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vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 19. 

sjednici, održanoj 15.12.2011. godine, donijelo 

je 

 

O D L U K U 

O odvodnji otpadnih voda  

na području Općine Kneževi Vinogradi 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuju način 

odvodnje otpadnih voda, obveza priključenja 

na sustav javne odvodnje, otpadnih voda, 

uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na 

područjima na kojima nije izgrađen takav 

sustav, mjesta ispuštanja otpadnih voda iz 

građevina javne odvodnje u prirodne 

prijemnike, obveza posebnog odlaganja i 

uklanjanja opasnih i drugih tvari, granične 

vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne 

vode i tvari koje se ispuštaju u septičke i 

sabirne jame, obveza održavanja sustava javne 

odvodnje otpadnih voda, te se utvrđuju 

granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za 

otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u sabirne 

jame na području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 2. 

 Otpadne su vode, u smislu ove Odluke, 

vode koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje 

iz kućanstava, industrije, obrta, poljodjelstva, 

oborinske vode koje otječu s obrađenih, 

odnosno nepropusnih površina, drenažne vode 

te druge vode koje se ispuštaju  u sustav javne 

odvodnje, odnosno u sabirne jame i lokalne 

odvodne sustave gdje nije izgrađena 

kanalizacija. 

 

Članak 3. 

 Djelatnost javne odvodnje otpadnih 

voda je komunalna djelatnost koju čine poslovi 

sakupljanja otpadnih voda, njihova odvodnja 

do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i 

ispuštanje u prijemnik, obrada mulja koji 

nastaje u procesu njihova pročišćavanja, kao i 

poslovi odvodnje oborinskih voda putem 

sustava javne odvodnje. 

 Djelatnost javne odvodnje otpadnih 

voda na području Općine obavlja pravna osoba 

organizirana u skladu s Zakonom – javni 

isporučitelj vodne usluge (u daljnjem tekstu: 

javni isporučitelj vodne usluge). 

 Za djelatnost odvodnje oborinske vode 

putem sustava javne odvodnje Općina će 

sklopiti Ugovor o povjeravanju poslova 

održavanja sa javnim isporučiteljem vodne 

usluge. 

 

II. NAČIN ODVODNJE 

Članak 4. 

 Otpadne vode se odvode putem 

posebnih sustava koji mogu biti: 

- sustav javne odvodnje koji prema 

načinu odvodnje može biti mješovit ili 

razdjelni (javna kanalizacija), 

- sustav unutarnje odvodnje (unutarnja 

kanalizacija), 

- sustav oborinske odvodnje. 

Na području  Kneževi Vinograda gdje 

je izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se 

vode odvode sustavom javne odvodnje, 

pročišćavaju u uređaju za pročišćavanje 

otpadnih voda Kneževi Vinogradi (pročistač 

otpadnih voda) i ispuštaju u odvodni kanal 

Kenca. 

Na području Općine Kneževi 

Vinogradi na kojima nije izgrađen sustav javne 

odvodnje otpadne se vode odvode u sabirne, 

odnosno septičke jame. 

 

Članak 5. 

 Otpadne se vode odvode iz sustava 

unutarnje odvodnje u sustav javne odvodnje, 

odnosno u sabirnu odnosno septičku jamu. 

 

Članak 6. 

 Sustavi odvodnje iz članka 4.ove 

Odluke moraju biti tako izgrađeni i održavani 

da osiguravaju pravilnu i sigurnu odvodnju i 

pročišćavanje ukupnih količina otpadnih voda, 

a grade se prema važećim zakonskim 

propisima. 

 

Članak 7. 

 Korisnikom sustava javne odvodnje u 

smislu ove Odluke smatra se svaka fizička ili 

pravna osoba koja je vlasnik ili upravlja 

nekretninama, a koristi vodu iz javne 

vodoopskrbne mreže ili bilo kojeg drugog 

izvora (vrelo, bunar i sl.). 

 Korisnik sustava je dužan izvijestiti 

javnog isporučitelja vodne usluge o svakoj 

promjeni  vlasništva nekretnine. 

 Korisnikom sustava javne odvodnje 

smatrat će se i korisnik nekretnine samo u 

slučaju kada je obvezu plaćanja ove 

komunalne usluge vlasnik ugovorom prenio na 

korisnika. 

 

Članak 8. 
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 Otpadne vode koje se upuštaju u sustav 

javne odvodnje i otpadne vode koje se 

ispuštaju iz sustava javne odvodnje u prirodni 

prijemnik, moraju ispunjavati uvjete kakvoće 

utvrđene zakonskim propisima. 

 

III. SUSTAVI ODVODNJE 

 

III.1. Sustav javne odvodnje (javna 

kanalizacija) 

 

Članak 9. 

 Sustav javne odvodnje čine instalacije, 

građevine i uređaji za odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda od kontrolnog okna sustava 

unutarnje odvodnje do ispusta u prijemnik. 

 Na području Općine Kneževi 

Vinogradi gdje je izgrađen sustav javne 

odvodnje, otpadne vode se odvode fekalnom 

kanalizacijom i oborinskom kanalizacijom 

(samo na jednom dijelu) tzv. razdjelnom 

kanalizacijom. 

Gdje je izgrađena razdjelna 

kanalizacija zasebnim se kanalima odvode 

oborinske vode, a zasebnim druge otpadne – 

fekalne vode. 

 

Članak 10. 

 Sustav javne odvodnje se gradi u 

skladu s propisima o građenju, vodno-

gospodarskom osnovom i aktima koji takvu 

osnovu zamjenjuju. 

 Izgrađene instalacije, građevine i 

uređaji sustava javne odvodnje predstavljaju 

javno dobro u javnoj uporabi i  u vlasništvu su 

Općine Kneževi Vinogradi, odnosno javnog 

isporučitelja vodne usluge na području Općine, 

čiji je Općina suvlasnik, a dani su na 

održavanje javnom isporučitelju vodne usluge. 

 Pravna osoba koja obavlja djelatnost 

odvodnje otpadnih voda – Javni isporučitelj 

vodne usluge dužna je sustav javne odvodnje 

održavati u ispravnom stanju. 

 

Članak 11. 

 Pravne i fizičke osobe dužne su 

otpadne  vode ispuštati u sustav javne 

odvodnje. 

 Iznimno, na područjima na kojima nije 

izgrađen sustav javne odvodnje, pravne i 

fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati 

na način propisan ovom Odlukom. 

 

Članak 12. 

 Otpadne vode iz sustava unutarnje 

odvodnje ispuštaju se preko kontrolnog okna 

kanalizacijskim priključkom u sustav javne 

odvodnje. 

 Kanalizacijski priključak iz stavka 

1.ovog članka čini spojni cjevovod od 

kontrolnog okna na sustavu javne odvodnje do 

prvog priključnog okna koji je dio sustava 

unutarnje odvodnje. 

 Priključno okno gradi i održava 

korisnik sustava javne odvodnje na određenom 

mjestu uz regulacijsku liniju prema uvjetima 

javnog isporučitelja vodne usluge. Isti mora 

biti izveden tako da je moguće mjeriti protok 

otpadnih voda koje korisnik ispušta u sustav 

javne odvodnje i uzimati uzorke otpadnih voda 

za vršenje kontrole kakvoće istih. 

 

Članak 13. 

 Vlasnik sustava unutarnje kanalizacije 

dužan je zatražiti priključivanje na sustav javne 

odvodnje u skladu s općinskim propisom o 

priključivanju na komunalnu infrastrukturu. 

 

Članak 14. 

 Sustav unutarnje odvodnje priključuje 

se na sustav javne odvodnje jednim 

kanalizacijskim priključkom. 

 Na sustav javne odvodnje se može 

priključiti i zemljište na kojem nije izgrađen 

objekt u skladu s tehničkim uvjetima koje 

izdaje Javni isporučitelj vodne usluge. 

 

Članak 15. 

