnost Društva, tijela Društva, 

prava i obveze člana Društva, vrijeme trajanja i 

prestanak Društva. 

 Društvo se osniva s ciljem unapređenja, 

provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose 

na komunalne i druge uslužne djelatnosti, turizam, 

promidžbu i rekreaciju na području Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

II. OSNIVAČ – ČLAN DRUŠTVA 

 

Članak 2. 
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 Osnivač i jedini član Društva je Općina 

Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., Kneževi 

Vinogradi OIB35938293122, MB: 02551900. 

 

 

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA 

 

Članak 3. 

 Puni naziv tvrtke Društva glasi: „Kneževi 

parkovi“ d.o.o.za komunalnu djelatnost. 

 Skraćeni naziv tvrtke Društva glasi: „Kneževi 

parkovi“ d.o.o. 

 

Članak 4. 

 Sjedište Društva je na adresi: Kneževi 

Vinogradi, Glavna 82. 

 

Članak 5. 

 Naziv tvrtke, skraćeni naziv tvrtke i sjedište 

tvrtke (Društva) mijenjaju se odlukom Skupštine 

Društva. 

 

Članak 6. 

 Društvo može imati podružnice i urede i van 

sjedišta tvrtke, a odluku o osnivanju podružnice 

donosi Skupština Društva. 

 

Članak 7. 

 Društvo u svom poslovanju koristi pečat. 

 Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i 

poništavanje propisuje Uprava Društva. 

 Društvo može imati i koristiti zaštitni znak 

(logotip) o čemu odlučuje Skupština Društva.  

 

IV. PREDMET POSLOVANJA 

 

Članak 8. 

 Predmet poslovanja Društva sastoji se  

prvenstveno od obavljanja slijedećih djelatnosti: 

1. Komunalne djelatnosti – posebno održavanje 

čistoće i održavanje javnih površina, 

upravljanje i održavanje groblja, zimsko 

održavanje nerazvrstanih cesta, upravljanje 

tržnicama, upravljanje stambenim i 

poslovnim objektima; 

2. Rekreacija, posebno djelatnosti SRC Bazeni; 

3. Turizam – provođenje aktivnosti i usluga u 

turizmu i vezanim djelatnostima 

(ugostiteljstvo, organiziranje manifestacija, 

sajmova i sl.), 

a sve kroz slijedeće djelatnosti: 

- uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja, 

- Šumarstvo  i sječa drva, 

- ribolov – slatkovodni, 

- piljenje i blanjanje drva, 

- tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s 

tiskanjem, 

- proizvodnja proizvoda od betona, cementa i 

gipsa, 

- uklanjanje otpadnih voda, 

- sakupljanje otpada, 

- obrada i zbrinjavanje otpada, 

- oporaba materijala, 

- djelatnosti sanacije okoliša te ostale 

djelatnosti gospodarenja otpadom, 

- gradnja građevina niskogradnje, 

- specijalizirane građevinske djelatnosti 

(uklanjanje građevina i pripremni radovi na 

gradilištu, elektroinstalacijski radovi, 

uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i 

plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 

završni građevinski radovi i  sl.), 

- trgovina na malo, osim trgovine motornim 

vozilima i motociklima, 

- kopneni prijevoz i cjevovodni transport, 

- smještaj, 

- djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, 

- izdavačke djelatnosti, 

- poslovanje nekretninama,  

- pravne i računovodstvene djelatnosti, 

- upravljačke djelatnosti, savjetovanje u vezi s 

upravljanjem, 

- arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, 

tehničko ispitivanje i analiza, 

- promidžba (reklama i propaganda) i 

istraživanje tržišta, 

- djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup, 

- djelatnosti zapošljavanja, 

- putničke agencije, organizatori putovanja i 

ostale rezervacijske usluge te djelatnosti 

povezane s njima, 

- usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem 

zgrada te djelatnosti uređenje i održavanja 

krajolika, 

- uredske administrativne i pomoćne 

djelatnosti, te ostale poslovne pomoćne 

djelatnosti, 

- kreativna, umjetnička i zabavna djelatnost, 

- knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne 

djelatnosti, 

- sportske djelatnosti, te zabavne i rekreacijske 

djelatnosti. 

