
 

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Odluka o davanju prava služnosti za 

izgradnju i održavanje objekta MRNN i JR 

rasplet MBTS Kneževi Vinogradi 3 

2. Odluka o davanju prava služnosti za 

izgradnju i održavanje objekta MRNN i JR 

rasplet MBTS Kneževi Vinogradi 3 

3. Odluka o prihvaćanju popisa dugotrajne 

imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava, vlasničkih udjela i potraživanja 

4. Plan prijema u JUO i VKP Općine Kneževi 

Vinogradi; 

5. Odluka o sklapanju Ugovora o 

ustanovljenju prava služnosti i Darovnog 

ugora s HEP-om 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 Temeljem Zakona o uređivanju imovinsko-

pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 

građevina (NN 80/11) i članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09), Odluke 

o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 7/09), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi je dana 

05.01.2012.godine donio  

 

O D L U K U 

o davanju prava služnosti za izgradnje i 

održavanja objekta MRNN i JR 

rasplet MBTS  Kneževi Vinogradi 3 

 

I 

 HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. 

Zagreb daje se pravo služnosti za izgradnje i 

održavanja objekta MRNN i JR rasplet MBTS 

Kneževi Vinogradi 3 na kč.br. 831, 1333/1 i 1335 u 

k.o. Kneževi Vinogradi sukladno Idejnom projektu  

br. 21 od siječnja 2011. 

 

II 

 Pravo služnosti građenja daje se bez 

naknade, pod uvjetom nadoknade štete koja će 

eventualno biti počinjena na zemljištu prilikom 

izgradnje navedene građevine. 

 

III 

 Svi detalji uredit će se Ugovorom o 

ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja 

građevine iz čl.I ovog Ugovora. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

KLASA: 940-01/11-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-03-12-02 

Kn.Vinogradi, 05.01.2012. 

 

 

      

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 Temeljem Zakona o uređivanju imovinsko-

pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 

građevina (NN 80/11) i članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09), Odluke 

o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 7/09), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi je dana 

05.01.2012.godine donio  

 

O D L U K U 

o davanju prava služnosti za izgradnje i 

održavanja objekta MRNN i JR 

rasplet MBTS  Kneževi Vinogradi 3 

 

I 

 HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI d.d. 

Zagreb daje se pravo služnosti za izgradnju i 

održavanje objekta Raspleta 10(20) kV kabel iz TS 

35/10kV Kneževi Vinogradi (Kabliranje 10 kV 

vodovoda za Banovo Brdo, Zmajevac i Kneževe 

Vinograde) na kč.br. 117, 831, 1347, 1337, 1335 i 

Godina XV Kn.Vinogradi , 21.02.2012. Broj 1. 
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1333/1 u k.o. Kneževi Vinogradi sukladno Idejnom 

projektu  br. 22 od siječnja 2011. 

 

II 

 Pravo služnosti građenja daje se bez 

naknade, pod uvjetom nadoknade štete koja će 

eventualno biti počinjena na zemljištu prilikom 

izgradnje navedene građevine. 

 

III 

 Svi detalji uredit će se Ugovorom o 

ustanovljenju prava služnosti izgradnje i održavanja 

građevine iz čl.I ovog Ugovora. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 940-01/11-01/3 

URBROJ: 2100/06-01-03-12-02 

Kn.Vinogradi, 05.01.2012. 

      

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

Općinski načelnik temeljem članka 48. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 2/09) dana 10.01.2012. godine, na prijedlog 

Inventurne komisije, donio je 

 

O D L U K U 

O prihvaćanju popisa dugotrajne imovine, 

sitnog inventara, 

 novčanih sredstava, vlasničkih udjela i 

potraživanja 

 

 

I 

 Prihvaća se sastavljeni popis dugotrajne 

imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, 

vlasničkih udjela i potraživanja u Općini Kneževi 

Vinogradi sastavljen od strane Inventurne komisije 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

II 

 Zapisnik Komisije s popisom nalazi se u 

privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

III 

 Zadužuje se računovodstvo Jedinstvenog 

upravnog odjela da izvrši knjigovodstvenu 

evidenciju (knjiženje), obračuna amortizaciju i 

izvrši isknjižavanje rashodovane imovine. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objavit u Službenom glasniku 

Općine. 

 

KLASA: 023-01/11-01/52 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-12-03 

Kn.Vinogradi, 10.01.2012. 

 

 

      

   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 48. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 2/09), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi mr.Deneš Šoja 

dana 20.01.2012.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 2012.godini. 

 U Vlastitom komunalnom pogonu stalno je 

uposleno 8 namještenika  na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom i 1 namještenik na 

određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom. 

Do donošenja ovog Plana sva su radna mjesta 

popunjena, a u 2012.godini se sukladno 

Proračunskim sredstvima planira upošljavanje 

djelatnika na radno mjesto, gdje je sada uposlen 

radnik na određeno radno vrijeme. 

 

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. 
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 U Vlastitom komunalnom pogonu Općine 

Kneževi Vinogradi stalno je uposleno 3 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.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: 100-01/12-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-12-01 

Kn.Vinogradi, 20.01.2012. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

          mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 Temeljem Zakona o uređivanju 

imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 

infrastrukturnih građevina (NN 80/11) i članka 48. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 2/09), Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi dana 14.02.2012.godine, na temelju 

zahtjeva HEP-a donio je 

 

 

O D L U K U 

o sklapanju Ugovora o ustanovljenju prava 

služnosti i Darovnog ugora s HEP-om 

 

I 

 Za potrebe izgradnje i održavanja 

kabelskog niskonaponskog KB NN raspleta iz TS 

Kneževi Vinogradi 7 odobrava se sklapanje 

Ugovora o ustanovljenju prava služnosti izgradnje i 

održavanje građevine TS 10(20)/0,4 kV Kneževi 

Vinogradi 7, kabel KB 10(20) kV priključni za TS 

Kneževi Vinogradi 7 i kabelski niskonaponski KB 

NN rasplet iz TS Kneževi Vinogradi 7. 

 

II 

 Radi potrebe izgradnje transformatorske 

stanice TS 10 (20)/0,4 kV Kneževi Vinogradi 7 

daruje se zemljište označeno kao 1502/11 ukupne 

površine 36 m2 u k.o. Kneževi Vinogradi. 

 

III 

 Općinski načelnik će u ime Općine Kneževi 

Vinogradi s HEP-om sklopiti Ugovore iz članka I. i 

II. ove Odluke. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku. 

 

KLASA: 940-01/12-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-12-02 

Kn.Vinogradi, 14.02.2012. 

 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 4 od 4 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 1/2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi”, službeno glasilo Općine Kneževi Vinogradi 

Izdaje: Općina Kneževi Vinogradi 

Za izdavača: mr.Deneš Šoja – načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

Uredništvo: Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., tel. 031/730-938; fax. 031/732-106 

e.mail: opcina@knezevi-vinogradi.hr   www.knezevi-vinogradi.hr 

žiro-račun kod Slavonske banka d.d.: 2393000-1819500000  mb. 0431907 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi 

 

mailto:opcina@knezevi-vinogradi.hr
http://www.knezevi-vinogradi.hr/