 Iznimno od članka 14.stavak 1. ove 

Odluke može se odobriti da se unutarnja 

kanalizacija priključi na javnu kanalizaciju s 

više kanalizacijskih priključaka ako se: 

- investicijsko-tehničkom 

dokumentacijom dokaže da je gradnja 

više priključaka opravdana zbog 

ekonomičnosti ili zbog potreba  

tehnološkog procesa ili zbog tehničkih 

razloga; 

- nekretnine s koje se otpadne vode 

odvode nalazi uz dva ili više 

kanalizacijskih slivova. 

 

III.2. Sustav unutarnje odvodnje 

(unutarnja kanalizacija) 

 

Članak 16. 

 Sustav unutarnje odvodnje čine 

instalacije, građevine i uređaji za sakupljanje, 

prethodnu obradu, ako je potrebna, i odvođenje 
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otpadnih voda iz objekata i zemljišta do 

kontrolnog okna te kontrolno okno. 

 Sustav unutarnje odvodnje je u 

vlasništvu vlasnika nekretnine. 

 

Članak 17. 

 Sustav unutarnje odvodnje mora biti 

izveden u skladu s propisima o građenju i 

održavan tako da se isključi mogućnost 

onečišćenja i zagađivanja njegovog okoliša 

razlijevanjem otpadnih voda po površini, 

prodiranjem otpadnih voda u podzemne 

slojeve i na drugi način; da se spriječi 

prenošenje zaraznih bolesti, te da se 

onemogući vraćanje kanalskih voda u sustav 

unutarnje odvodnje djelovanjem uspora iz 

sustava javne odvodnje. 

 Kanali, spojevi i građevine sustava 

unutarnje odvodnje kojima se odvode 

tehnološke otpadne vode moraju biti izvedeni 

vodonepropusno, otporni na kiseline, lužine i 

druge tvari, te na temperaturu. 

 

Članak 18. 

 Otpadne vode moraju biti pročišćene 

tako da štetno ne djeluju na sustav javne 

odvodnje u kanalizacijsku mrežu i da se 

osigura nesmetan rad uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda, te da se zaštite radnici koji 

obavljaju poslove održavanja te mreže. 

 

Članak 19. 

 Kontrolno okno je dio sustava 

unutarnje odvodnje prije njezina spoja sa 

sustavom javne odvodnje u kojem je moguće 

mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke 

za kontrolu kakvoće otpadnih voda. 

 Kontrolno se okno mora nalaziti na 

mjestu do kojega je osiguran nesmetan pristup. 

Korisnik sustava unutarnje odvodnje dužan je 

u svako vrijeme omogućiti ovlaštenim 

osobama pravne osobe, koja obavlja 

komunalnu djelatnost odvodnje otpadnih voda, 

nesmetan pristup kontrolnom oknu. 

 

Članak 20. 

 Vlasnik, odnosno korisnik sustava 

unutarnje odvodnje dužan je instalacije, 

građevine i uređaje sustava unutarnje odvodnje 

održavati u ispravnom stanju. 

 

Članak 21. 

 Sustav unutarnje odvodnje mora biti 

priključen na sustav javne odvodnje ako ovom 

Odlukom nije drugačije određeno. 

 

Članak 22. 

 Kada se u pojedinim dijelovima 

naselja u kojima nije postojao sustav javne 

odvodnje  isti izgradi, korisnik sustava 

unutarnje odvodnje je dužan postojeće 

instalacije, građevine i uređaje sustava 

unutarnje odvodnje prilagoditi, odnosno izvesti 

u skladu s odredbama ove Odluke, te je dužan 

priključiti se na sustav javne odvodnje prema 

postupku i u roku što su određeni općinskim 

propisom o priključivanju na komunalnu 

infrastrukturu. 

 Troškove gradnje i održavanja sustava 

unutarnje odvodnje podmiruje njezin vlasnik. 

 

III.3. Sustav oborinske odvodnje  

 

Članak 23. 

 Sustav oborinske odvodnje čine 

zatvoreni i otvoreni kanali za odvodnju 

oborinskih voda. 

 

IV. UVJETI ISPUŠTANJA 

OTPADNIH VODA 

 

Članak 24. 

 Pravne i fizičke osobe koje se u vezi s 

obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti 

koriste opasnim i drugim tvarima određenim 

propisom o opasnim tvarima u vodama, dužne 

su takve tvari držati i odlagati u skladu s 

posebnim propisom, tako da se isključi 

mogućnost onečišćavanja, odnosno 

zagađivanja vodotoka i onečišćavanja, 

odnosno zagađivanja podzemnih voda, te, ako 

se ispuštaju u sustav javne odvodnje, dužne su 

ih potpuno ili djelomično ukloniti. 

 

Članak 25. 

 Prethodno se pročišćavaju tehnološke i 

sve druge otpadne vode u kojima koncentracija 

opasnih i drugih tvari u otpadnoj vodi 

prekoračuje granične vrijednosti određene 

propisom o graničnim vrijednostima 

pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim 

vodama prije njihova ispuštanja u sustav javne 

odvodnje. 

 

Članak 26. 

 Otpadne vode koje su agresivne, 

radioaktivne, toksične ili su zagađene  

patogenim klicama ili virusima, prije ispusta u 

sustav javne odvodnje pročišćavaju se u 

odgovarajućim uređajima za pročišćavanje. 
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 Uređaji sustava unutarnje odvodnje 

koji su namijenjeni za pročišćavanje otpadnih 

voda, moraju biti izvedeni tako da osiguravaju 

neprekidno pročišćavanje i za vrijeme kada se 

uređaji čiste ili popravljaju. 

 Projektiranje i izvođenje sustava 

unutarnje odvodnje vlasnik nekretnine je dužan 

uskladiti s tehničkim uvjetima koje izdaje 

Javni isporučitelj vodne usluge. 

 

Članak 27. 

 U sustav javne odvodnje ne smiju se 

ispuštati otpadne vode i tvari kojima se 

ugrožava predviđeni hidraulički režim toka 

odvodnje otpadnih voda, vodonepropusnost 

cjevovoda, rad kanalizacijskih crpki, tekući 

nadzor i održavanje objekata kanalizacije ili 

povećavaju troškovi eksploatacije, kao i tvari 

koje miješanjem s prijemnikom stvaraju talog. 

 

Članak 28. 

 U sustav javne odvodnje ne smiju se 

ispuštati naročito: 

- krute i viskozne tvari koje 

same ili u kontaktu s drugim 

tvarima mogu prouzročiti 

smetnje u radu kanalizacijskih 

objekata i uređaja, kao što su 

pepeo, drozga, slama, otpaci i 

strugotine metala, plastike, 

drva, stakla, krpe, perje, dlake, 

ostaci životinjske utrobe, 

vapneni mulj, ostaci vapna, 

otpad i proizvodnog procesa i 

destilacija, ostaci kemikalija, 

boja i slični talozi koji nastaju 

pri  pročišćavanju vode, 

cementni mulj, ostaci betona, 

tvari koje nastaju čišćenjem i 

održavanjem betonara, 

asfaltnih baza i dr. 

- kiseline, alkalne, agresivne i 

ostale štetne tekućine koje 

nepovoljno djeluju na 

materijal od kojega su 

izrađene kanalizacijske cijevi, 

objekti i uređaji 

kanalizacijskog sustava, 

plinovi (sumporovodik, 

sumporni dioksid, dušikovi 

oksidi, cijanidi, klor i sl.) 

- patogene bakterije ili virusi, 

- radioaktivne materije, 

- ostale štetne tvari. 

 

Članak 29. 

 U sustav oborinske odvodnje ne smiju 

se ispuštati: 

- sanitarna otpadna voda, 

- tehnološka otpadna voda. 

 

Članak 30. 

 Korisnik sustava javne odvodnje 

obavezan je posebno odlagati i odstranjivati 

otpadne tvari u skladu s odredbama posebnih 

propisa. 

 Otpadnim tvarima se smatraju tvari, 

energija i drugi uzročnici koji svojim 

sustavom, količinom i drugim svojstvima 

štetno djeluju na život i zdravlje ljudi i zaštitu 

okoliša. 

 

Članak 31. 

Korisnik sustava javne odvodnje dužan 

je vršiti redovite analize sastava i svojstava 

otpadnih voda koje upušta u sustav javne 

odvodnje i utvrđivati količine istih ako u vezi s 

obavljanjem gospodarske djelatnosti ili drugih 

aktivnosti ispušta tehnološke otpadne vode za 

čije je ispuštanje potrebna vodopravna 

dozvola. 