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka društvo 

može obavljati i druge djelatnosti koje služe 

obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one 

u manjem opsegu, ili uobičajeno, obavljaju uz 

navedene djelatnosti. 

 

V. TEMELJNI KAPITAL 

 

Članak 9. 

 Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 

kuna (slovima: dvadesettisućakuna) i sastoji se od 
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jednog temeljnog uloga u iznosu od 20.000,00 kuna 

kojeg uplaćuje jedini osnivač Društva. 

 Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala 

provodi se prema odredbama Zakona o trgovačkim 

društvima (dalje: ZTD). 

 

 

VI. POSLOVNI UDJELI  

 

Članak 10. 

 Poslovni udjeli iznose: 

1. OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI – 

20.000,00 kn, 100 % poslovnog udjela. 

Poslovni udio je djeljiv. Poslovni udio u 

Društvu može se prenositi kao cjelina i kao djeljivi 

dio. 

 

VII. ORGANI DRUŠTVA 

 

Članak 11. 

 Organi društva su Uprava i Skupština. 

 Društvo nema nadzorni odbor. 

 

Članak 12. 

 Uprava Društva sastoji se od jednog člana – 

direktora. 

 Uprava Društva imenuje se i opoziva odlukom 

Skupštine Društva i to većinom glasova svih članova 

Skupštine. 

 Član društva može imenovati posebnom 

odlukom jednog ili više prokurista. 

 

Članak 13. 

 Uprava Društva (dalje: Direktor) vodi poslove 

na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i 

savjesnog gospodarstvenika i čuvajući poslovnu tajnu. 

 Direktor vodi poslove Društva u skladu s 

ZTD-om i drugim posebnim propisima, odlukama 

članova Društva i obvezatnim uputama Skupštine 

Društva. 

 

Članak 14. 

 Direktor može biti svaka fizička osoba koja je 

potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje 

zapreke propisane ZTD-om. 

 Posebne uvjete za imenovanje direktora 

određuje Skupština Društva. 

 

Članak 15. 

 Direktor zastupa Društvo pojedinačno i 

samostalno. 

 Skupština Društva može članu Uprave – 

direktoru propisati interna ograničenja prava na 

zastupanje koja se ne upisuju u trgovački registar i ne 

djeluju prema trećim osobama. 

 Osobe iz ovog članka dužne su pridržavati se 

tako propisanih ograničenja i odgovaraju članovima 

Društva za nanesenu štetu kao posljedicu 

nepridržavanja propisanih im ograničenja. 

  

Članak 16. 

 Pri vođenju poslova Društva direktor ima 

slijedeće nadležnosti: 

- Organizira, koordinira i kontrolira ukupni 

proces rada u Društvu, 

- Pojedinačno donosi odluke i zaključuje 

ugovore s trećima u okviru djelatnosti 

Društva, 

- Odgovara za zakonitost  rada Društva, 

- Prima zaposlenike u radni odnos i odlučuje o 

pravima iz radnog odnosa,  

- Obavlja druge poslove određene zakonom i 

ovom odlukom. 

 

Članak 17. 

 Prava i obveze člana Uprave Društva – 

direktora Društva koja nisu propisana ovom Odlukom, 

bit će propisana posebnom odlukom, odnosno 

Ugovorom što će ga Skupština društva sklopiti s 

članom Uprave Društva – direktorom Društva. 

 Ugovore o radu i druge ugovore s Upravom 

zaključuje predsjednik Skupštine Društva. 

 Ugovor sadržava osobito odredbe o: 

- Plaći i ostalim primanjima Uprave, 

- Posebnim ovlaštenjima, pravima, obvezama i 

odgovornostima, 

- Uvjetima za prestanak radnog odnosa i prije 

isteka ugovorenog roka, 

- Otpremnini. 

 

Članak 18. 

 Direktor ne može u ime Društva sklapati 

pravne poslove sa samim sobom ili kao zastupnik 

nekog drugog, osim ako se posao sklapa isključivo 

radi ispunjenja neke obveze. 

 Izuzetno, jedini član Društva, s jedne strane, i 

Društvo s druge strane, mogu zaključiti ugovor o 

ustupanju stvari koje jedini član Društva ustupa 

Društvu kao dio svog temeljnog uloga. 

 

Članak 19. 

