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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinski načelnik 

KLASA:604-02/604-02/17-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-17-03 

Kn.Vinogradi,03.01.2018. 

 

 

 Na temelju članka 5. stavak 1. Pravilnika o 

dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni 

glasnik 1/2016), Općinski načelnik dana 

22.12.2017. na prijedlog Jedinstvenog upravnog 

odjela donio je 

 

O D L U K U  

O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU 

PRIJAVA O DODJELI STIPENDIJA PO 

RASPISANOM NATJEČAJU 

 

Članak 1. 

 Uzimajući u obzir blagdansko vrijeme kad 

je raspisan natječaj za dodjelu učeničkih i 

studentskih stipendija   po  Odluci o raspisivanju 

natječaja za dodjelu učeničkih stipendija, 

produžava se rok za dostavu prijava za 8 dana, 

odnosno do 19.siječnja 2018.godine.  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi, te na web stranici i 

društvenim mrežama gdje je objavljen i natječaj. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

      Vedran Kramarić, mag.iur. 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 dana 

03.01.2018.godine donio je 

 

O D L U K U  

O PLANU PRIJAMA U JEDINSTVENI 

UPRAVNI ODJEL OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI 

 

 

I 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kneževi Vinogradi stalno je uposleno 6 službenika,  

i 1 namještenik, te na određeno vrijeme 1 

vježbenik. Popunjena su sva službenička radna 

mjesta, osim za pročelnika, Višeg referent za 

Godina XXI Kn.Vinogradi, 10.01.2018. Broj 1 
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utvrđivanje i naplatu općinskih poreza i drugih 

prihoda. Također je nakon lokalnih izbora ostalo 

upražnjeno radno mjesto referenta – 

administrativnog tajnika. 

 

II 

 U 2018.godini se nastavljaju aktivnosti 

započete u 2017.godini za popunu radnog mjesta, 

odnosno  imenovanje pročelnika.  

  Sukladno financijskim mogućnostima 

planira se popuna upražnjenog radnog mjesta 

Višeg referenta za utvrđivanje i naplatu općinskih 

poreza i drugih prihoda. 

 

III 

 U slučaju otvaranja novih ili popunjavanja 

upražnjenih radnih mjesta Općina će isti postupak 

provoditi na način koji će osigurati  poštivanje 

prava pripadnicima nacionalnih manjina, kao i 

većinskog naroda sukladno odredbi članka 

22.stavak 3 i 4 Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (NN 155/02). 

 

IV 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kneževi Vinogradi uposleno je 3 pripadnika 

hrvatskog naroda, 3 pripadnika mađarske 

nacionalne manjine i 2 pripadnika srpske 

nacionalne manjine.  

 U JUO zastupljeni su djelatnici 

nacionalnih manjina u skladu s Popisom 

stanovništva 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, vodeći računa da se 

zadrži omjer sukladno zastupljenosti po Popisu 

stanovništva iz 2011.godine. 

 

 

V 

 Ovaj Plan stupa na snagu slijedećeg dana 

od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi“ 

 

KLASA: 100-01/18-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-18-01 

Kn.Vinogradi, 03.01.2018. 

      

  OPĆINSKI NAČELNIK 

            Vedran Kramarić, mag.iur. v.r. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 404-01/18-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-18-01 

Kn.Vinogradi,09.01.2018. 

 

 

 Temeljem članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), 

Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 

2018.godinu, Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi dana  12.01.2018. godine, donio je 

 

Z A K LJ U Č A K  

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA 

PROVEDBU MJERA PO PROGRAMU 

POTICANJA I UREĐENJA NASELJA I 

DEMOGRAFSKE OBNOVE U 2018.GODINI 

 

Članak 1. 

 Iz Programa poticanja i uređenja naselja i 

demografske obnove u 2018.godini financirat će se 

slijedeće mjere s maksimalnim osiguranim 

iznosima financiranja i to: 

 

A. POTICANJE UREĐENJA NASELJA  

Sredstva se osiguravaju iz pozicije 

G05T100007 Program uređenja naselja i 

demografske obnove i to po sljedećim mjerama: 

 Mjera 1.: energetska učinkovitost i 

energetska obnova obiteljskih kuća s 

ukupnim osiguranim iznosom do 

35.000,00 kuna; 

 Mjera 2.: uklanjanje starih objekata s 

ukupnim osiguranim iznosom do 5.000,00 

kuna; 

 Mjera 3.: izgradnja novih stambenih 

objekata s ukupnim osiguranim iznosom 

do 45.000,00 kuna; 

 Mjera 4.: kupovina i uređenje starih 

tradicijskih kuća s ukupnim osiguranim 

iznosom do 40.000,00 kuna; 

 Mjera 5.: uređenje pročelja s ukupnim 

osiguranim iznosom do 15.000,00 kuna; 

 Mjera 6: sufinanciranje priključenja na 

vodoopskrbnu mrežu s ukupnim 

osiguranim iznosom do  10.000,00 kuna. 

