
 

 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1.  Zaključak o usvajanju Analize stanja 

sustava zaštite i spašavanja; 

2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Kneževi Vinogradi u 

2012.godini 

3. Zaključak o usvajanju Smjernica za 

organizaciju sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Kneževi Vinogradi u 

2013.godini 

4. Smjernice za organizaciju sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2013.godini 

5. Odluka o kupovini Doma kulture u Kneževi 

Vinogradima 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Zaključak o isplati potpore za poticanje 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi; 

2. Zaključak o isplati potpore za poticanje 

gospodarstva i zapošljavanja na području 

Općine Kneževi Vinogradi; 

3. Rješenje o imenovanju inventurne komisije 

4. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih 

oznaka stvaratelja i primatelja akata 

upravnih i drugih tijela Općine Kneževi 

Vinogradi za 2013.godinu 

5. Odluka o isplati potpora za osiguranje 

usjeva od mogućih šteta u poljoprivredi 

 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem odredbi čl.33. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi («Sl. glasnik» 2/09.),  odnosno 

čl.28. st.1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne 

novine» 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.)  na  

svojoj  27.sjednici  održanoj  20.12.2012.godine 

donosi slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja 

na području Općine Kneževi Vinogradi u 

2012.godini 

 

I 

           Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi 

u 2012.godini. 

 

II 

           Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA   :  810-01/12-01/9 

URBROJ :  2100/06-01-01/7-12-2 

Kn.Vinogradi,  20.12.2012.godine 

                                                                                                                    

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Stojan Petrović, dipl.iur.v.r.  

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem odredbi  čl.28. st.1. Zakona o 

zaštiti i spašavanju (« Narodne novine» 174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10) i čl.33. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi («Službeni glasnik» 2/09), na 

svojoj 27.sjednici održanoj 20.12.2012.godine 

donosi slijedeću: 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I 

SPAŠAVANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI U 2012.GODINI 
 

 UVOD  

 

 Sustav zaštite i spašavanja je oblik 

pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i 

spašavanja i njihovog reagiranja na  katastrofe i 

Godina XV Kn.Vinogradi , 27.12.2012. Broj 16 



Stranica 2 od 12 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 16/2012 

 

  

velike nesreće, kao i ustrojstvo, pripremanje i 

sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja 

u prevenciji, reagiranju na te pojave i otklanjanju 

mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih 

nesreća. 

 Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne su da u skladu sa Zakonom o 

zaštiti i spašavanju uređuju, planiraju, organiziraju, 

financiraju i provode zaštitu i spašavanje ljudstva i 

materijalnih i dr. dobara na svom području. 

 Čl.28. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(«Narodne novine» 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) 

utvrđeno je da Općinska/Gradska Vijeća odnosno 

Županijske Skupštine najmanje jednom godišnje ili 

pri donošenju Proračuna razmatraju i analiziraju 

stanje sustava zaštite i spašavanja, donose 

smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom 

području, utvrđuju izvore i način financiranja. 

 Osnova za izradu spomenute analize stanja 

sustava zaštite i spašavanja je procjena ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 

(ugrožavanje poplavama, potresima sušom, 

toplinskim valom, olujnim ili orkanskim 

nevremenom, jakim vjetrom, klizištima, tučom, 

snježnim oborinama i poledicom i dr.) . 

 

1.  PLANSKI  DOKUMENTI  
 

 Temeljem odredbi čl.28. do 29.b. Zakona o 

zaštiti i spašavanju («Narodne novine»  174/04, 

79/07, 38/09 i 127/10) utvrđeno je, da su 

Općine/Gradovi i Županije dužni da za svoje 

područje donesu odgovarajuće planske dokumente 

iz oblasti zaštite i spašavanja. 

 Imajući navedeno u vidu, u Općini Kneževi 

Vinogradi su dosad  izrađeni i usvojeni slijedeći 

dokumenti: 

- Procjena ugroženosti civilnog stanovništva 

i materijalnih dobara od mogućeg nastanka 

prirodnih i civilizacijskih katastrofa za 

Općinu Kneževi Vinogradi,  

- Plan zaštite i spašavanja  za područje 

Općine Kneževi Vinogradi, 

- Procjena ugroženosti  od požara i 

tehnoloških eksplozija na području Općine 

Kneževi Vinogradi,  

- Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Općine Kneževi 

Vinogradi,  

- Operativni program mjera za postupanje u 

slučaju pojave većih ugroženosti od 

snježnih nanosa  na području Općine 

Kneževi Vinogradi, 

- Program aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara na području Općine 

Kneževi Vinogradi , 

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje  u 

građevinama i na površinama za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara na području Općine Kneževi 

Vinogradi, 

- Plan gospodarenja otpadom na području 

Općine Kneževi Vinogradi, 

- Provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od 

požara na području Općine Kneževi 

Vinogradi 

      za 2012.godinu. 