 Direktor može biti opozvan i prije isteka 

vremena na koje je imenovan naročito u slijedećim 

slučajevima: 

1. Ako Skupština Društva ne prihvati godišnje 

izvješće o rezultatima poslovanja i utvrdi da je 

Direktor odgovoran za neostvarivanje 

poslovnih rezultata Društva, 

2. Ako teže povrijedi propise i odluke Skupštine 

Društva. 

 

 

Članak 20. 
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 Skupštinu čini pet (5) članova Društva, od 

kojih je jedan općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi i četiri osobe koje imenuje općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi. 

 Članovi Skupštine svoju dužnost obavljaju 

volonterski – bez ostvarivanja naknade za svoj rad. 

Članovima će se priznat samo stvarno nastali troškovi. 

 Iznimno od odredbi prethodnog stavka sve 

ovlasti Skupštine u postupku osnivanja i registracije 

Društva obavljat će općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

Članak 21. 

 Skupština Društva odlučuje osobito o: 

- Financijskim izvješćima Društva, izvješćima 

Uprave  o stanju Društva, ako ga je Društvo 

dužno izraditi, upotrebi ostvarene dobiti i 

pokrivanju gubitka, 

- Davanju razrješnice direktoru, 

- Zahtjevu za uplatu uloga, 

- Povratu dodatnih uplata novca članovima 

Društva, 

- Imenovanju  i opozivu direktora, 

- Podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih 

udjela, 

- Davanju prokure ili trgovačke punomoći za 

sve pogone koju treba dati direktor, 

- Mjerama za ispitivanje i nadzor nad 

vođenjem poslova, 

- Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, 

- Promjeni tvrtke i sjedištu Društva, 

- Promjeni i dopuni djelatnosti Društva, 

- Prestanku društva i imenovanju likvidatora, 

- Osnivanju trgovačkih društava i podružnica, 

- Smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, 

Skupština donosi Poslovnik o svom radu. 

 

 

Članak 22. 

 Skupštinu saziva Uprava društva ili 

predsjednik Skupštine na ZTD-om propisan način. 

 Skupština se održava u sjedištu Društva ili 

drugom mjestu kojeg u pozivu odredi sazivač. 

 Skupštinu može sazvati i Osnivač. 

 Skupština se održava najmanje jednom 

godišnje. 

 

Članak 23. 

 Skupština donosi odluke na zakonom propisan 

način. 

 

 

VIII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE 

OSNIVAČA I DRUŠTVA 

 

Članak 24. 

 Poslovna godina je kalendarska godina. 

 

Članak 25.  

 U odnosu prema Društvu osnivač ima pravo i 

obvezu uplatiti svoj ulog. 

 Društvo ima pravo i obvezu obavljati 

gospodarske djelatnosti za koje je registrirano u skladu 

sa zakonom i u svom poslovanju ostvariti dobit. 

 

Članak 26. 

 Dobit u Društvu ustanovljuje se za poslovnu 

godinu na kraju godine nakon godišnjeg obračuna 

uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima. 

 

Članak 27. 

 Ostvarena dobit raspoređuje se odlukom 

Skupštine Društva na: 

1. Razvoj djelatnosti; 

2. Za pričuve, 

3. Za druge namjene. 

 

Članak 28. 

 Gubitak se utvrđuje godišnjim obračunom i 

pokriti će se samo iz sredstava koja se po zakonu mogu 

koristiti za pokriće gubitka. 

  

IX. IZMJENA ODLUKE O OSNIVANJU 

 

Članak 29. 

 Ova Odluka može se izmijeniti samo odlukom 

Skupštine Društva. 

 

Članak 30. 

 Tijekom trajanja društva temeljni kapital 

Društva može se smanjiti i povećavati u zakonom 

propisanim slučajevima i na zakonom propisan način. 

 O povećanju i smanjenju temeljnog kapitala 

odluku donosi Skupština. 

 

 

X. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 31. 
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme. 

 

Članak 32. 

 Razlozi za prestanak Društva sukladni su 

odredbama ZTD. 

 Odluka člana o prestanku Društva donosi se u 

obliku javnobilježničke isprave. 

 

Članak 33. 