Uzrokovanje i ispitivanje vrijednosti 

pokazatelja i koncentracije opasnih i drugih 

tvari u otpadnim vodama mogu obavljati samo 

ovlašteni laboratoriji, a ispitivanja se obavljaju 

u skladu s propisanim vrijednostima. 

Ukoliko dođe do onečišćenja ili drugih 

poremećaja na uređajima sustava unutarnje 

odvodnje, ovlašteni laboratorij će na zahtjev  

Javnog isporučitelja vodne usluge izvršiti 

izvanrednu analizu otpadne vode u 

priključnom kontrolom oknu sustava unutarnje 

odvodnje. 

 

Članak 32. 

 Redovne i izvanredne analize kakvoće 

otpadnih voda obuhvaćaju ispitivanja 

fizikalnih, kemijskih, bakterioloških i bioloških 

svojstava otpadnih voda, ovisno o tehnološkom 

procesu. 

 Korisnik sustava javne odvodnje 

obvezan je voditi očevidnik izvršenih analiza. 

 Analiza kakvoće otpadnih voda 

obavlja se u skladu s vodopravnom dozvolom. 

 Troškove analize kakvoće otpadnih 

voda snosi pravna, odnosno fizička osoba koja 

je vlasnik pogona u kojem nastaju otpadne 

vode. 
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V. ODRŽAVANJE SUSTAVA 

ODVODNJE OTPADNIH 

VODA 

 

Članak 33. 

 Javni isporučitelj vodne usluge  je 

dužan redovito održavati sustav javne 

odvodnje na način da je neprekidno u funkciji. 

 

Članak 34. 

 Javni isporučitelj vodne usluge nije 

odgovoran  za štete nastale uslijed: 

- više sile (neuobičajeno 

visokog nivoa vodotoka, 

odnosno podzemnih voda, 

padalina i zemljotresa), 

- većih pogonskih i tehničkih 

smetnji izazvanih bez njegove 

krivnje. 

Javni isporučitelj je u slučajevima iz 

stavka 1.ovog članka dužan poduzeti sve 

tehničke mjere kako bi se u što kraćem roku 

normalizirala odvodnja otpadnih voda. 

 

Članak 35. 

 Kod predviđenih obustava odvodnje 

otpadnih voda javni isporučitelj vodne usluge 

je dužan o tome unaprijed obavijestiti 

korisnike sustava javne odvodnje putem 

sredstava javnog izvješćivanja. 

 

Članak 36. 

 O dužem prekidu obavljanja djelatnosti 

javni isporučitelj vodne usluge je dužan 

izvijestiti općinski upravni odjel. 

 

VI. ODVODNJA OTPADNIH 

VODA NA PODRUČJIMA NA 

KOJIMA NIJE IZGRAĐEN 

SUSTAV JAVNE ODVODNJE 

 

Članak 37. 

 Na područjima na kojima nije izgrađen 

sustav javne odvodnje otpadne se vode iz 

sustava unutarnje odvodnje odvode u sabirne, 

odnosno u septičke jame ili se nakon 

pročišćavanja ispuštaju u najbliži prirodni ili 

umjetni vodotok (prijemnik). 

 Sabirne, odnosno septičke jame moraju 

biti izgrađene bez ispusta i preljeva, sa 

vodonepropusnim dnom i stjenkama, 

odgovarajućeg kapaciteta na temelju 

postavljenih uvjeta u odobrenju za njihovu 

izgradnju. 

 U sabirne, odnosno septičke jame 

mogu se upuštati samo: 

- sanitarne otpadne vode, 

- tehnološke otpadne vode koje 

su nastale kao posljedica 

tehnološkog procesa. 

Oborinske i površinske vode, te vode 

koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog 

procesa ne smiju se ispuštati u sabirne, 

odnosno septičke jame. 

 

Članak 38. 

 Sustavi unutarnje odvodnje koji 

nemaju priključak na javni odvodni sustav a 

izgrađeni su prije stupanja na snagu ove 

Odluke, smatraju se privremenim i mogu se 

koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama 

ove Odluke i uz pridržavanje propisa i 

sanitarno-tehničkih normi za korištenje 

odnosnih objekata, te uvjeta navedenih u 

odobrenju za njihovo građenje. 

 

Članak 39. 

 Nakon izgradnje javnog sustava javne 

odvodnje vlasnik odnosno korisnik sabirne, 

odnosno septičke jame dužan je izgraditi 

kanalizacijski priključak na sustav javne 

odvodnje. 

 Izgrađen sustav unutarnje kanalizacije 

vlasnik  odnosno korisnik nekretnine je dužan 

priključiti na sustav javne odvodnje prema 

postupku i u roku što su određeni općinskim 

propisom o priključivanju na komunalnu 

infrastrukturu. 

 Nakon priključenja sustava unutarnje 

odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik 

odnosno korisnik nekretnine je dužan sve 

dosadašnje instalacije i uređaje koji se više 

neće koristiti odstraniti ili sanirati. 

  

 

VII. GRANIČNE VRIJEDNOSTI 

OPASNIH I DRUGIH TVARI U 

OTPADNIM VODAMA I 

TVARI KOJE SE ISPUŠTAJU 

U SABIRNE JAME I 

LOKALNE ODVODNE 

SUSTAVE 

 

Članak 40. 

 Granične vrijednosti opasnih i drugih 

tvari u otpadnim vodama i tvari koje se 

ispuštaju u sabirne i septičke jame ne smiju 

prekoračiti vrijednosti određene propisom o 

graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i 
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drugih tvari u otpadnim vodama koje se 

ispuštaju u sustav javne odvodnje. 

 Otpadne vode iz stavka 1.ovoga članka 

prethodno se obrađuju u posebnim uređajima 

za prethodno pročišćavanje otpadnih voda, ako 

svojim sastavom ne zadovoljavaju granične 

vrijednosti za ispuštanje  u sustav javne 

odvodnje. 

 Granične vrijednosti pokazatelja i 

dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari 

u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav 

javne odvodnje iz sabirnih i septičkih jama su: 

 

POKAZATELJI MJERNE 

JEDINICE 

SUSTAV 

JAVNE 

ODVODNJE 

FIZIKALNI 

POKAZATELJI 
 

1. Ph 6,5-9,5 

2. Temperatura oC 45 

3. Taložne tvari ml/lh 10 

ORGANSKI 

POKAZATELJI 
 

4. BPK5mgO2/l 

Određuje javni 

isporučitelj 

vodne usluge  

5. KPKCrmgO2/l 

Određuje javni 

isporučitelj 

vodne usluge  

6. Teškohlapljive lipofilne 

tvari (ukupna ulja i masti( 

mg/l) 

100 

7. Mineralna ulja mg/l 30 

8. Lakohlapljivi aromatski 

ugljikovodici mg/l 
1,0 

9. Adsorbilni organski 

halogeni mgCl/l 
0,5 

10. Lakohlapljivi klorirani 

ugljikovodici mg/l 
1,0 

11. Fenoli mg/l 10,00 

12. Detergenti, aninski mg/l 10,00 

13. Detergenti, neionski 

mg/l 
10,00 

14. Detergenti, kationski 

mg/l 
2,0 

ANORGANSKI 

POKAZATELJI 
 

15. Arsen mg/l 0,1 

16. Bakar mg/l 0,5 

17. Barij mg/l 5 

18. Bor mg/l 10,0 

19. Cink mg/l 2 

20. Kadmij mg/l 0,1 

21. Kobalt mg/l 1 

22. Kositar mg/l 2,0 

23. Krom ukupni mg/l 0,5 

24. Krom6+  mg/l 0,1 

25. Mangan mg/l 4,0 

26. Nikal mg/l 0,5 

27. Olovo mg/l 0,5 

28. Selen mg/l 0,1 

29. Srebro mg/l 0,1 

30. Živa mg/l 0,01 

31. Vanadij mg/l 0,1 

32. Fluoridi mg/l 

OTOPLJENI 
20,0 

33. Sulfiti mg/l 10 

34. sulfiti mg/l OTOPLJENI 1,0 

35. Sulfati mg/l 

Određuje javni 

isporučitelj 

vodne usluge  

36. Kloridi mg/l 

Određuje javni 

isporučitelj 

vodne usluge  

37. Fosfor ukupni mgP/l 
Određuje javni 

isporučitelj 
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vodne usluge  

38. Klor slobodni Cl2mg/l 0,5 

39. Klor ukupni Cl2mg/l 1,0 

40. Dušik ukupni mgN/l 

Određuje javni 

isporučitelj 

vodne usluge  

41. Nitriti mgN/l 10 

42. Cijanidi ukupni mg/l 10 

43. Cijanidi slobodni mg/l 0,1 

RADIOAKTIVNI 

POKAZATELJI 
 

44. Radioaktivnost ukupno 

Beta mBq/l 
2000 

Napomena: vrijednosti za koje je utvrđeno da 

određuje javni isporučitelj vodne usluge, 

posebnim aktom će odrediti pravna osoba koja 

upravlja javnim sustavom odvodnje otpadnih 

voda. 