Aktualni su i  Operativni planovi za obranu 

od poplava na dionicama broj 5. (Desni Dunavski  

nasip « Zmajevac-Ludoš »)  i  broj  6. (Desni  

Dunavski  nasip «Ludoš-Kopačevo»)  

koje su izradile Hrvatske vode - VGI «Baranja» 

Darda, kao i Operativni Plan čišćenja snijega   na  

nerazvrstanim cestama  na području  Općine 

Kneževi Vinogradi za 2012/2013.godinu-koji je 

izradio Vlastiti komunalni pogon Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

2.  OPERATIVNE  SNAGE  ZAŠTITE  I  

SPAŠAVANJA 

 

 Operativne snage zaštite i spašavanja u 

Općini Kneževi Vinogradi čine općinski Stožer 

zaštite i spašavanja, zatim Zapovjedništva i 

postrojbe vatrogastva (Javna profesionalna 

vatrogasna postrojba Beli Manastir, te DVD 

Karanac, DVD Kneževi Vinogradi, DVD Suza i 

DVD Zmajevac), nadalje Zapovjedništvo i 

postrojba civilne zaštite opće namjene Općine 

Kneževi Vinogradi, kao i Službe i postrojbe pravnih 

osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 

redovitoj djelatnosti.  

Donijeta je Odluka o osnivanju Postrojbe 

civilne zaštite opće namjene, a  ta postrojba  je 

imala i svoju prvu smotru. Tom prilikom je 

članovima iste održano predavanje o značaju i ulozi 

civilne zaštite, te  im je izvršen upis rasporeda u tu 

postrojbu u njihove vojne iskaznice.  

 Također je imenovan i novi Stožer zaštite i 

spašavanja, na čijem čelu se nalazi zamjenik  

Općinskog  načelnika,  a u njemu su i načelnik  

Policijske  postaje  Beli Manastir, te 

zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne 

postrojbe Beli Manastir, liječnica Doma zdravlja 

Beli Manastir- Ambulanta Zmajevac, veterinar 

Veterinarske stanice Beli Manastir- Veterinarske 

ambulante Kneževi Vinogradi, voditelj Hrvatskih 

voda d.o.o. VGI Darda, stručni suradnik za 

komunalne djelatnosti Općine Kneževi Vinogradi, 

te zapovjednik Postrojbe civilne zaštite opće 

namjene Općine Kneževi Vinogradi i njegov 

zamjenik,  kao i predstavnik Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje - Područnog ureda Osijek.  
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 Izmjene u spomenutom Stožeru su rezultat 

uvažavanja smjernica iz aktualne Procjene 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara na području Općine Kneževi Vinogradi, a 

sve u cilju njegovog efikasnijeg djelovanja - u 

slučaju ukazane potrebe. 

 Sve spomenuto je implementirano u Plan 

zaštite i spašavanja civilnog stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara na području Općine 

Kneževi Vinogradi koji je usvojen od strane 

vijećnika Općinskog vijeća Općine Kneževi 

Vinogradi. 

  

  

3.  MJERE  ZAŠTITE  I  SPAŠAVANJA  U  

PROSTORNOM  PLANIRANJU 

  

 Za potrebe Općine Kneževi Vinogradi, 

tvrtka  Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz 

Osijeka je izradila  spomenutu Procjenu ugroženosti 

od požara i tehnoloških eksplozija, odnosno Plan 

zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za 

područje Općine Kneževi Vinogradi. 

 U smjernicama tih dokumenata je 

naglašeno, da je u prostorno-planskoj 

dokumentaciji Općine potrebno planirati, da se u 

nasipima branjenim područjima predviđa izgradnja 

stambenih objekata u vidu visokoprizemnica, kako 

bi stambeni dio istih bio iznad razine poplavne 

vode. 