 U svemu ostalom što nije regulirano ovom 

Odlukom o osnivanju, primjenjivat će se odgovarajuće 

odredbe ZTD, te drugi odgovarajući pozitivni propisi. 

 

Članak 34. 
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 Ovlašćuje se  načelnik Općine da u ime 

Općine poduzme sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve 

isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva. 

 Na temelju ove Odluke sastavit će se Izjava o 

osnivanju  Društva. 

 

Članak 35. 

 Ova Odluka o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi, te stupa na snagu 

dan nakon objave, a primjenjivat će se danom upisa u 

sudski registar. 

 

KLASA: 011-01/15-01/1 

URBROJ:2100/06-01-01/1-15-1 

Kn.Vinogradi, 12.03.2015. 

      

   PREDSJEDNIK 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 023-01/15-01/4 

URBROJ: 2100/06-01-01/01-15-01 

Kn.Vinogradi, 12.03.2015. 

 

 

 Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 

124/12, 48/13) i članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 13. sjednici, 

održanoj 12.03.2015. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o  popisu pravnih osoba 

od posebnog interesa za Općinu Kneževi 

Vinogradi 

 

Članak 1. 

U članku 2. Odluke o popisu pravnih osoba od 

posebnog interesa za Općinu Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 2/13) u članku 2. iz točke 5. dodaje 

se točka „6. Kneževi parkovi d.o.o. Kneževi 

Vinogradi“. 

Članak 2. 

 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasilu 

Općine Kneževi Vinogradi, a primjenjuje se  danom 

upisa tvrtke u sudski registar. 

 

      

         PREDSJEDNIK 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Franja Bukta v.r. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i 

članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi(„Službeni glasnik“ 3/13.), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na 13. sjednici održanoj 

12.03.2015. donosi  

ODLUKU 

o izradi Strategije razvoja Općine Kneževi 

Vinogradi od 2015. do 2020. godine 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

daje suglasnost za izradu temeljnog planskog 

dokumenta Strategija razvoja Općine Kneževi 

Vinogradi od 2015. do 2020. godine. 

Članak 2. 

Strategijom razvoja Općine Kneževi 

Vinogradi do 2020. godine (dalje u tekstu: Strategija) 

utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema 

društveno-gospodarskom razvoju Općine Kneževi 

Vinogradi.  

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su 

prije svega:  

- utvrđivanje lokalnih potreba te 

povezivanje s regionalnim, državnim 

prioritetima te Europskom strategijom za 

pametan, održiv i uključiv rast, a što će 

pružiti osnovu za strateško planiranje i 

izradu razvojnih programa svih partnera u 

kojima su zastupljene interesne skupine,  

- stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u 

svim društveno-gospodarskim 

područjima, a u cilju povećanja i 

optimalnog korištenja njihovog razvojnog 

potencijala,  

- stvaranje podloge za pripremu i 

apliciranje projekata prema EU i drugim 

fondovima,  

- stvaranje podloge za razvoj koordinirane, 

sustavne i strateški usmjerene suradnje na 

lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s 

partnerima iz drugih jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave iz 

Hrvatske i inozemstva,  

- stvaranje uvjeta za razvoj sustava 

energetske učinkovitosti i održivo 

gospodarenje prirodnim resursima te 

zaštitu okoliša.  

Članak 3. 
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Za izradu Strategije osniva se Radna skupina 

za identifikaciju razvojnih strateških projekata Općine 

Kneževi Vinogradi  

 Radna skupina ima pet članova koje imenuje 

Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi.  

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 

Kneževi Vinogradi za osnivanje i imenovanje članova 

savjetodavnih i/ili radnih tijela zaduženih za pripremu 

i za izradu dokumenata, kao i ugovaranje izrade samog 

dokumenta s pravnom osobom u skladu s ovom 

Odlukom.  

Članak 5. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine 

Kneževi Vinogradi da utvrdi prijedlog Strategije za 

javnu raspravu, a po njenom dovršetku i konačni 

prijedlog Strategije koji će uputiti Općinskom vijeću 

na donošenje.  

Članak 6. 

Sredstva za izradu Strategije osigurat će se u 

Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2015. 

godinu, a nominirat će se na Program ruralnog razvoja  

2014-2015, mjeru 7.1. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

 

KLASA:302-01/15-01/38 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-02 

Kn.Vinogradi, 12.03.2015. 