 

Članak 41. 

 Sabirna, odnosno septička jama se 

mora nalaziti na mjestu do kojega je moguć 

pristup posebnim vozilima za pražnjenje 

sadržaja sabirne jame. 

 

Članak 42. 

 Sabirne, odnosno septičke jame prazni 

pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje 

otpadnih voda - javni isporučitelj vodne 

usluge. 

 Sadržaj sabirnih, odnosno septičkih 

jama odvozi se posebnim vozilima u uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda.  

 

VIII. NADZOR 

 

Članak 43. 

 Nadzor nad provođenjem odredaba ove 

Odluke obavlja nadležna vodopravna 

inspekcija, odnosno općinsko komunalno 

redarstvo. 

 U obavljanju nadzora nad 

provođenjem odredaba ove Odluke komunalni 

redar je ovlašten: 

- nadzirati primjenu ove 

Odluke, 

- rješenjem narediti određene 

radnje ili propuštanje 

određenih radnji, 

- predlagati pokretanje 

prekršajnog postupka, izricati i 

naplaćivati mandatne kazne. 

 

IX. KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 44. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 

5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za 

prekršaj pravna osoba  - javni isporučitelj 

vodne usluge ako: 

1. ne postupi u skladu s odredbom članka 

33. ove Odluke, 

2. ne postupi u skladu s odredbom članka 

35. ove Odluke   

Za prekršaj iz stavka 1.ovog članka kaznit će 

se i odgovorna osoba u pravnoj osobi -  

javnom isporučitelju vodne usluge u iznosu od 

900,00 do 1.500,00 kuna. 

 

Članak 45. 

 Novčanom kaznom u iznosu od 

3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za 

prekršaj pravna osoba ako: 

1. izvede i održava unutarnju kanalizaciju 

na način suprotan odredbi članka 17. 

ove Odluke; 

2. ne omogući nesmetan pristup 

kontrolnom oknu ovlaštenim osobama 

pravne osobe koja obavlja komunalnu 

djelatnost odvodnje otpadnih voda – 

javni isporučitelj vodne usluge (članak 

19. stavak 2. ove Odluke); 

3. ne održava instalacije, građevine i 

uređaje unutarnje kanalizacije 

ispravnim (članak 20. ove Odluke); 

4. ne priključi unutarnju kanalizaciju na 

javnu kanalizaciju (članak 21. ove 

Odluke); 

5. na područjima na kojima nije 

sagrađena javna kanalizacija otpadne 

vode odvodi suprotno članku 38.ove 

Odluke; 

6. izvede sabirnu jamu suprotno odredbi 

članka 41. ove Odluke; 

7. ne izgradi sabirnu, odnosno septičku 

jamu na području gdje nije izgrađen 

sustav javne odvodnje ili je izgradi 

suprotno postavljenim uvjetima iz 

članka 37. ove Odluke; 

8. ne postupi u skladu s člankom 29. ove 

Odluke; 
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9. se ne pridržava odredbe članka 27. ove 

Odluke; 

10. postupa suprotno članku 30. stavak 

1.ove Odluke; 

11. ne vodi očevidnik izvršenih analiza iz 

članka 32.stavak 2.ove Odluke. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 

kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom u iznosu od 900,00 do 

1.500,00 kuna.  

Za prekršaj iz stavka 1.ovog članka 

kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja 

obavlja drugu samostalnu djelatnost  koji je 

počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili 

druge samostalne djelatnosti novčanom 

kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna. 

Za prekršaj iz stavka 1.ovog članka 

kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u 

iznosu od 200,00 do 1.500,00 kuna. 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 

ODREDBE 

 

Članak 46. 

 Odredbe Odluke koje se odnose na 

javnu kanalizaciju primjenjivat će se nakon  

izgradnje i puštanja u rad pročistača. 

 Na dan stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o odvodnji otpadnih 

voda na području Općine Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 5/06) i propisi koji su 

doneseni na temelju te Odluke. 

 

Članak 47. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

suglasnosti Hrvatskih voda i bit će objavljena u 

„Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi“. 

 

KLASA: 363-02/11-01/4 

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

Kn.Vinogradi, 15.12.2011. 

 

     

   PREDSJEDNIK 

           OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 

 

  Temeljem članka 209.stavak 2. Zakona 

o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11, 

130/11) i članka 33. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 2/09), Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi na prijedlog 

Baranjskog vodovoda d.o.o. na svojoj 19. 

sjednici održanoj 15.12.2011. godine, donosi   

 

ODLUKU  

o priključenju na sustav javne odvodnje 

otpadnih voda u Općini Kn.Vinogradi 

 

 

I. OPĆE ODREBE 

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti 

priključenja građevina, obveza priključenja 

vlasnika građevina na objekte i uređaje 

komunalne infrastrukture za odvodnju 

otpadnih voda  ( u daljnjem tekstu :građevine 

za javnu odvodnju) na području Općine 

Kn.Vinogradi. 

 Uvjeti priključenja iz stavka 1. ovog 

članka obuhvaćaju:  

- postupak priključenja, 

- tehničko-tehnološke uvijete 

priključivanja, 

- rokove za pojedine priključke, 

- naknadu za priključenje, 

- način plaćanja naknade za 

priključenje, 

- prekršajne odredbe. 

 

 

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

 

Članak 2. 

 Vlasnik građevine podnosi zahtjev za 

priključenje građevine na javnu odvodnju 

isporučitelju vodne usluge, koja obavlja 

komunalnu djelatnost odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na području Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 Isporučitelj vodne usluge iz stavka 1. 

ovog članka i podnositelj zahtjeva će zaključiti 

ugovor o priključenju pojedine građevine na 

sustav odvodnje otpadnih voda, kojim će 

odrediti tehničke uvijete, rok izvedbe i cijenu 

troškova priključenja. 

 Isporučitelj vodne usluge iz stavka 1. 

ovog članka ne smije izvršiti priključenje 

građevine na javnu odvodnju, dok podnositelj 

zahtjeva ne predoči dokaz o uplaćenoj naknadi 

za priključenje.  

 Naknada za priključenje prihod je 

proračuna Općine Kneževi Vinogradi i 

uplaćuje se na račun Općine Kneževi 

Vinogradi, a služi za razvoj sustava komunalne 

vodne građevine. 

 Isporučitelj vodne usluge iz stavka 1. 

ovog članka može odbiti zaključenje ugovora o 
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priključenju  građevine na javnu odvodnju 

otpadnih voda, ukoliko isti ne osigura tehničke 

uvijete internog sustava kanalizacije ( do 

priključka na sustav javne odvodnje otpadnih 

voda) da kakvoća otpadnih voda udovoljava 

graničnim vrijednostima za ispuštanje otpadnih 

voda u sustav javne odvodnje određen 

posebnim propisima. 

 

 

III. TEHNIČKO –TEHNOLOŠKI UVJETI  

PRIKLJUČENJA 

 

Članak 3. 