Također je naglašeno da u područjima 

naselja koja su ugrožena bujičnim vodama stambeni 

objekti se trebaju izvoditi na isti način - dakle kao 

visokoprizemnice sa stambenim djelom iznad 

razine poplavne vode. Ta sugestija će biti ugrađena 

prilikom prve naredne izmjene Prostornog plana 

Općine Kneževi Vinogradi. Tom prilikom će biti 

predviđene i mjere zaštite od bujičnih voda i 

eventualnog odronjavanja terena na strminama 

iznad naselja. .   

 

4.  FINANCIRANJE  SUSTAVA ZAŠTITE  I  

SPAŠAVANJA 

 

 Proračunom  Općine Kneževi Vinogradi  

predviđena su financijska sredstva za dalji razvoj 

sustava zaštite i spašavanja u 2012.godini u 

ukupnom iznosu od 814.000,00 kuna, a ista su 

namijenjena :  

 

- Dobrovoljnim vatrogasnim društvima  Općine  

Kn.Vinogradi...................………...  252.500,00  kn 

- za  izgradnju novog vatrogasnog doma u 

Kn.Vinogradima..………………… 450.000,00  kn 

- Javnoj  profesionalnoj  vatrogasnoj  postrojbi  Beli  

Manastir…………. ……………. ..  50.000,00   kn 

- Vatrogasnoj  zajednici  Baranje      10.000,00   kn 

- za  civilnu zaštitu…………..……… 5.000,00  kn 

- Zavodu za unapređivanje sigurnosti Osijek - 

izrada Plana Z i S....……….………. 12.500,00  kn 

- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici 

Osijek..………………………..…….  4.000,00  kn 

- Gradsko društvo crvenog križa Beli Manastir 

……………………………………... 30.000,00 kn 

 

Navedeni subjekti su naznačena sredstva 

utrošili za redovitu djelatnost, kako bi svoju 

materijalno-tehničku opremljenost i osposobljenost 

podigli na što veću razinu. Posebno treba naglasiti 

kapitalna ulaganja u izgradnju novog vatrogasnog 

doma za potrebe DVD-a Kneževi Vinogradi, 

budući da dosadašnji objekt nije zadovoljavao 

standarde utvrđene propisima protupožarne zaštite. 

 

5.  ZAKLJUČNE   OCJENE 

 

 Mišljenja smo, da je stanje spremnosti 

operativnih snaga zaštite i spašavanja u slučaju 

nastanka nesreća i katastrofa  na području Općine 

Kneževi Vinogradi zadovoljavajuće, ali da je 

potrebno učiniti dodatne napore da bi isto bilo još 

bolje. 

  

KLASA   :  810-01/12-01/09 

URBROJ :  2100/06-01-01/7-12-01 

Kneževi Vinogradi, 20.12.2012. 

                                                                                                                     

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Stojan Petrović, dipl.iur.v.r. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem odredbi čl.33. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi («Sl.glasnik» 2/09.),  odnosno 

čl.28. st.1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne 

novine» 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.)  na  

svojoj 27. sjednici  održanoj 20.12.2012.  godine 

donosi slijedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Smjernica za organizaciju sustava 

zaštite i spašavanja 

na području Općine Kneževi Vinogradi u 

2013.godini 

 

I 

           Usvajaju se Smjernice za organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Kneževi Vinogradi u 2013.godini. 

 

II 

           Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 
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KLASA   :  810-01/12-01/10 

URBROJ :  2100/06-01-04/7-12-2 

Kn.Vinogradi, 20.12.2012.godine 

                                                                                                                     

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Stojan Petrović, dipl.iur.v.r.  

 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

, temeljem odredbi  čl. 28. st. 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju («Narodne novine»  174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10) i čl.33. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi («Službeni glasnik» 2/09.) na svojoj 

27.sjednici održanoj  20.12.2012. godine  donosi: 

 

 

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU  I  

RAZVOJ SUSTAVA  ZAŠTITE  I  

SPAŠAVANJA  NA  PODRUČJU 

OPĆINE  KNEŽEVI VINOGRADI 

U 2013. GODINI 

 

 

 Na temelju Analize stanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Kneževi Vinogradi 

(za 2012.godinu) a u skladu sa razmjerom 

opasnosti, prijetnji i posljedica opasnosti od 

nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih 

Procjenom ugroženosti civilnog stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara, te u cilju zaštite 

svega navedenog, donose se ove Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Kneževi Vinogradi u 2013. godini. 