 

     

    PREDSJEDNIK 

                        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. 

stavka 2. i članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03 – 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04) i 

članka 31 .Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(“Službeni glasnik“ 3/13), Općinsko vijeće Općine 

Kneževi Vinogradi, na svojoj 13. sjednici održanoj 

dana 12.03.2015. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke 

o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

 U članku 2. Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Kneževi Vinogradi 

(„Službeni glasnik 6/2009) u stavku 1. iza točke 11. 

dodaju se točke: 

 „12. tržnica na malo, 

   13. deratizacija, dezinsekcija i higijeničarski servis 

“. 

 Stavak 2. istog članka mijenja se i glasi: 

 „Člankom 3. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva pod 

pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti 

navedenim pod točkama od 1 do 12.  

 Iza stavka 2 . istog članka dodaje se stavak 3.: 

 „Pod deratizacijom, dezinsekcijom i 

higijeničarskim servisom podrazumijeva se: 

uništavanje glodara, tretiranje komaraca, hvatanje i 

zbrinjavanje napuštenih životinja, prikupljanje i 

uklanjanje lešina i animalnog otpada.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 3. stavak 1. točka 1. mijenja se i 

glasi: 

„1. trgovačko društvo „Kneževi parkovi“  d.o.o. za 

komunalnu djelatnost“. 

 

Članak 3. 

 U Članku 4. mijenja se stavak 1., koji glasi: 

„Kneževi parkovi“ d.o.o. obavlja slijedeće 

komunalne djelatnosti: 

- održavanje čistoće javnih površina, 

- održavanje javnih površina, 

- tržnice na malo, 

- upravljanje i održavanje groblja na području 

Općine, 

- održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu koji se 

odnosi na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta“. 

U stavku 4. istog članka umjesto riječi 

„Vlastiti komunalni pogon“ zamjenjuje se riječima 

„Kneževi parkovi“ d.o.o..  

 

Članak 4. 

 U članku 16. Odluke iza točke 4. dodaje se 

točka 5. „deratizacija, dezinsekcija i higijeničarski 

servis“. 

 

Članak 5. 

 U članku 22. u prvoj alineji iza riječi „suda“ 

dodaje se zatvorena zagrada, i zarez, te se iza zareza 

dodaju riječi „i drugi dokazi i rješenja nadležnih tijela 

za obavljanje određenih usluga (npr. Ministarstava 

oljoprivrede, zdravstva, graditeljstva, inspekcija  i 

sl.)„.  

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi”, od kad se i primjenjuje, osim u dijelu 

članka 3. i članka 4. koje se primjenjuje danom upisa 

trgovačkog društva u sudski registar. 
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KLASA:363-02/15-01/4 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-02 

Kn.Vinogradi, 12.03.2015. 

      

   PREDSJEDNIK 

          OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Franja Bukta v.r. 

 

 

Temeljem stavka 7.članka 31.Zakona o 

komunalnom  (“Narodne novine” 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 

144/12 ), te članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (“Službeni glasnik” 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 13. sjednici, 

održanoj 12.03.2015.godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnom 

doprinosu 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

U članku 5.stavak 2. Odluke o komunalnom 

doprinosu (Službeni glasnik 1/13, 4/14 ) mijenja se i 

glasi: 

 „Kod pomoćnih objekata u službi stanovanja i 

objekata poljoprivredne namjene, , površine veće od 

100 m2, a koje su vlasništvo fizičkih osoba, komunalni 

doprinos se umanjuje za 80 % na utvrđenu vrijednost 

komunalnog doprinosa po zonama, uključujući i na 

vrijednost s umanjenjem za uplatu u gotovom iz 

članka 11. ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom glasniku”  Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA: 363-05/15-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-02 

Kn.Vinogradi, 12.03.2015. 

 

   PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Franja Bukta v.r. 

 

 Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (NN 26/03-proč.tekst, 82/04 i 110/04- 

Uredba, 178/04, 38/09), članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 13. 

sjednici održanoj 12.03.2015.godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

 

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

 U Članku 10.  u stavku 2. Odluke o 

komunalnoj naknadi Općine Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 9/00, 19/01, 5/02, 1/05, 5/07, 2/08, 

1/09, 2/11, 11/14), u III. zoni iza riječi „Ciglana 

Karanac“, dodaju se riječi „Poslovno poduzetnička i 

rekreativna zona Kneževi Vinogradi“.: 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi, od kada se i primjenjuje. 