 Priključenje građevine na sustav javne 

odvodnje otpadnih voda izvest će se  pod 

sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima: 

- kanalizacijski priključak izrađuje 

se od vodonepropusnog materijala, 

- svi kanali mogu biti izvedeni 

gravitacijski ili tlačno uz obveznu 

provjeru vodonepropusnosti i 

protočnosti, 

- minimalni profil cijevi priključnog 

cjevovoda za sanitarno fekalne 

otpadne vode je ф150mm, 

- križanje kanalizacijskih 

priključaka s ostalim instalacijama 

(voda, elektroinstalacije, plin), 

izvodi se u pravilu ispod 

navedenih instalacija 

- nakon priključenja građevina na 

kanalizacijski sustav, postojeće 

septičke jame moraju biti sanirane 

u roku 3 mjeseca od priključenja 

na sustav, 

- priključenje se izvodi putem 

priključnog i kontrolnog šahta, koji 

moraju biti opremljeni lijevano-

željeznim poklopcem 

odgovarajuće nosivosti. 

 

Članak 4. 

Isporučitelj vodne usluge koja obavlja 

komunalnu djelatnost odvodnje i pročišćavanje 

otpadnih voda na području Općine Kneževi 

Vinogradi obavlja priključenje i nadzor nad 

izvedbom priključka građevine na sustav javne 

odvodnje otpadnih voda, sukladno tehničkim 

uvjetima utvrđenim člankom 3. ove Odluke. 

 

IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE 

 

Članak 5. 

Naknada za priključenje građevine na 

sustav javne odvodnje otpadnih voda iznosi: 

1. za stambene građevine  

- obiteljske kuće                                                                                          

100,00 kn 

- za više stambene građevine po 

stambenoj jedinici                                   

100,00 kn 

2. za poslovne građevine 

- za poslovne građevine sa jednom 

poslovnom jedinicom                      

1.000,00 kn 

- za poslovne građevine sa više 

poslovnih jedinica po poslovnim  

   jedinicama                                                                                             

1.000,00 kn 

 

3. za objekte društven djelatnosti 

-objekti društvenog, obrazovnog, 

kulturnog , zdravstvenog, 

              vjerskog, sadržaja                                                                                     

100,00 kn  

       

      4.  za sportsko-rekreacijske objekte 

 - sportski objekti i kupališta                                                                     

1.000,00 kn  

 

V.NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA 

PRIKLJUČENJE 

 

Članak 6. 

 Naknada za priključenje građevine na 

sustav javne odvodnje otpadnih voda iz članka 

5.stavak1. ove Odluke plaća se temeljem 

rješenja upravnog odjela Općine Kn.Vinogradi, 

izdanim na zahtjev vlasnika građevine, kojim 

se, između ostalog utvrđuje obveza plaćanja 

naknada za priključenje i iznos naknade za 

priključenje .   

 Naknada za priključenje građevine na 

javni sustav odvodnje otpadnih voda plaća se 

jednokratno. 

 Po izvršenoj uplati naknade za 

priključenje, upravni odjel iz stavka 1.ovog 

članka, izdat će potvrdu o uplaćenoj naknadi za 

priključenje. 

 Plaćanja naknade za priključenje 

građevine na javni sustav odvodnje otpadnih 

voda, oslobođene su građevine u vlasništvu 

Općine Kn.Vinogradi i pravnih osoba čiji je 

Općina Kneževi Vinogradi vlasnik, suvlasnik 

ili osnivač. 

 

 

VI. ROKOVI PRIKLJUČENJA 
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Članak 7. 

Vlasnici građevina su dužni priključiti 

građevinu na javni sustav odvodnje otpadnih 

voda u roku od 6 mjeseci, a najkasnije u roku 1 

godine od dana obavijesti isporučitelja javne 

usluge odvodnje o mogućnosti priključenja. 

 

VII. NADZOR 

 

Članak 8. 

 Upravni odjel nadležan za komunalno 

gospodarstvo Općine Kneževi Vinogradi, 

obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove 

Odluke te može predložiti pokretanje 

prekršajnog postupka za prekršaje iz Članka 9. 

ove Odluke. 

Ukoliko vlasnik građevine ne priključi 

građevinu na sustav javne kanalizacije u roku 

određenom u članku 7. ove Odluke, Upravni 

odjel Općine Kn.Vinogradi će donijeti rješenje 

u upravnom postupku o obvezi priključenja na 

sustav odvodnje otpadnih voda na teret 

vlasnika ili drugog zakonitog posjednika 

građevine, odnosno nekretnine. 

 

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

 Novčanom kaznom od 1.000,00 kn 

kaznit će se pravna osoba – vlasnik građevine 

za prekršaj: 

- ako priključi građevinu na javni 

sustav odvodnje otpadnih voda 

protivno uvjetima                                

određenim u Članku 2. stavak1,2,3 

ove Odluke. 

- ako ne priključi građevinu na 

sustav odvodnje otpadnih voda u 

rokovima određenim člankom 7. 

ove Odluke, 

- ako sastav otpadnih voda nije u 

skladu sa zakonskim odredbama i 

pravilnicima. 

 Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 

kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 kn 

fizička osoba –vlasnik građevine i odgovorna 

osoba u pravnoj osobi. 

 

Članak 10. 

 Novčanom kaznom od 1.000,00 kn 

kaznit će se za prekršaj pravna osoba- 

isporučitelj vodne usluge koja obavlja 

djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda na području općine Kn.Vinogradi: 

- ako priključi građevinu na sustav 

javne odvodnje otpadnih voda  

protivno odredbi članka 2. stavak 

3. ove Odluke. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 

kaznit će se novčanom kaznom od 

200,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj 

osobi - isporučitelj vodne usluge koji 

obavlja komunalnu djelatnost 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda na području općine 

Kn.Vinogradi. 

 

IX. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Kn.Vinogradi“. 

 

KLASA:363-02/11-01/5 

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

Kneževi Vinogradi, 15.12.2011. 

 

   PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, na svojoj 19.sjednici održanoj 

15.12.2011.godine, temeljem odredbi čl.33. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 2/09), te čl. 13.st.1 Zakona o zaštiti od 

požara (Narodne novine 92/10) donosi 

ODLUKU 

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija, 

t Plana zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Općine Kneževi 

Vinogradi 

 

I 

 Usvaja se Procjena ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija, te Plan  zaštite 

od požara i tehnoloških eksplozija na području 

Općine Kneževi Vinogradi – koje je izradio 

Zavod za unapređenje sigurnosti d.d. Osijek i 

na koju su prethodno suglasnost dali 

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske 

Županije, odnosno Ministarstvo unutarnjih 

poslova Policijska uprava Osječko-baranjska. 

 

II 
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 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 214-01/10-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-01/10-15 

Kneževi Vinogradi, 15.12.2011. 

 

   PREDSJEDNIK 

   Stojan Petrović dipl.iur. v.r. 

 

 Temeljem članka 37.stavak 3. Zakona 

o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne 

novine 107/07) i članka 33. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi „Službeni glasnik br. 2/09 i 

prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

„ZEKO“ Kneževi Vinogradi, Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 

19.sjednici održanoj 15.12.2011.godine 

donijelo je 

 

RJEŠENJE 

O imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića 

„Zeko“ Kneževi Vinogradi 

 

1. Neda Prgomet iz Kneževi Vinograda, 

imenuje se za ravnatelja Dječjeg vrtića 

„Zeko“ Kneževi Vinogradi na četiri 

godine. 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA: 601-01/11-01/12 

URBROJ: 2100/06-01-01-11-02 

Kneževi Vinogradi, 15.12.2011. 

 

   PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Petrović Stojan Petrović dipl.iur. v.r. 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA:372-01/11-01/5 

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

Kn.Vinogradi, 11.11.2011. 

 

 Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem Zakona o zakupu 

poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 

174/04, 38/09), članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09) i 

raspisanog Javnog natječaja, dana 

11.11.2011.godine donosi 

 

O D L U K U 

O davanju u zakup poslovnog prostora u 

Karancu 

 

I 

 

 Prihvaća se ponuda Pekarnice „EDI“ 

Kneževi Vinogradi, Glavna 117. za zakup 

poslovnog prostora u Karancu, Kolodvorska 

124. za pekarnicu, s ponuđenom cijenom od 

1.000,00 kn mjesečno, kao jedina pristigla 

ponuda. 