 Smjernice se odnose na slijedeće : 

 

1. PLANSKI  DOKUMENTI  

 

 Temeljem odredbi iz čl. 28. do 29.b. gore 

spomenutog Zakona o zaštiti i spašavanju 

(«Narodne novine RH» br.: 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10)  utvrđena je obveza izrade Procjene 

ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja na području 

Jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

 Imajući to u vidu, treba naglasiti da je u 

Općini Kneževi Vinogradi (kako je to navedeno u 

toč. II Analize stanja sustava zaštite i spašavanja…) 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

usvojilo je Procjenu ugroženosti civilnog 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na 

području Općine Kneževi Vinogradi.  

Tvrtka Zavod za unapređivanje sigurnosti 

d.d. Osijek, je temeljem ranije sklopljenog 

Ugovora, izradila i  Plan zaštite i spašavanja 

civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara za područje Općine Kneževi Vinogradi. 

Nakon završetka tog posla i taj dokument je  

usvojen od strane vijećnika Općinskog vijeća 

Općine Kneževi Vinogradi. 

Također je privedena kraju i izrada 

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Općine Kneževi Vinogradi, 

a temeljem nje i Plana zaštite od požara i 

tehnoloških eksplozija - isto za Općinu Kneževi 

Vinogradi. Treba naglasiti, da je i te dokumente 

usvojilo Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

2. CIVILNA ZAŠTITA   ( stožeri, 

zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite) 

 

 Temeljem odredbi čl.9. st.1. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja («Narodne novine» 40/08 i 44/08) 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi je 

imenovalo Stožer zaštite i spašavanja na području 

Općine Kneževi Vinogradi. 

  U Općini je donijeta i Odluka o ustrojstvu 

postrojbe civilne zaštite, kao i provođenje popune te 

postrojbe, odnosno smotra njenih članova. Također 

je izvršena i njihova edukacija o zadacima i ulozi te 

postrojbe u zaštiti i spašavanju, te upis rasporeda u 

tu postrojbu u njihove vojne iskaznice. 

 Sve navedeno je izvršeno u skladu s 

Pravilnikom o ustrojstvu, popuni i opremanju 

postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje 

(«Narodne novine» 111/07) i uz stručnu pomoć 

Državne uprave za zaštitu i spašavanje  Područnog 

ureda Osijek, te Ministarstva obrane   Područnog 

odjela za poslove obrane  Osijek.  

 Dalje aktivnosti, te opremanje i obuka 

članova spomenute Postrojbe bit će izvršena u 

skladu s navedenim Pravilnikom, a za tu svrhu 

Proračunom Općine Kneževi Vinogradi za 

2013.godinu bit će osigurana i odgovarajuća 

financijska sredstva. 

  

3. VATROGASTVO 

 

 Kaо i dosad, i u 2013.godini je predviđeno 

dalje poboljšavanje  materijalno-tehničkih uvjeta za 

rad dobrovoljno vatrogasnih društava na području 

Općine Kneževi Vinogradi.  

Za tu svrhu su proračunom Općine 

planirana sredstva u ukupnom iznosu od 850.000,00 

kn, od čega će 600.000,00 kn biti utrošeno za 

nastavak izgradnje novog vatrogasnog doma - za 

potrebe DVD-a Kneževi Vinogradi. 

Planirano je i 50.000,00 kn za 

sufinanciranje Javne profesionalne vatrogasne 
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postrojbe Beli Manastir, odnosno 10.000,00 kn 

Vatrogasnoj zajednici Baranje. 

 Cilj svega navedenog je podizanje 

spremnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava, ali i 

vatrogastva općenito, za što efikasnije djelovanje u 

jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na 

području Općine Kneževi Vinogradi u 2013.godini. 

 

4. SKLONIŠTA 

 

 Na području Općine Kneževi Vinogradi ne 

postoje javna skloništa izgrađena i tehnički 

opremljena na način kako to propisi predviđaju. 

 Unatoč tome, u urgentnim slučajevima za 

zbrinjavanje stanovništva se mogu koristiti drugi 

objekti. 