 Svi postupci oko utvrđivanja komunalne 

naknade za 2015. godinu, dovršit će se po odredbama 

ove Odluke.  

 

KLASA: 363-03/15-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-02 

Kn.Vinogradi, 12.03.2015. 

 

      

   PREDSJEDNIK  

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 402-07/15-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-05 

Kn.Vinogradi, 12.03.2015. 

 

 

 Općinsko vijeće, temeljem članka 32. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), na 

svojoj 13. sjednici, održanoj 12.03.2015. godine, 

temeljem prijedloga Osječko-baranjske Županije  

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

O uključivanju Općine Kneževi Vinogradi u 

subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite 

iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ 

 

 

I 

 Općina Kneževi Vinogradi uključit će se u 

subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite  iz 

Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“  u Mjeru 1. 

„Kreditom do konkurentnosti“. 
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II 

 Kamate na kredite sufinancirat će se 

poduzetnicima  koji ulažu na području Općine 

Kneževi Vinogradi i imaju sjedište u Općini Kneževi 

Vinogradi. 

 

III 

 Općina Kneževi Vinogradi će sufinancirati  

kamate za projekte iz proizvodne i uslužne djelatnosti 

za poduzetnike iz članka II.ove Odluke s 0,5 % . 

 

IV 

 Maksimalni iznos za sufinanciranje kamata po 

ovoj Odluci osigurat će se u Proračunu Općine u 

iznosu od 50.000,00 kuna, a ima se osigurati i  za 

svaku godinu dok traje otplata kredita po ovoj Odluci. 

 

V 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik za 

potpisivanje Sporazuma s Osječko-baranjskom 

Županijom o subvencioniranju kamata, kao i za 

provedbu ove Odluke. 

 

VI 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

         PREDSJEDNIK 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

            Franja Bukta v.r. 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Kn. Vinogradi, na 

svojoj 13. sjednici održanoj 12.03.2015 godine,  

temeljem članka 33. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), te članka 20. st. 1 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 

94/13) donosi: 

 

O D L U KU  

o usvajanju Izvješća o izvršenju plana 

gospodarenja otpadom 

Općine  Kn. Vinogradi za razdoblje 2007-2015 

 

I. 

Usvaja se  Izvješće o izvršenju plana 

gospodarenja otpadom Općine  Kn. Vinogradi. 

 

II.  

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 

Kn. Vinogradi da Izvješće o izvršenju plana 

gospodarenja otpadom Općine  Kn. Vinogradi dostavi 

Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu 

okoliša i prirode Osječko-baranjske Županije. 

 

III. 

 Ova Odluka stupa  na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kn.Vinogradi. 

 

KLASA:350-01/15-01/7  

URBROJ:2100/06-01-01/03-15-02 

Kneževi Vinogradi; 12.03.2015 

 

PREDSJEDNIK 

Franja Bukta v.r. 

 

 Temeljem članka 119.stavak 1.Zakona o 

sudovima („Narodne novine“ broj 28/13),i Zaključka 

o pokretanju postupka za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Osijeku, Komisije za 

izbor i imenovanje Skupštine Osječko-baranjske 

županije Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

temeljem članka 32 Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(„Službeni glasnik“ 2/13) na svojoj 13.sjednici 

održanoj 12.03.2015.godine donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK 

O predlaganju sudaca porotnika 

Županijskog suda u Osijeku 

 

 

I 

Za suca porotnika Županijskog suda u Osijeku 

predlaže se  

 

1. Sabo Snežana iz Karanca 

2. Aćimović Milutin iz Kneževi Vinograda 

3. Kolar Mijatović Sibila iz  Suze 

 

 

II 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu dnom 

donošenja,a ima se objaviti u Službenom glasniku  

Općine Kn.Vinogradi. 

 

KLASA: 711-01/15-01/1 

URBROJ:2100/06-01-01-15-02 

Kneževi Vinogradi, 12 .03.2015. 