 

II 

 Zadužuje se Općinski načelnik da s 

Pekarnicom „EDI“ sklopi Ugovor o zakupu. 

 

III 

 Ova  Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku. 

     

  OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 Sukladno članku 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 

2/03, 7/05, 3/06, 2/07) i članku  4. Odluke o 

kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede i 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2011.godini, Općinski načelnik 

donosi  

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI 

JAVNOG POZIVA 

za poticanje gospodarstva na području 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Potpora obuhvaća poticanje obrtništva i 

poduzetništva – gospodarstva početnicima na 

području Općine Kneževi Vinogradi , kao i 

obrtima i trgovačkim društvima koji su 

preselili sjedište tvrtke ili obrta s nekog drugog 

područja na područje Općine Kneževi 

Vinogradi. 

Subvencija iznosi 5.000,00 kuna, a može 

se ostvariti samo jednom. 
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II. UVJETI ZA DODJELU 

SREDSTAVA 

Pravo na subvenciju imaju novoosnovani 

obrti ili trgovačka društva, pod sljedećim 

uvjetima: 

A. ako se radi o novoosnovanom obrtu ili 

trgovačkom društvu: 

- da se radi o novoosnovanom 

obrtu ili malom trgovačkom 

društvu, čije poslovanje ne traje 

duže od godinu dana računajući 

od raspisivanja poziva, a čije se 

sjedište nalazi na području 

Općine Kneževi Vinogradi; 

- da je osnivač obrta ili trgovačkog 

društva osoba, s isključivim 

prebivalištem i boravištem na 

području Općine najmanje 3 

godine; 

- da obrt ili tvrtka najvećim 

dijelom posluju na području 

Općine Kneževi Vinogradi; 

- da je u obrtu ili trgovačkom 

društvu uposlena najmanje jedna 

osoba na neodređeno vrijeme; 

- da ne duguje Općini Kneževi 

Vinogradi ni po kom osnovu. 

B. ako se radi o obrtu ili trgovačkom 

društvu koji je preselio sjedište s nekog drugog 

područja na područje Općine Kneževi 

Vinogradi 

- da se radi o preseljenju sjedišta 

tvrtke ili obrta s drugih područja 

RH na područje Općine Kneževi 

Vinogradi tijekom 2011.godine; 

- da je osnivač obrta ili trgovačkog 

društva osoba s isključivim 

prebivalištem na području 

Općine Kneževi Vinogradi; 

- da obrt ili tvrtka najvećim 

dijelom posluju na području 

Općine Kneževi Vinogradi; 

- da u svom obrtu ili trgovačkom 

društvu osim podnositelja 

zamolbe (vlasnika) upošljava 

najmanje jednog djelatnika s 

područja Općine Kneževi 

Vinogradi; 

- da ne duguje Općini Kneževi 

Vinogradi ni po kom osnovu. 

 

III. ROK ZA PODNOŠENJE 

ZAHTJEVA 

Zahtjevi se po objavljenom javnom 

pozivu mogu podnositi najkasnije do 

05.prosinca 2011.godine, a rješavaju se prema 

redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava. 

 

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU 

UVJETA 

 Korisnici subvencije poticanja 

gospodarstva uz zahtjev dostavljaju slijedeće 

dokumente: 

A. za gospodarstvenike početnike: 

1. presliku o.i. podnositelja 

(obrtnika ili osnivača trgovačkog 

društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za 

osobu iz prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno 

rješenja trgovačkog suda, 

4. dokaz  o pretežitom poslovanju 

na području Općine – dostavlja se 

proizvoljan dokaz kojim se isto može 

dokazati, 

5. izjavu danu pod materijalnom i 

krivičnom odgovornošću da se radi o 

gospodarstveniku početniku; 

6. dokaz o uposlenim osobama – 

potvrda iz HZMO-a, 

B. za preseljenje tvrtke ili obrta: 

1. presliku o.i. podnositelja (obrtnika 

ili osnivača trgovačkog društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za osobu 

iz prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno rješenja 

trgovačkog suda, 

4. dokaz  o pretežitom poslovanju na 

području Općine – dostavlja se 

proizvoljan dokaz kojim se isto 

može dokazati, 

5. dokaz – dokument iz kojeg se vidi 

preseljenje tvrtke ili obrta s nekog 

drugog područja RH na područje 

Općine Kn.Vinogradi; 

6. dokaz o uposlenim osobama – 

potvrda iz HZMO-a.“ 

 

Općinski načelnik, ima pravo radi 

lakšeg utvrđivanja kriterija zatražiti od 

podnositelja i drugu dokumentaciju.  

Obrasci zahtjeva mogu se podići u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kneževi Vinogradi, te se isti s propisanom 

dokumentacijom u privitku predaju 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, 

Hrvatske Republike 3. 
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  Sve informacije mogu se dobiti na 

telefon 031/730-938 ili na web stranici: 

www.knezevi-vinogradi.hr. 

 Dosadašnji tekst Javnog poziva 

objavljen dana 18.07.2011. 

  

KLASA: 421-03/11-01/3 

URBROJ: 2100/06-01-03-11-04 

     

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

 

Temeljem članka 3.točke 6. Odluke o 

kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede  i 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2011.godini , Općinski načelnika 

dana 21.11.2011., objavljuje 

 

J A V N I    P O Z I V 

Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje 

potpora za osiguranje usjeva i 

dugogodišnjih nasada od mogućih šteta 

poljoprivrednim proizvođačima  

na području  Općine Kneževi Vinogradi  u 

2011.godini 

 

1. PREDMET POZIVA 

Dodjela nepovratnih sredstava 

osiguravateljima iz Proračuna Općine Kneževi 

Vinogradi za 2011.godinu, planiranih u 

ukupnom iznosu od  100.000,00 kuna. 

Općina Kn.Vinogradi sudjeluje u 

pokriću premije osiguranja na način da 

osiguravatelju po poljoprivrednom 

gospodarstvu (OPG, obrtu, trgovačkom 

društvu ili zadruzi) sufinancira najviše do 25 % 

troškova plaćene premije osiguranja, odnosno 

premije po skupnoj polici osiguranja, utvrđene 

na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu 

korisnika poljoprivrednog gospodarstva. 

Najviši iznos koji se može isplatiti 

jednom korisniku iznosi 5.000,00 kuna za 

pojedinog korisnika što u slučaju zadruge ili 

trg.društva znači da je korisnik svaki član koji 

je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.  

 

2. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 

Potporu osiguranju može ostvariti 

poljoprivredno gospodarstvo upisano u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ima 

status OPG-a, obrta ili zadruge i da ispunjava 

slijedeće uvjete: 

- da je podnositelj upisan u Upisnik; 

- da podnositelj ima sjedište i 

stvarno boraviše na području 

Općine Kneževi Vinogradi; 

- da se mjesto osigurane 

proizvodnje ili dugogodišnjeg 

nasada nalazi na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da podnositelj nije dužan Općini 

Kn.Vinogradi po bilo kom osnovu; 

- da je polica osiguranja usjeva ili 

dugogodišnjeg nasada od mogućih 

šteta zaključena tijekom 2011. 

godine u periodu od 01.siječnja 

2011.godine do 31.listopada 

2011.godine. 

 

3. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjevi za dodjelu potpore po 

objavljenom javnom pozivu mogu se podnositi 

najkasnije do 09.prosinca 2011.godine. 

Zahtjevi se razmatraju prema redosljedu 

podnošenja potpunog zahtjeva. 

Odobrena sredstva će se isplatiti isključivo 

na žiro-račun podnositelja zahtjeva. 

 

4. DOKAZI O ISPUNJENJU UVJETA 

Uz zahtjev za odobrenje potpore  prilaže 

se: 

1. Preslik police osiguranja 

sklopljene s osiguravajućim 

društvom; 

2. Preslik osobne iskaznice 

3. Preslik Rješenja o upisu u Upisnik 

OPG, ili o registraciji Polj.obrta. 

4. Ovjeru Općine o nedugovanju po 

bilo kom osnovu. 

5. Preslik žiro-računa. 

 

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati. 

