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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
  

Temeljem članka 28. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 2/03, 
7/05, 3/06, 2/07), Općinsko vijeće Općine Kneževi 
Vinogradi na 24. sjednici,održanoj dana 
01.12.2008. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
O prijenosu prava vlasništva na stanovima u 
vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi u korist 
Republike Hrvatske radi darovanja stanova u 
vlasništvo braniteljima, te članovima obitelji 

poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata 

I 
 Stanovi u vlasništvu Općine Kneževi 
Vinogradi, koji se nalaze na području Općine 
Kneževi Vinogradi, prenose se u vlasništvo 
Republike Hrvatske radi njihovog darovanja u 
vlasništvo braniteljima, te članovima obitelji 
poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja 
iz Domovinskog rata. 

II 
 U vlasništvo Republike Hrvatske prenijet 
će se oni stanovi za koje branitelji, te članovi 
obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih 
branitelja  iz Domovinskog rata podnesu zahtjev za 

darovanje stana za koji su na dan 01.kolovoza 
2005.godine evidentirani kao korisnici i u njima 
prebivaju, osim stanova koji su Odlukom 
Općinskog Poglavarstva utvrđeni od posebnog 
interesa. 

III 
 Zahtjev za darovanje stana u vlasništvu 
Općine Kneževi Vinogradi podnosi se Ministarstvu 
mora, turizma, prometa i razvitka sukladno 
uvjetima utvrđenim Uredbom o darovanju stanova i 
kuća u vlasništvo Republike Hrvatske na 
područjima posebne državne skrbi  hrvatskim 
braniteljima, te članovima obitelji poginulih, 
zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata (NN 94/05). 

IV 
 Za potpis odgovarajućeg akta o prijenosu 
prava vlasništva na stanovima koji su predmet ove 
Odluke ovlašćuje se u ime Općine Kneževi 
Vinogradi načelnik Općine. 

V 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 
Općine Kneževi Vinogradi. 
 
Klasa: 943-01/08-01/11 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-01 
Kn.Vinogradi, 01.12.2008. 
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             PREDSJEDNIK 
  Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 
 
 Sukladno članku 28. i članku 43. stavku 2. 
Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni 
glasnik“ 18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07), Općinsko 
vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 
24.sjednici, održanoj 01.12.2008.godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke 

o statusu Općinskog načelnika 
 
I 

 Članak II.Odluke o statusu Općinskog 
načelnika, mijenja se i glasi: 
 Za svoj rad na dužnosti Općinskog 
Načelnika mr.Denešu Šoja isplaćivat će se 
mjesečno 2.000,00 kn neto naknade, a koja 
obuhvaća troškove dnevnica za prisustvovanje na 
sastancima i sjednicama, putne troškove (osobni 
automobil, taksi i sl.) 
 

III 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjuje se od aktiviranja mandata 
zastupnika u Hrvatski sabor. 
 
Klasa: 080-01/08-01/10 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-01 
Kn.Vinogradi, 01.12.2008 
      
        PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 

 
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 

Na temelju članka 2.Pravilnika o dodjeli 
stipendija  Općine Kn.Vinogradi i članka 46 Statuta 
Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnika 
18/01,203,7/05,3/06,2/07 ) Općinsko poglavarstvo 
Općine  Kneževi Vinogradi na svojoj 73.sjednici 
održanoj 11.11.2008 donijelo je  

 
O D L U K U 

O raspisivanju NATJEČAJA 
za dodjelu stipendija studentima  

Općine Kneževi Vinogradi 
 za akademsku 2008/2009 godinu 

 
1. Za akademsku 2008/2009 godinu dodijelit će se  

5 stipendija studentima. 
2. Visina mjesečne stipendije za studenta iznosi  

500,00 kuna. 

3. Pravo sudjelovanja na natječaj 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 
-potvrda o upisu u akademsku godinu 2008/09 
-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 zahtijeva.  

9. Zahtjev za dodjelu stipendija s potrebnom 
dokumentacijom podnosi se u roku 15.dana od 
dana objave natječaja u javnom glasilu na 
adresu: 

Općina Kneževi Vinogradi 
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31309.Kneževi Vinogradi 
Hrvatske Republike 3. 

S naznakom “za natječaj za dodjelu stipendije” 
  

Klasa:604-02/08-01/2 
Urbroj:2100/06-01-02/08-01    
Kneževi Vinogradi,12.11.2008. 

 
PREDSJEDNIK 

    mr.Deneš Šoja v.r. 
 