 

 

         PREDSJEDNIK 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Bukta Franja v.r. 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Općinski Načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

temeljem članka 47.Statuta Općine Kneževi 
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Vinogradi ( Službeni glasnik 3/2013) i članka 7 

.Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja 

Općine Kneževi Vinogradi,raspisanog Natječaja  za 

dodjelu stipendija na području Općine Kneževi 

Vinogradi u Glasu Slavonije od 15.12.2014.godine,a 

na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije 

studentima donosi:  

 

ODLUKU 

O dodjeli stipendije studentima u akademskoj 

2014/2015 godini 

 

Članak 1. 

U akademskoj 2014/2015 godini Općina Kneževi 

Vinogradi po pristiglim zahtjevima dodjeljuju se 

stipendije slijedećim studentima: 

 

1. Dadić Milivoj ,iz Kneževi Vinograda, 8. 

marta 34.    - student 2.godine  

Poljoprivredni fakultet Novi Sad Veterinarska 

medicina ,  sa ostvareni 42 boda. 

2. Palko Ivona iz Kneževi Vinograda,Glavna 

138.  student 1 godine 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku Filozofski fakultet studij 

Informatologija-preddiplomski 

jednopredmetni , sa ostvareni 25 bodova 

 

Članak 2. 

 

Almaši Robert iz Zmajevca, student 5.godine 

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu   

se ne uklapaju jer prihodi po članu  obitelji prelaze 

1.400,00 kuna. 

 

Članak 3. 

Nezadovoljni studenti iz ove Odluke imaju pravo 

prigovora Općinskom načelniku u roku 8 dana od 

primitka Odluke. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave liste na oglasnoj ploči Općine 

Kneževi Vinogradi,a primjenjuje se od 01.siječnja 

2015.godine,te se ima objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kn.Vinogradi. 

 

KLASA:604-02/14-01/3 

URBROJ:2100/06-01-03/01-14-03 

Kneževi Vinogradi,09.01.2015. 

 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

          mr.Šoja Deneš 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 19.01.2015.godine donio je 

 

R J E Š E NJ E  

O imenovanju Komisije za provođenje natječaja 

za zakup poslovnog prostora u 

Kneževim Vinogradima 

 

I 

 U Komisiju za provođenje natječaja za zakup 

poslovnog prostora u Kneževim Vinogradima imenuju 

se: 

 

1. Željka Kolarić – predsjednik 

2. Čila Todorović – član 

3. Martina Tibor – član i zapisničar 

II 

 Zadatak Komisije je: 

1. sastavljanje prijedloga Odluke  o 

davanju u zakup poslovnog 

prostora – kioska većeg u 

Kneževim Vinogradima, Glavna 

84. 

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: 372-01/15-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-02 

Kn.Vinogradi, 19.01.2015. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 372-01/15-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-01 

Kn.Vinogradi, 19.01.2015. 

 

 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 
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O D L U K U  

O raspisivanju Javnog natječaja za zakup 

poslovnog prostora  

 Kneževim Vinogradima 

 

Članak 1. 

 Predmet Javnog natječaja je davanje u zakup 

poslovnog prostora i to: 

 

1. poslovni prostor u Kneževim Vinogradima, 

Glavna 84– kiosk veći: 

- površine 18 m2, koji se sastoji od 

prostora pregrađenog gips zidom bez 

sanitarnog čvora; 

- prostor se daje u najam s namjerom – 

djelatnošću: trgovina, osim 

ugostiteljstva; 

- 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: 237,60 

kuna 

 

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: 

HR79 2500009 1818500000 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, 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 prostor mora se u funkciju stavit u 

roku 30 dana od dana sklapanja Ugovora. 

 Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed 

najkasnije do desetog dana u mjesecu. 

 

Članak 5. 

 Ponuda obvezno mora sadržavati: 

- podatke o ponuditelju, adresa, OIB,  

- 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 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. 

 

Članak 6. 

 Ponude se dostavljaju u zatvorenim 

kovertama – preporučeno poštom sa naznakom „za 

natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj“, na 

adresu: Općina Kneževi Vinogradi, H.Republike 3., 

31309 Kneževi Vinogradi, u roku od 8 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 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. 