 

KLASA: 421-03/11-01/9 

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

Kn.Vinogradi, 21.11.2011.  

   

OPĆINSKI NAČELNIK 

  mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

 

 

http://www.knezevi-vinogradi.hr/
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 Temeljem članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09) i 

članka 18. Odluke o davanju stanova u najam 

(Službeni glasnik 7/11), Općinski načelnik 

Općine Kneževi Vinogradi dana 25.studenog 

2011.godine objavljuje 

 

J A V N I   P O Z I V 

za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova 

u najam za sastavljanje liste reda prvenstva 

 

I 

Stanovi u vlasništvu Općine Kneževi 

Vinogradi daju se u najam podnositeljima 

zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom listom 

reda prvenstva. 

Ovim Javnim pozivom započinje se 

prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi u najam 

za sastavljanje liste reda prvenstva. Lista reda 

prvenstva vrijedi četiri (4) godine. 

 

II 

 Lista reda prvenstva za davanje 

stanova u najam utvrđuje se na osnovi: dužine 

prebivanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi, broja članova obiteljskog 

domaćinstva podnositelja zahtjeva, uvjeta 

stanovanja, godina radnog staža, sudjelovanja 

u Domovinskom ratu, socijalnog stanja 

(samohrani roditelj i pomoć za uzdržavanje), 

zdravstvenog stanja (prema invalidnosti i 

zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva i 

člana domaćinstva i hrvatski ratni vojni 

invalidi Domovinskog rata).  

 Redoslijed se utvrđuje na osnovu 

zbrajanja  svih bodova, ukoliko više 

podnositelja ima jednak broj bodova prednost 

se ostvaruje prema duljini prebivanja na 

području Općine, ako je i tada izjednačen 

br.bodova, prednost ima podnositelj koji ima 

manji ukupni prosječni mjesečni neto prihod 

obiteljskog domaćinstva. 

 

III 

 Uvjeti za dodjelu stana u najam u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi su: 

1. da je podnositelj zahtjeva državljani 

Republike Hrvatske, 

2. da podnositelj zahtjeva ima 

prebivalište na području Općine 

Kneževi Vinogradi, i to najmanje 

posljednjih 10 godina bez prekida ili 

najmanje 20 godina sa prekidima,  

3. da podnositelj zahtjeva za davanje 

stana u najam kao i članovi njegovog 

obiteljskog domaćinstva na području 

Republike Hrvatske: 

- nemaju u najmu odgovarajući stan u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi, ili stan 

ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu 

na području Republike Hrvatske,  

- da ne koriste stan u vlasništvu 

Općine Kneževi Vinogradi bez valjane pravne 

osnove, 

- nisu otkupili stan po odredbama 

Zakona o prodaji stanova na kojima postoji 

stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj 

pravnoj osnovi, 

 4. da ukupni prosječni mjesečni neto 

prihod obiteljskog domaćinstva podnositelja 

zahtjeva ostvaren u prethodnoj godini (sva 

sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, 

prihoda od imovine ili na neki drugi način) ne 

prelazi dvostruki iznos prosječne mjesečne 

neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj 

godini, a kod samaca iznos jednostrukog 

iznosa prosječne mjesečne neto plaće u 

Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini 

(prosječna neto plaća u RH u 2010.godini 

iznosila je 5.343,00 kn). 

 Uvjeti se trebaju  zadovoljiti 

kumulativno.  

            Članom obiteljskog domaćinstva 

smatra se bračni drug te slijedeće moguće 

osobe koje sa podnositeljem zahtjeva zajedno 

žive:  srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorčad 

i usvojenici, usvojitelj i osobe koje je 

podnositelj zahtjeva prema odredbama 

posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba 

koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se 

takva zajednica može izjednačiti sa bračnom 

zajednicom.  

 

IV 

 Podnositelj zahtjeva mora zahtjevu za 

davanje stana u najam, priložiti dokumente 

kojima dokazuje pravo na uvrštenje na listu 

reda prvenstva za dodjelu stana, i to:  

 1.  domovnicu ili ovjerenu presliku 

osobne iskaznice 

 2. uvjerenje o prebivalištu (ne starije 

od 6 mjeseci) izdanog od Ministarstva 

unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i 

članove njegovog obiteljskog domaćinstva s 

naznakom dužine prebivanja na području 

Općine Kneževi Vinogradi, 

 3. izvadak iz matice rođenih za 

podnositelja zahtjeva i članove njegovog 
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obiteljskog domaćinstva, izvadak iz matice 

vjenčanih za dokazivanje bračnog statusa, kao 

i druge odgovarajuće isprave kojima se 

dokazuje odnos podnositelja zahtjeva sa 

članovima njegovog obiteljskog domaćinstva ( 

ne starije od 6 mjeseci),  

 4.  ovjerenu izjavu da ne postoje 

zapreke za stjecanje prava na stan sukladno 

točki 3 prethodnog članka. 

 5. isprave o visini primanja članova 

obitelji (potvrda o ukupnim primanjima 

ovjerena pečatom i potpisana od poslodavca, 

uvjerenje porezne uprave o visini neto prihoda 

za prethodnu godinu.  

 Podnositelj zahtjeva treba zahtjevu 

priložiti i isprave kojima dokazuje pravo na 

bodovanje na dan objave javnog poziva - popis 

isprava naveden u obrascu zahtjeva. 

 Isprave se isključivo dostavljaju  u 

izvorniku ili kao ovjerene preslike (osim točke 

1.). 

 

V 

 Zahtjev za davanje stanova u najam 

podnosi se na posebnom obrascu, kojeg svi 

zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi. 

 Za zahtjeve koji su nepotpuni, 

podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski 

rok od 8 dana da dopuni zahtjev potrebnom 

dokumentacijom. Ako u dopunskom roku ne 

dostavi dokumente iz prethodnog članka od 1 

do 5 zahtjev će se odbaciti, a ako ne dostavi 

dokumente u svrhu bodovanja, izvršit će se 

bodovanje bez uvjeta za koje je trebao 

nadopunit zahtjev.   

 

VI 

 Zahtjevi se podnose Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Kneževi Vinogradi, 

H.Republike 3. Kneževi Vinogradi. Rok za 

podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave 

u Glasu Slavonije, na oglasnim pločama i web 

stranici Općine. 

 

VII 

 Općinski načelnik će u roku od 60 

dana od dana objave javnog poziva objaviti 

prijedlog liste i listu prvenstva. 

 

KLASA:370-01/11-01/36 

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

Kn.Vinogradi, 25.11.2011. 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

Na temelju članka 2.Pravilnika o 

dodjeli stipendija  Općine Kn.Vinogradi  

(„Službeni glasnika“broj: 9/08 i 7/09 ),a u 

svezi primjene članka 48.Statuta Općine  

Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik „broj 

2/09) Načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

raspisuje  

 

NATJEČAJ 

za dodjelu stipendija studentima Općine 

Kneževi Vinogradi za akademsku  2011 / 

2012 .godinu 

 

1. Za akademsku 2011 /2012 godinu dodijelit 

će se  5 stipendija studentima. 

2. Visina mjesečne stipendije za studenta 

iznosi  500,00 kuna. 

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu 

stipendije imaju redovni studenti koji 

ispunjavaju slijedeće uvjete: 

- koji su državljani Republike Hrvatske, 

-  koji imaju prebivalište na području 

Općine Kneževi Vinogradi, 

- da studiraju na području Republike 

Hrvatske, 

- koji nisu korisnici neke druge 

stipendije ili studentskog kredita, 

- da im prihod po članu obitelji nije veći 

od 1.400,00 kuna mjesečno, te da oni i 

članovi zajedničkog domaćinstva 

nemaju dugovanja prema Općini 

Kn.Vinogradi. 

4. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija: 

- za studente prve godine studija prosjek 

ocjena u svim razredima srednje škole 

uključujući i završni ispit najmanje 

3,5. 