 

 

B. POTICANJE DEMOGRAFSKE 

OBNOVE 

 

Sredstva se osiguravaju iz proračunske 

pozicije G12A100002 prema  Programu javnih 

potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine 
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Kneževi Vinogradi u 2018. godini (Službeni 

glasnik 10/216) i to za slijedeće mjere: 

 Mjera 6.: pomoć novorođenom djetetu; 

 Mjera 9.: sufinanciranje školskih 

udžbenika.  

Sredstva za se osiguravaju s pozicije 

G11T100001 G11A100004 prema Programu 

pomoći obrazovanju u 2018.godini (Službeni 

glasnik 10/2016) i to za slijedeće mjere: 

 Mjera 7.: stipendiranje učenika i studenata 

 Mjera 8.: prijevoz srednjoškolskih 

učenika. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

  Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA: 404-01/18-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-18-01 

Kn.Vinogradi, 10.01.2018. 

 

 

 Temeljem članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), 

Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 

2018.godinu, Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi  dana 10.01.2018. donio je 

 

Z A K LJ U Č A K  

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA 

PROVEDBU MJERA PO PROGRAMU 

POTPORA POLJOPRIVREDI NA 

PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI U 2018.GODINI 

 

Članak 1. 

 Iz Programa potpora poljoprivredi na 

području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 

od 2018-2020.godine u 2018.godini financirat će 

se slijedeće mjere s maksimalnim osiguranim 

iznosima financiranja i to: 

 

S pozicije  G02T100009 – Program 

potpora u  poljoprivredi financirat će se slijedeće 

mjere: 

 

 

- Mjera 1. Ulaganja u fizičku imovinu - 

potpore za ulaganja u objekte vezano uz 

razvoj, modernizaciju i prilagodbu 

poljoprivrede s ukupnim osiguranim 

iznosom do 35.000,00 kuna 

- Mjera 2. Potpore sektoru stočarstva: 

o Podmjera 2.1.: subvencija 

osjemenjivanja u sektoru 

stočarstva (govedarstvo, 

svinjogojstvo, ovčarstvo i 

kozarstvo…) s ukupnim iznosom 

do 10.000,00 kuna 

o Podmjera 2.2. Potpora za nabavu 

životinja za uzgoj s ukupnim 

iznosom do 40.000,00 kuna 

- Mjera 3.: potpore u sektoru ratarstva: 

o Podmjera 3.1. Kontrola plodnosti 

tla na poljoprivrednim 

gospodarstvima s ukupnim 

osiguranim iznosom do 20.000,00 

kuna 

o Podmjera 3.2. Potpore 

navodnjavanju s ukupnim 

osiguranim iznosom do 30.000,00 

kuna 

- Mjera 4.: potpore u sektoru voćarstva i 

vinogradarstva: 

o Podmjera 4.1. Sufinanciranje 

kupnje loznih i voćnih sadnica s 

ukupnim osiguranim iznosom do 

25.000,00  

- Mjera 5.: potpore u sektoru povrtlarstva i 

cvjećarstva: 

o Podmjera 5.1. Sufinanciranje 

plasteničko-stakleničke 

proizvodnje s ukupnim 

osiguranim iznosom do 25.000,00 

kuna 

- Mjera 6. Potpora za ulaganja u marketing 

i/ili trženje poljoprivrednih proizvoda s 

ukupnim osiguranim iznosom do 

50.000,00 kuna 

- Mjera 7. : potpore za edukaciju 

poljoprivrednika s ukupnim osiguranim 

iznosom do 35.000,00 kuna 

- Mjera 8.: sufinanciranje kamata s ukupnim 

osiguranim iznosom do 30.000,00. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

       Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 404-01/18-01/3 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-18-01 

Kn.Vinogradi, 09.01.2018. 