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

 

 Temeljem članka 9-11 Zakona o službenicima 

i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (NN 86/08), Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (NN155/02) i članka 47. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), 

Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

mr.Deneš Šoja dana 20.01.2015.godine donio je 

 

PLAN PRIJAMA 

u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti komunalni 

pogon 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

I 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kneževi Vinogradi stalno je uposleno 7 djelatnika. 

Popunjena su sva radna mjesta, osim za pročelnika, 

čije se upošljavanje planira u 2015.godini. 

 U Vlastitom komunalnom pogonu stalno je 

uposleno 10 namještenika  na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom. Do donošenja ovog Plana 

sva su radna mjesta popunjena.  

 

II 

 U slučaju otvaranja novih ili popunjavanja 

upražnjenih radnih mjesta Općina će isti postupak 

provoditi na način koji će osigurati  poštivanje prava 

pripadnicima nacionalnih manjina, sukladno odredbi 

članka 22.stavak 3 i 4 Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (NN 155/02). 

 

III 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kneževi Vinogradi stalno je uposleno 2 pripadnika 

hrvatskog naroda, 3 pripadnika mađarske nacionalne 

manjine i 2 pripadnika srpske nacionalne manjine. 

 U Vlastitom komunalnom pogonu Općine 

Kneževi Vinogradi stalno je uposleno 5 pripadnika 

hrvatskog naroda, 4 pripadnika mađarske nacionalne 

manjine i 1 pripadnika srpske nacionalne manjine. 

 U JUO i VKP zastupljeni su djelatnici 

nacionalnih manjina u skladu s Popisom stanovništva 

iz 2001.i 2011.godine. Prilikom popunjavanja 

upražnjenih radnih mjesta  ili otvaranja novih radnih 

mjesta, kako bi se zadržao omjer sukladno popisu 

stanovništva, dat će se prednost onim kandidatima 

kako hrvatske nacionalnosti, tako i mađarske i srpske 

nacionalne manjine, a koji zatraže ostvarenje prava iz 

Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama. 

 

IV 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi“ 

 

KLASA: 100-01/15-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-01 

Kn.Vinogradi, 20.01.2015. 

 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

           mr.Deneš Šoja v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinski načelnik 

KLASA: 372-01/15-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-03/1-15-7 

Kn.Vinogradi, 03.02.2015. 

 

 

 Općinski načelnik temeljem Pravilnika o 

zakupu poslovnog prostora (Službenik glasnik 5/99, 

2/03), na prijedlog Komisije za davanje u zakup 

poslovnog prostora  u Kneževim Vinogradima, dana 

03.02.2015.godine donio je 

 

O D L U K U 

O davanju u zakup poslovnog prostora u 

Kneževim Vinogradima 

kiosk veći 

 

I 

 Kao najpovoljniji ponuditelj za zakup 

poslovnog prostora u Kneževim Vinogradima, Glavna 

84. – kiosk veći prihvaća se ponuda tvrtke KRIN – 

cvijeće i vrt j.d.o.o. iz Osijeka, Vukovarska 13. OIB 

86794963224 s ponuđenom mjesečnom zakupninom 

u iznosu od 501,11 kuna. 

 

II 

 S ponuditeljem iz članka I. ovog Ugovora 

sklopit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora – 

kioska većeg. 

 

III 
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 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i ima se objaviti u Službenom glasniku Općine. 

 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

    mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG SAVJETA MLADIH 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI SAVJET MLADIH 

KLASA: 007-01/14-01/2 

URBROJ: 2100/06-05-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 27.01.2015. 

 

 

 Općinski savjet mladih Općine Kneževi 

Vinogradi temeljem članka 9. Odluke o osnivanju 

Općinskog savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 7/14), na konstituirajućoj sjednici 

održanoj 27.siječnja 2015.godine  jednoglasno je 

donijelo  

 

Z A K L J U Č A K 

O izboru predsjednika i zamjenika predsjednika 

Općinskog savjeta mladih 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

I 

 Za predsjednika Općinskog savjeta mladih 

Općine Kneževi Vinogradi izabran je Mihalj Kedveš 

iz Kneževi Vinograda. 

 

II 

 Za zamjenicu predsjednika Općinskog savjeta 

mladih Općine Kneževi Vinogradi izabrana je Tijana 

Mirković iz Kneževi Vinograda. 

 

III 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

 

   PREDSJEDNIK 

   Mihalj Kedveš v.r. 
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