 Tu prije svega mislimo na prostore u 

okviru Domova kulture, Osnovnih škola, Dječjih 

vrtića, Sportskih dvorana, Nogometnih igrališta i 

sl., i u koje bi se u slučaju ukazane potrebe moglo 

zbrinuti oko 2.000 osoba. 

 

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

ZAŠTITU  I  SPAŠAVANJE 

 

 Kad su u pitanju Udruge građana od 

značaja za zaštitu i spašavanje (gorska služba 

spašavanja, planinari, kinolozi, radioamateri, aero-

klubovi i dr.) njih na području Općine Kneževi 

Vinogradi nema. No zato postoje neke druge 

udruge na koje možemo računati kada su aktualne 

zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, a to 

su:  

- Sportsko ribolovno društvo «Udičar» 

Zmajevac, 

- Lovačko društvo «Srndać» Kneževi 

Vinogradi, 

- Lovačko društvo «Trčka»  Zmajevac, 

- Lovačko društvo «Srndać» Karanac. 

- Udruga mladeži «Zanto» Karanac, 

- Udruga žena «Izvor» Kneževi Vinogradi.  

-  

 

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

 Zakonodavac je utvrdio, da okosnicu 

sustava zaštite i spašavanja predstavljaju one službe 

i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave 

u okviru redovne djelatnosti. 

 Od njih, na području Općine Kneževi 

Vinogradi djeluju: 

 

- Zdravstvena ambulanta Kneževi Vinogradi, 

te Zdravstvena ambulanta u Zmajevcu - 

koje rade u okviru Doma zdravlja Beli 

Manastir, 

      -    Veterinarska ambulanta  Kneževi Vinogradi  -  

koja radi u okviru  Veterinarske stanice   

Beli Manastir, 

- Ljekarna Kneževi Vinogradi, te Ljekarna 

Zmajevac  -  koje rade u okviru 

Zdravstvene ustanove  Ljekarna Beli 

Manastir. 

       

      Treba napomenuti, da je financiranje 

njihovih programa i djelatnosti kojima se bave,  

obaveza osnivača navedenih pravnih osoba. 

     Općina Kneževi Vinogradi planira da u 

2013.godini učestvuje u financiranju aktivnosti 

vezanih za zaštitu i spašavanje na svom području s 

ukupno 956.000,00  kn. 

     Od tog iznosa će za vatrogastvo biti 

izdvojeno 916.000,00 kn, dok je za civilnu zaštitu 

planirano 5.000,00  kn, te 4.000,00 kn za aktivnosti 

Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Osijek 

. 

 Također je planirano i sufinanciranje 

Gradskog društva crvenog križa Beli Manastir u 

iznosu od 31.000,00  kn. 

 

 

KLASA   :  810-01/12-01/10 

URBROJ :  2100/06-01-01/7-12-1 

Kneževi Vinogradi, 20.12.2012. 

                                                                                                                            

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Stojan Petrović, dipl.iur.v.r. 

                                                                                      

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 372-01/12-01/8 

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

Kn.Vinogradi, 20.12.2012. 

 

 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem članka 33. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09), na 

svojoj 27. sjednici održanoj 20.12.2012. godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U 

O kupovini Doma kulture u Kneževi 

Vinogradima 

 

I 



Stranica 6 od 12 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 16/2012 

 

  

 Odobrava se kupovina Doma kulture u 

Kneževim Vinogradima (kino dvorana, podrumski 

dio i bivši disko s skloništem), odnosno dio koji do 

sada nije privatiziran sukladno predviđenim 

proračunskim sredstvima. 

 

II 

  Ovlašćuje se Općinski načelnik da 

sudjeluje u postupku natječaja i podnese ponudu u 

ime Općine Kneževi Vinogradi u III. natječajnom 

krugu, koji provodi Trgovački sud u Osijeku. 

 

III 

 Nakon provedenog natječaja u slučaju 

prihvaćanja ponude, ovlašćuje se Općinski načelnik 

na sklapanje Kupoprodajnog ugovora za objekte iz 

članka I. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku. 

 

 

   PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 421-03/12-01/02 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-12-05 

Kn.Vinogradi, 26.11.2012. 