 

 

 Temeljem članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), 

Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 

2018.godinu, Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi dana 09.01.2018. donio je  

 

Z A K LJ U Č A K  

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA 

PROVEDBU MJERA PO PROGRAMU 

POTICANJA PODUZETNIŠTVA I TURIZMA 

NA PODRUČJU OPĆINE U 2018.GODINI 

 

Članak 1. 

 Iz Programa poticanja poduzetništva i 

turizma na području Općine Kneževi Vinogradi u 

2018.godini financirat će se slijedeće mjere s 

maksimalnim osiguranim iznosima financiranja i 

to: 

 

- S pozicije  G02T100012 – Program 

poticanja obrtništva, malog i srednjeg 

poduzetništva i turizma financirat će se 

slijedeće mjere: 

 Mjera 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama 

i obrtima s ukupnim osiguranim iznosom 

do 70.000,00 kuna; 

 Mjera 2. Potpore za novo zapošljavanje i 

samozapošljavanje s ukupnim osiguranim 

iznosom do 70.000,00 kuna; 

 Mjera 3. Potpore poduzetnicima za 

financiranje pripreme i kandidiranje EU 

projekata s ukupnim osiguranim iznosom 

do 50.000,00 kuna; 

 Mjera 4. Subvencioniranje troškova 

polaganja stručnih i majstorskih ispita s 

ukupnim osiguranim iznosom do 2.000,00 

kuna, 

 Mjera 5. Sufinanciranje priključaka na 

komunalnu infrastrukturu s ukupnim 

osiguranim iznosom do 8.000,00 kuna; 

 Mjera 6. Potpore za poticanje razvoja i 

unapređenje ruralnog turizma s ukupnim 

osiguranim iznosom do 25.000,00 kuna; 

 Mjera 7. Potpore za autohtonu eno i gastro 

ponudu s ukupnim osiguranim iznosom do 

20.000,00 kuna; 

 Mjera 8. Potpore za organizaciju i 

sudjelovanje na manifestacijama s 

ukupnim osiguranim iznosom do 

30.000,00 kuna; 

 Mjera 9. Poticanje ulaganja u Poslovno-

poduzetničku i rekreativnu zonu s 

ukupnim osiguranim iznosom do 

25.000,00 kuna. 

 

- S pozicije G02T100002 Sufinanciranje 

kamata financirat će se mjera: 

 Mjera 10. Sufinanciranje kamatne stope 

poduzetničkih kredita s ukupnim 

osiguranim iznosom do 170.000,00 kuna. 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK

    Vedran Kramarić, mag.iur. v.r. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 402-08/18-01/4 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-18-01 

Kn. Vinogradi, 09.01.2018. 

 

                Na temelju članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi ( Službeni glasnik broj 3/13), 

na temelju Pravilnika o financiranju programa i 

projekata udruga od interesa za opće dobro Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 9/15),  

Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 

09.01.2018. donio je 

 

O D L U K U  

O UTVRĐIVANJU PRIORITETA 

FINANCIRANJA, NAČINU RASPODJELE 

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA 

NAMIJENJENIH FINANCIRANJU 

PROGRAMA I PROJEKATA KOJE U 

ODREĐENOM PODRUČJU PROVODE 

UDRUGE U 2018.GODINI 

 

 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 
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 Ovom Odlukom utvrđuju se: 

- prioriteti financiranja; 

- financijski okvir dodjele financijskih 

sredstava; 

- dokumentacija za provedbu natječaja; 

- i imenuju članovi povjerenstva. 

 

II. Prioriteti financiranja 

Članak 2. 

 Na temelju Proračuna Općine Kneževi 

Vinogradi za 2018. godinu utvrđuju se programska 

područja djelovanja i financiranja udruga, na 

temelju kojih će se raspisati natječaj i to: 

 

1. Tekuća pomoć sportskim društvima; 

2. Tekuća pomoć nogometnim klubovima; 

3. Tekuća pomoć razvoju kulturnog 

amaterizma; 

4. Tekuća pomoć ostalim udrugama u kulturi 

i dr.društvenim djelatnostima; 

5. Osnaživanje civilnog društva u 

djelatnostima socijalne skrbi; 

6. Tekuće donacije u gospodarstvu; 

Članak 3. 