- za studente 2.,3.,4.,i 5 godine studija 

najmanje 2,5 prosjek ocjena, tijekom 

svih godina studija, 

- da nisu ponavljali godinu(da imaju 

status redovnog studenta) 

5. Kriteriji na temelju kojih se utvrđuje lista 

kandidata za dodjelu stipendija su: 

- uspjeh na studiju,  

- rezultati znanstvenog - stručnog rada 

- socijalni status (prihodi po članu 

obitelji) 

6. Studenti koji se prijavljuju na natječaj 

dužni su uz zamolbu priložiti: 

- presliku domovnice; 
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- potvrda o upisu u akademsku godinu 

2011/2012; 

- preslika osobne iskaznice; 

- potvrdu o položenim ispitima i 

ocjenama  iz prethodne godine; 

- izjavu o članovima zajedničkog 

domaćinstva na propisanoj tiskanici; 

- potvrda porezne uprave o prihodima 

svih članova obitelji za prethodnu 

godinu; 

- potvrda o isplaćenom osobnom 

dohotku za zadnje tri plaće, mirovine 

,socijalnu skrb, dječjeg doplatka, 

porodiljinih naknada; 

- dokaz o uspjehu na natjecanjima, 

općinske, županijske, državne razine; 

- dokaz sudjelovanja roditelja u 

Domovinskom ratu.  

7. Zahtjevi koji nisu potpuni kao što je 

određeno u natječaju ili ako ne stignu u 

propisanom roku, neće se razmatrati.  

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu 

stipendije Općine Kn.Vinogradi objavljuje 

se na Oglasnoj ploči Općine Kn.Vinogradi 

u roku 15 dana od podnošenja zahtjeva.  

9. Zahtjev za dodjelu stipendija s potrebnom 

dokumentacijom podnosi se u roku 

15.dana od dana objave natječaja u javnom 

glasilu, web stranici i na oglasnim pločama 

na adresu: 

Općina Kneževi Vinogradi 

31309.Kneževi Vinogradi 

Hrvatske Republike 3. 

S naznakom “za natječaj za dodjelu stipendije” 

  

KLASA:604-02/11-01/1 

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

Kneževi Vinogradi, 07.12.2011. 

     

   Općinski načelnik 

   mr.Šoja Deneš v.r. 

 

 

 
 Na temelju članka 51. Zakona o najmu 

stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 

66/98, 22/06) i članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi ("Službeni glasnik” 2/09), 

Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

dana 12.12.2011. godine donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

O IZMJENI I DUPUNI ODLUKE 

 O DAVANJU STANOVA U NAJAM 

 

Članak 1. 

 Članak 18. Odluke o davanju stanova u 

najam mijenja se i glasi:  

„Članak 18.  

 Postupak za utvrđivanje liste reda 

prvenstva pokreće Općinski načelnik na 

prijedlog Upravnog odjela objavljivanjem 

Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za 

davanje stanova u najam koji obavezno sadrži: 

 1. uvjete za sudjelovanje u postupku, 

 2. isprave i dokaze koji se prilažu uz 

zahtjev, 

 3. naznaku da je rok za podnošenje 

zahtjeva najmanje 15 dana od dana 

objavljivanja Javnog poziva na web stranici, 

oglasnim pločama i jednom od sredstava 

javnog priopćavanja (samo skraćeni tekst s 

uputom gdje se nalazi cjelokupni tekst). 

U tijeku objavljenog javnog poziva rok 

se može produžiti, za najviše do 60 dana od 

dana raspisivanja javnog poziva, ako se utvrdi 

da je pristigao mali broj prijava, s obzirom na 

dužinu roka za koji se lista sastavlja (manje od 

5 zahtjeva).“  

 

Članak 2.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u "Službenom glasniku” 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 370-01/11-01/31 

URBROJ: 2100/06-01-03-11-02 

Kn.Vinogradi, 12.12.2011. 

 

 

     

  OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.Deneš Šoja v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 035-01/11-01/1 

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

Kn.Vinogradi, 12.12.2011. 

 

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 12.12.2011. godine, donio je 
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P L A N  

klasifikacijskih oznaka  i brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja akata upravnih i 

drugih tijela Općine Kneževi Vinogradi 

za 2012.godinu 

 

I 

 Planom klasifikacijskih oznaka i 

brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

za 2012. 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 2012.godine, kako 

slijedi: 

 
Oznaka 

klasifi- 

kacije 

po 

sadrža

ju 

Broj 

dosje

a 

Opis 

djelatnosti 

unutar 

podgrupe 

Vrijeme 

čuvanja 

- trajno 

- 

Vrije

me 

čuvanj

a (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 – 

matične 

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 

poljoprivredni

m zemljištem 

Trajno  

321-01/ 01/ Šumarstvo Trajno  

325-01/ 01/ Vodoprivreda Trajno  

330-01/ 01/ Unutarnja 

trgovina 

Trajno  
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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/ Knjigovodstven

e 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 

 10 

socijalnoj 

zaštiti 

601-01/ 01/ Predškolsko 

odgoj – 

općenito 

Trajno  

602-01/ 01/ Školstvo – 

općenito 

trajno  

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 

 1.1. Referenti: 

- Željka Kolarić  /01 

- Ružica Batori  /02 

- Čila Todorović  /03 

- Julijana Horvat  /04 
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- Tamara Čizmar  /05 

- Martina Tibor  /06 

- Sava Šujdović  /07 

 

2. Općinski načelnik 2100/06-01-03 

 2.1. Referenti 

- Željka Kolarić  /01 

- Ružica Batori  /02 

- Čila Todorović  /03 

- Julijana Horvat  /04 

- Tamara Čizmar  /05 

- Martina Tibor  /06 

- Sava Šujdović  /07 

 

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

 3.1. Referenti: 

- Željka Kolarić  /01 

- Ružica Batori  /02 

- Čila Todorović  /03 

- Julijana Horvat  /04 

- Tamara Čizmar  /05 

- Martina Tibor  /06 

- Sava Šujdović  /07 

 

4. Vlastiti komunalni pogon  

 2100/06-01-05 

 4.1. Referenti: 

- Upravitelj (Vedran Kramarić) /08 

- 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 

01.01.2012.godine i ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi.  

 

     

  OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

 Temeljem članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09) i 

članka 18. Odluke o davanju stanova u najam 

(Službeni glasnik 7/11), Općinski načelnik 

Općine Kneževi Vinogradi dana 12.prosinca 

2011.godine objavljuje 

 

O D L U K U  

O  IZMJENI I DOPUNI ROKA 

PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 

DAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

 

I 

 Kako do 12.prosinca 2011. godine u 

Općinskoj upravi Općine Kneževi Vinogradi 

nije zaprimljen niti jedan zahtjev za davanje 

stanova u vlasništvu Općine Kneževi 

Vinogradi, prema raspisanom javnom pozivu, 

produžuje se rok za prijavu za dodatnih 15 

dana, odnosno najkasnije do 27.prosinca 

2011.godine. 

 

II 
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 Odluka iz prethodnog članka ima se 

objaviti na oglasnim pločama i web stranici 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA:370-01/11-01/36 

URBROJ: 2100/06-01-03-11-02 

Kn.Vinogradi, 12.12.2011. 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.Deneš Šoja v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 421-03/11-01/3 

URBROJ: 2100/06-01-03-11-05 

Kn.Vinogradi, 15.12.2011. 

 

 

 Općinski načelnik temeljem članka 48. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 2/09) i članka 6. Pravilnika o 

kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede i 

gospodarstva na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2011.godini, a u skladu s 

objavljenim Javnim pozivom za za poticanje 

gospodarstva - mladih na području Općine 

Kneževi Vinogradi, dana 15.12.2011.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 otvaranju obrta i 

trgovačkih društava i to: 

 

1. Ugostiteljski obrt „PACL“ vl.  Julijan 

Pacl iz Suze, M.Tita 97. br. žiro-računa 

PBZ 2340009-1160303593 

2. „KEKEZ“ Obrt za trgovinu i usluge vl. 

Gordane Kekez iz Kneževi Vinograda, 

Glavna 33. br. žiro-računa Hypo Alpe 

Adria Bank 2500009-11013662431. 

3.  

II 

 Potpora se isplaćuje u iznosu od 

5.000,00 po podnositelju, a bit će isplaćena na 

žiro-račune podnositelja navedenih u 

zahtjevima. 

 

III 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 22 od 24 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 9/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 23 od 24 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 9/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 
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