 

 

 Općinski načelnik temeljem članka 48. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 2/09) i članka  3. Odluke o kriterijima, 

uvjetima i načinu provođenja Programa poticanja 

razvoja poljoprivrede i gospodarstva na području 

Općine Kneževi Vinogradi u 2012.godini, a u 

skladu s objavljenim Javnim pozivom za za 

poticanje zapošljavanja na području Općine 

Kneževi Vinogradi, dana 26.11.2012.godine donio 

je  

 

Z A K LJ U Č A K 

O isplati potpore za poticanje gospodarstva  

na području Općine Kneževi Vinogradi 

 

I 

 Odobrava se isplata potpore za poticanje 

gospodarstva u zapošljavanju  i to: 

 

1. ZKI-SJEME d.o.o. Suza, M.Tita 100. 

OIB 14810310373 kojeg zastupa Leopold 

Đuričin iz Suze za upošljavanje dva 

djelatnika tijekom 2012. s područja Općine 

Kneževi Vinogradi.   

 

II 

 Potpora će biti isplaćena podnositelju u 

jednokratnom iznosu od 4.000,00 kn (2.000,00 kn 

po uposlenom djelatniku). 

 

III 

 S podnositeljem iz članka I. sklopit će se 

ugovor, na temelju čega će se izvršiti isplata na 

žiro-račun podnositelja. 

 

IV 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

         mr.Deneš Šoja v.r. 

  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 421-03/12-01/02 

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

Kn.Vinogradi, 04.12.2012. 

 

 

 Općinski načelnik temeljem članka 48. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 2/09) i članka  3. Odluke o kriterijima, 

uvjetima i načinu provođenja Programa poticanja 

razvoja poljoprivrede i gospodarstva na području 

Općine Kneževi Vinogradi u 2012.godini, a u 

skladu s objavljenim Javnim pozivom za  poticanje 

gospodarstva i zapošljavanja na području Općine 

Kneževi Vinogradi, dana 04.12.2012.godine donio 

je  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

O isplati potpore za poticanje gospodarstva i 

zapošljavanja 

na području Općine Kneževi Vinogradi 

 

I 
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 Odobrava se isplata potpore za poticanje 

gospodarstva i zapošljavanja i to: 

 

2. PECOTIĆ & OSTOJIĆ d.o.o. Kamenac,  

Glavna 93. OIB 19342651505 kojeg 

zastupa Darko Pecotić iz Kamenca; 

3. OPG Slavko Todorović iz Karanca, 

Kolodvorska 5. OIB 03840813190 

 

II 

 Potpora će biti isplaćena podnositeljima  i 

to: 

- podnositelju pod red.br. 1 u iznosu od 

5.000,00 kn; 

- podnositelju pod red.br. 2 u iznosu od 

2.000,00 kn. 

 

III 

 S podnositeljima iz članka I. sklopit će se 

ugovor, na temelju čega će se izvršiti isplata na 

žiro-račun podnositelja. 

 

IV 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

         mr.Deneš Šoja v.r. 

 Općinski načelnik temeljem članka 48. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 2/09), dana 17.12.2012.godine donosi  

 

R J E Š E NJ E  

O imenovanju inventurne komisije 

 

I 

 U Inventurnu komisiju Općine Kneževi 

Vinogradi imenuju se  

 

1. Martina Tibor za predsjednika 

2. Ernest Ertner za člana 

3. Ružica Batori za člana 

 

 

II 

 Zadatak Komisije iz članka I. je izvršiti  

- poslove popisa kapitalne imovine i sitnog 

inventara, 

- predložiti otpis kapitalne imovine (prodane 

i amortizirane koja više nije za uporabu) i 

isluženog ili na drugi način neuporabljivog 

sitnog inventara, 

- utvrditi potraživanja i dugovanja na kraju 

kalendarske godine, 

- obavlja i druge poslove koji se odnose na 

utvrđivanje stanja imovine Općine. 

Popis će se obavit u vremenu od 01.do 

15.siječnja 2013.godine. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine. 

 

 

KLASA: 406-01/12-01/11 

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

Kn.Vinogradi, 17.12.2012. 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

    mr.Deneš Šoja v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 035-01/12-01/1 

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

Kn.Vinogradi, 17.12.2011. 

 

Temeljem čl. 18. stavak 3. Uredbe o 

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

Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim 

oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i 

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

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

17.12.2012. godine, donio je 

 

P L A N  

klasifikacijskih oznaka  i brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja akata upravnih i drugih 

tijela Općine Kneževi Vinogradi 

za 2013.godinu 

 

I 

 Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih 

oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2013. 