 Sredstva po programskim područjima iz 

prethodnog članka ostvaruju Udruge po slijedećim 

kriterijima: 

 

1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz 

područja djelovanja udruge na području 

Općine Kneževi Vinogradi; 

2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora 

financiranja (vlastita sredstva, županijski 

proračun, državni proračun, fondovi …); 

3. Sudjelovanje mladih u programu; 

4. Poštivanje preuzetih obaveza u realizaciji 

dosadašnjih projekata; 

5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o 

realizaciji ranije provedenih programa i 

izvještavanja o utrošku proračunskih 

sredstava; 

6. Broj članova udruge s prebivalištem na 

području Općine; 

7. Imovina o kojom upravljaju; 

8. Vrijednost režijskih troškova za 

upravljanje objektima; 

 

  

III. Financijski okviri dodjele 

financijskih sredstava 

 

Članak 4. 

 Sredstva za financiranje udruga određena 

su Proračunom Općine za 2018.godinu prema 

programskim područjima. 

 Raspodjela financijskih sredstava 

udrugama unutar programskih područja određuje 

se sukladno kriterijima iz prethodnog članka i to u 

sljedećim okvirima: 

 

- sportskim društvima  (izuzev nogometa) 

mogu se dodijeliti sredstva u godišnjem 

iznosu do maksimalno 15.000,00 kuna, 

ovisno o vrsti natjecanja, broju članova, 

objektima kojim upravljaju i dr. kriterijima 

iz prethodnog članka; 

- nogometnim klubovima sredstva se 

odobravaju ukoliko isti djeluju na području 

Općine Kneževi Vinogradi, a mogu se 

dodijeliti sredstva   u godišnjem iznosu do 

maksimalno 300.000,00, ovisno o vrsti 

natjecanja, broju članova, objektima kojim 

upravljaju i dr. kriterijima iz prethodnog 

članka; 

- udrugama iz područja kulture (KUD-ovi, 

kulturna društva i sl). sredstva se mogu 

dodijeliti za projekte i programe kulture  

do maksimalno 40.000,00 kuna, ovisno o 

aktivnosti, sudjelovanjima na kulturnim 

manifestacijama, organizaciji kulturnih 

događanja i manifestacija, broju članova, i 

dr. kriterijima iz prethodnog članka; 

- civilnim udrugama koje djeluju u kulturi, a 

obuhvaćaju djelatnosti mladih, branitelja, 

umirovljenika, i dr. civilnim udrugama 

sredstva je moguće dodijeliti u 

maksimalnom iznosu do 25.000,00 kuna, 

ovisno o aktivnostima, sudjelovanju na 

događajima, organizaciji događanja, broju 

članova i dr. kriterijima iz prethodnog 

članka; 

- udrugama iz područja socijalne skrbi 

moguće je dodijeliti sredstva u iznosu do 

40.000,00 kuna, ovisno o aktivnostima, 

broju članova i dr. kriterijima iz 

prethodnog članka; 

- udrugama iz područja gospodarstva 

moguće je dodijeliti sredstva u iznosu do 

25.000,00 kuna ovisno o aktivnostima, 

broju članova i dr. kriterijima iz 

prethodnog članka; 

 

IV. Dokumentacija za provedbu 

natječaja 
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Članak 5. 

 Za provedbu natječaja određuje se kao 

obvezna slijedeća dokumentacija i to: 

1. Tekst natječaja; 

2. Upute prijaviteljima; 

3. Obrazac prijave programa ili projekta koji 

obavezno sadrži podatke o prijavitelju, 

opisni dio i financijski dio plan proračuna 

financiranja; 

4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 

financiranja; 

5. Obrazac izjave o sufinanciranju projekta, 

samo za program kapitalne pomoći 

vjerskim zajednicama: 

 

V. Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 

Članak 6. 

 U Povjerenstvo za provedbu i ocjenjivanje 

prijava za financiranje imenuju se: 

 

1. Ines Palko – voditeljica 

2. Tamara Čizmar – Mijatov – članica 

3. Martina Tibor – članica 

4. Antun Vratović – član 

5. Spomenka Banović – članica 

6. Šandor Sabo - član 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku. 

 Temeljem ove Odluke raspisuju se 

natječaji sukladno programskim područjima za 

financiranje udruga u 2018.godini. 

 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

      Vedran Kramarić, mag.iur. v.r. 
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