Temeljem članka 3.točke 6. Pravilnika o 
kriterijima, uvjetima i načinu provođenja Programa 
poticanja razvoja poljoprivrede  i gospodarstva na 
području Općine Kneževi Vinogradi u 2008.godini , 
Općinsko Poglavarstvo na svojoj 73. Sjednici, 
održanoj 11.11.2008.godini, donijelo je 

 
O D L U K U 

o objavi 
J A V N O G    P O Z I V A 

Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje potpora 
za osiguranje usjeva od mogućih šteta 

poljoprivrednim proizvođačima na području  
Općine Kneževi Vinogradi  u 2008.godini 

 
1. PREDMET POZIVA 

Dodjela nepovratnih sredstava 
osiguravateljima iz Proračuna Općine 
Kneževi Vinogradi za 2008.godinu, 
planiranih u ukupnom iznosu od  50.000,00 
kuna. 
Općina Kn.Vinogradi sudjeluje u pokriću 

premije osiguranja na način da osiguravatelju po 
OPG, odnosno polj.obrtu 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. 

Najmanji iznos naknade je 50,00 kuna, a 
najviši iznos 5.000,00 kuna za pojedinog korisnika 
što u slučaju zadruge znači da je korisnik svaki član 
zadruge 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  
nalazi na području Općine Kneževi 
Vinogradi; 

- da podnositelj nije dužan Općini 
Kn.Vinogradi po bilo kom osnovu; 

- da je polica osiguranja usjeva od 
mogućih šteta zaključena tijekom 2008 
godine u periodu od 01.siječnja 
2008.godine do 31.listopada 
2008.godine. 

 
3. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjevi za dodjelu potpore po objavljenom 
javnom pozivu mogu se podnositi najkasnije do 
01.prosinca 2008.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: 320-01/08-01/14 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 11.11.2008. 
 
    PREDSJEDNIK 
    mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, na svojoj 74. sjednici, održanoj 
25.11.2008. godine, sukladno članku 46. Statuta 
Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 
18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07) i članku 6.stavak 2. 
Odluke o prodaji obiteljskih kuća i stanova u 
vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi, donijelo je 
 

O D L U K U  
o utvrđivanju kuća i stanova u vlasništvu  

Općine Kneževi Vinogradi  
od posebnog interesa 

 
I 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kuće i stanovi 
u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi od 
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posebnog  interesa za prostorni razvitak Općine 
Kneževi Vinogradi, i to kako slijedi: 
 
k.o. Kneževi Vinogradi 
1. zgrada na kč.br. 1008 u Kneževim Vinogradima, 
Glavna 96. 
2. zgrada na kč.br. 796/1 u Kneževim Vinogradima, 
Hrvatske Republike 5.  
k.o. Zmajevac 
1. zgrada na kč.br. 1571 u Zmajevcu, M.Tita 199. 
k.o. Karanac 
1. zgrada na kč.br. 611/1  u Karancu, Kolodvorska 
124. 
2. zgrada na kč.br. 787/2 u Karancu, Kolodvorska 
95. 
 

II 
 Do završetka postupka povrata oduzete 
imovine utvrđuje se posebni interes i za nekretnine 
u: 
k.o. Kneževi Vinogradi 
1. zgrada na kč.br. 704 u Kneževim Vinogradima, 
Svetozara Miletića 4. 
k.o. Zmajevac 
1. zgrada na kč.br. 1529 u Zmajevcu, M.Tita 191/b. 
 

III 
 Najmoprimcima  kuća i stanova za koje je 
utvrđen poseban interes ovom Odlukom , po 
osiguranju raspoloživih stambenih kapaciteta, 
ponudit će se u najam odgovarajuća kuća ili stan u 
vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi, koju kuću ili 
stan najmoprimac može otkupiti na način i po 
postupku propisanom  Odlukom o prodaji 
obiteljskih kuća i stanova u vlasništvu Općine 
Kneževi Vinogradi. 
 

IV 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 
Općine Kneževi Vinogradi. 
Klasa: 370-01/08-01/22 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-02 
Kn.Vinogradi, 25.11.2008. 
 

        PREDSJEDNIK 
  OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
          mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, na svojoj 74.sjednici, održanoj 
25.11.2008. godine, sukladno članku 46. Statuta 
Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 
18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07) donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
O produžetku  ugovora o korištenju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine 
Kneževi Vinogradi kojima je zakup istekao u 

2008.godini 
 
I 

 Radi nemogućnosti realizacije natječaja za 
zakup poljoprivrednog zemljišta  i građevinskog 
zemljišta koje se koristi u poljoprivredne svrhe u 
vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi prije 
započinjanja proljetne sjetve 2009. godine,  
korisnicima koje je to pravo isteklo u 2008.godini, 
odobrava se produženje ugovora o zakupu 
polj.zemljišta u vlasništvu Općine Kneževi 
Vinogradi u proizvodnoj 2008/2009.godini. 
 

II 
 S korisnicima poljoprivrednog zemljišta iz 
članka I. ovog Zaključka sklopit će se aneksi 
Ugovora, odnosno produžetak Ugovora za godinu 
dana. 
 

III 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja. 
 
Klasa: 320-02/08-01/47 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 25.11.2008. 
 
   PREDSJEDNIK 
   mr.Deneš Šoja v.r. 
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