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 

 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 2013.godine, kako slijedi: 
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Oznaka 

klasifi- 

kacije 

po 

sadržaj

u 

Broj 

dosjea 

Opis djelatnosti 

unutar podgrupe 

Vrije

me 

čuvan

ja 

- 

trajno 

- 

Vrijeme 

čuvanja 

(broj 

godina) 

008-01/ 01/ Informiranje  5 

012-03/ 01/ Statut trajno  

013-01/ 01/ Izborni sustav – 

općenito 

trajno 5 

016-02/ 01/ Prava nacionalnih 

manjina 

trajno  

023-01/ 01/ Organizacije i rad 

tijela lokalne uprave 

– općenito 

Trajno  

026-01/ 01/ Mjesni odbori Trajno  

032-05/ 01/ Službena glasila Trajno   

034-01/ 01/ Potvrde – upravni 

postupak 

 3 

035-01/ 01/ Uredsko poslovanje – 

općenito 

Trajno  

036-01/ 01/ Arhiviranje predmeta 

i akata – općenito 

trajno  

050-01/ 01/ Predstavke i pritužbe 

na rad uprave 

 5 

070-01/ 01/ Vjerska pitanja Trajno   

080-01/ 01/ Službenici, 

namještenici, 

dužnosnici i drugi 

djelatnici u organima 

uprave 

Trajno 

– 

matičn

e 

knjige 

50 

080-07/ 01/ Ocjenjivanje rada 

službenika i 

namještenika u 

tijelima uprave 

 10 

100-01/ 01/ Zapošljavanje – 

općenito 

 50 

112-01/ 01/ Zasnivanje i 

prestanak radnog 

odnosa, ugovor o 

djelu i dopunski rad – 

općenito 

 50 

 

112-04/ 01/ Ugovori o djelu trajno  

113-01/ 01/ Radno vrijeme, 

odmori, dopusti i 

bolovanje 

 5 

114-04/ 01/ Disciplinska 

odgovornost i 

postupak 

 5 

115-01/ 01/ Zaštita na radu – 

općenito 

 50 

119-01/ 01/ Kadrovska politika i 

evidencije – općenito 

 50 

120-01/ 01/ Osobni dohodak – 

općenito 

 50 

121-01/ 01/ Ostala primanja po 

osnovi rada 

 10 

130-01/ 01/ Stručno usavršavanje 

– općenito 

 50 

140-01/ 01/ Mirovinsko 

osiguranje 

 50 

220-01/ 01/ Prebivalište i 

boravište građana - 

potvrde 

 3 

302-01/ 01/ Gospodarski razvoj Trajno  

310-01/ 01/ Industrija  Trajno  

311-01/ 01/ Obrt , malo i srednje 

poduzetništvo 

Trajno  

320-01/ 01/ Poljoprivreda – 

općenito 

Trajno  

320-02/ 01/ Poljoprivredno 

zemljište 

trajno  

 02/ Natječajna 

dokumentacija o 

raspolaganju 

poljoprivrednim 

zemljištem 

Trajno  

321-01/ 01/ Šumarstvo Trajno  

325-01/ 01/ Vodoprivreda Trajno  

330-01/ 01/ Unutarnja trgovina Trajno  

334-01/ 01/ Turizam  Trajno  

335-01/ 01/ Ugostiteljstvo trajno  

340-01/ 01/ Cestovni promet – 

općenito 

Trajno  

344-01/ 01/ Veze (telefon, pošta i 

dr) 

trajno  

350-01/ 01/ Prostorno planiranje Trajno  

351-01/ 01/ Zaštita čovjekove 

okoline 

trajno  

360-01/ 01/ Građevinski poslovi  trajno  

361-01/ 01/ Izgradnja objekata Trajno  

363-01/ 01/ Komunalni poslovi – 

općenito 

trajno 10 

363-02/ 01/ Komunalne 

djelatnosti 

Trajno  

363-03/ 01/ Komunalna naknada  10 

363-04/ 01/ Komunalna 

inspekcija 

 10 

370-01/ 01/ Stambeni odnosi Trajno 5 

372-01/ 01/ Poslovni prostori  5 

380-01/ 01/ Gospodarska 

predstavljanja 

 10 

400-01/ 01/ Financijski planovi trajno  

400-06/ 01/ Proračuni trajno  

401-01/ 01/ Knjigovodstvene 

evidencije 

 11 

402-01/ 01/ Financiranje – 

općenito 

trajno  

402-08/ 01/ Financiranje iz 

proračuna 

 11 

 02/ Financiranje po 

javnim pozivima 

 11 

403-01/ 01/ Kreditiranje – 

općenito 

 11 

404-01/ 01/ Investicije – općenito Trajno  

404-04/ 01/ Investicijsko 

održavanje 

 10 

406-01/ 01/ Upravljanje i 

nabavljanje imovine 

Trajno  

410-01/ 01/ Porezi  10 

412-01/ 01/ Pristojbe  5 

450-01/ 01/ Platni promet  7 

452-01/ 01/ Štedni poslovi  5 

500-01/ 01/ Zdravstvena zaštita i 

zdravstveno 

osiguranje – općenito 

Trajno  

550-01/ 01/ Socijalna zaštita – 

općenito 

trajno  

551-06/ 01/ Novčane pomoći u 

socijalnoj zaštiti 

 10 

601-01/ 01/ Predškolsko odgoj – 

općenito 

Trajno  

602-01/ 01/ Školstvo – općenito trajno  
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604-01/ 01/ Stipendiranje  10 

612-01/ 01/ Kulturne djelatnosti trajno  

650-01/ 01/ Informatika – 

općenito 

 3 

700-01/ 01/ Pravosudni poslovi Trajno  

701-01/ 01/ Odvjetništvo Trajno  

714-01/ 01/ Prekršajni sudovi Trajno   

804-01/ 01/ Sigurnosni poslovi Trajno  

810-01 01/ Civilna zaštita  10 

931-01/ 01/ Geodetska izmjera – 

općenito 

Trajno  

932-01/ 01/ Katastar zemljišta – 

općenito 

Trajno  

936-01/ 01/ Geodetski poslovi- 

parcelacije  i 

geodetski elaborati 

Trajno  

940-01/ 01/ Evidencija nekretnina 

u vlasništvu – 

općenito 

Trajno  

943-01/ 01/ Promjena režima 

vlasništva 

Trajno  

944-01/ 01/ Građevinsko 

zemljište 

Trajno  

945-01/ 01/ Imovinsko pravni 

poslovi  u vezi s 

polj.zemljištem 

Trajno  

950-01/ 01/ Statistika   5 

 

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. Općinski načelnik  2100/06-01-03 

3. Jedinstveni upravni odjel 2100/06-01-04 

4. Vlastiti komunalni pogon 2100/06-01-05 

 

1.1. Referenti po svim unutarnjim ustrojstvenim 

jedinicama unutar Općine Kneževi Vinogradi: 

- Željka Kolarić /01 

- Ružica Batori /02 

- Čila Todorović /03 

- Julijana Horvat /04 

- Tamara Čizmar /05 

- Martina Tibor /06 

- Sava Šujdović /07 

 

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 

 

e.) VIJEĆE MLADIH   2100/06-05 

1. Vijeće mladih   2100/06-05-01 

 

IV 

 Ovaj Plan primjenjuje se od 

01.01.2013.godine i ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi.  

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

          mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi mr.Deneš Šoja, temeljem članka 48. 

Statuta Općine (Službeni glasnik 2/09) i Javnog 

poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje 

potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta 

poljoprivrednim proizvođačima na području Općine 

Kneževi Vinogradi u 2012.godini, donijo 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 2012.godini, po podnesenim 

zahtjevima, u ukupnom iznosu od 54.858,94 kn. 

 Popis osoba nalazi se u privitku ove 

Odluke.. 

 

II 

 Odbijaju se zahtjevi Obrta Agrozoli iz Suze 

i OPG Rozner Pinkert Kristine iz Suze iz razloga 

što duguju Općini Kneževi Vinogradi. 

 

III 

 Zadužuje se JUO da isplati potpore OPG-

ima iz članka I. na dostavljene žiro-račune. 
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IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja,  a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 421-03/12-01/10 

URBROJ: 2100/06-01-03-11-32 

Kn.Vinogradi, 28.12.2012. 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

         mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 11 od 12 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 16/2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 12 od 12 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 16/2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.: 2500009-1819500000  OIB 35938293122 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

 

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

