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Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

na svojoj 20.sjednici, održanoj 12.06.2008.godine, 
temeljem članka 19. Zakona o proračunu (Narodne 
novine 96/03) i članka 28. Statuta Općine Kneževi 
Vinogradi (“Službeni glasnik” 18/01, 2/03, 7/05, 
3/06, 2/07) donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni Proračuna  

Općine Kneževi Vinogradi  
 

Članak 1. 
 Proračun Općine Kneževi Vinogradi za 
2008.godinu  mijenja se na način da se i prihodi i 
rashodi Proračuna povećavaju za 3.251.500,00 
kuna. 
 

Članak 2.  
 U članku 1. Proračuna Općine Kneževi 
Vinogradi, u tablici dodaje se još jedna kolona 
„Bilanca prihoda i izdataka po izmjeni, te nova 
tablica izgleda: 
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 Bilanca 

prihoda i 
izdataka po 

planu 

Bilanca 
prihoda i 

izdataka po 
izmjeni 

Bilanca prihoda 
i izdataka po 

izmjeni II 

Bilanca prihoda 
i izdataka po 
izmjeni III 

Prihodi 15.198.750,00 15.400.750,00 16.879.750,00 20.357.250,00 
Izdaci 15.198.750,00 15.400.750,00 16.879.750,00 20.357.250,00 

Razlika 
prihoda i 
izdataka 

0 0 0 0 

 
Članak 3. 

U članku 3. Bilanci prihoda i izdataka 
Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za  
2008.godinu mijenja se slijedeće: 
 

A. RAČUN PRIHODA u Općem dijelu 
mijenja se slijedeće: 

- konto 63321 Kapitalne pomoći iz 
državnog proračuna povećavaju se 
za 2.670.406,00 kn i sada iznose 
6.745.406,00 kuna; 

- dodaje se konto 63413 Tekuće 
pomoći izvanproračunskih 
korisnika u iznosu od 90.000,00 
kuna; 

- dodaje se konto 922 Višak prihoda 
u iznosu od 717.094,00 kuna 

Ukupni prihodi po ovoj Izmjeni Proračuna 
povećavaju se za 3.477.500,00 kuna i sada iznose 
20.357.250,00 kuna; 

 
B. RAČUN RASHODA u Posebnom dijelu 

mijenja se slijedeće: 
 

GLAVA 1. JUO, OPĆINSKO VIJEĆE, 
OPĆINSKO POGLAVARSTVO I 
MJESNI ODBORI – Redovno 
funkcioniranje općinskih tijela,  
Podglava 1. Jedinstveni upravni odjel 

Općine 
- konto 31111 Plaća za zaposlene 

povećava se za 27.000,00 kuna i 
sada iznosi 618.700,00 kuna; 

- konto 31321 Doprinos za 
zdravstveno osiguranje povećava 
se za 4.200,00 kn i sada iznosi 
94.650,00 kuna; 

- konto 31331 Doprinos za 
zapošljavanje povećava se za 
500,00 kn i sada iznosi 10.500,00 
kuna. 

- Konto 32131 Seminari i 
savjetovanja povećavaju se za 
4.000,00 kn i sada iznosi 5.000,00 
kuna, 

- dodaje se konto 42211 Računala i 
računalna oprema u iznosu od 
20.000,00 kuna, 

Podglava 4. Mjesni odbori 
- konto 32233 Plin povećava se za 

17.000,00 kuna i sada iznosi 
35.000,00  kuna. 

Program redovnog funkcioniranja 
općinskih tijela povećava se 72.700,00 kuna i sada 
iznosi  1.765.350,00 kuna. 

 
GLAVA 2. GOSPODARSTVO – 

Program razvoja gospodarstva, mijenja se 
slijedeće: 

- konto 32379 Izrada projektne 
dokumentacije vodovoda u zoni u 
iznosu od 150.000,00 kuna se briše, 

- dodaje se konto 32379 Izmjena 
Prostornog plana uređenja Općine 
u iznosu od 100.000,00 kuna, 

- konto 35231 Subvencioniranje 
umjetnog osjemenjivanja – 
veterinarske usluge povećava se za 
20.0000,00 kuna 

- dodaje se konto 38612 Subvencija 
izgradnje vodovodne mreže i 
kanalizacije u poduzetničkoj zoni u 
iznosu od 250.000,00 kn; 

- umjesto 38622 Kapitalne pomoći 
za razvoj turizma OPG Sklepić u 
iznosu od 12.000,00 kn, mijenja se 
u konto 38222 Kapitalne donacije 
za razvoj turizma  OPG Sklepić. 

- Konto 41111 Poljoprivredno 
zemljište Vinske ceste (imovinsko 
rješenje ceste) u iznosu od 
15.000,00 kn se briše,  

- Konto 42131 Izgradnja cesta u 
poduzetničkoj zoni uvećava se za 
1.100.000,00 kn i sada iznosi 
1.500.000,00 kn 

- Konto 42141 Distribucija 
vodovodne mreže u zoni u iznosu 
od 100.000,00 kn briše se. 

Program razvoja gospodarstva povećava se 
ukupno za 1.205.000,00 kuna, te ukupna Glava 2. 
Gospodarstvo iznosi 3.730.000,00 kuna. 

 
GLAVA 3. KOMUNALNA 

INFRASTRUKTURA  
– Program održavanja komunalne 

infrastrukture, mijenja se slijedeće: 
Podglava 2. Održavanje čistoće  u dijelu 

koji se odnosi na čišćenje javnih površina: 
- konto 31111 Bruto plaća za 

komunalne djelatnike uvećava se 
za 88.000,00 kn i sada iznosi 
528.000,00 kn, 

- konto 31321 Doprinos za 
zdravstveno osiguranje komunalnih 
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djelatnika povećava se za 
13.800,00 kn i sada iznosi 
80.800,00 kn, 

- konto 31331 Doprinosi za 
zapošljavanje povećava se za 
1.500,00 kn povećava se za 
11.500,00 kn, 

- konto 42315 Nabavka traktora i 
priključnih strojeva za VKP 
povećava se za 500.000,00 kuna i 
sada iznosi 1.000.000,00 kn. 

Podglava 2. povećava se za 603.300,00 
kuna i sada iznosi 1.897.400,00 kuna. 
Podglava 3. Održavanje javnih 
površina: 
- konto 35121 Nabavka kanti za 

kućni otpad povećava se za 
20.000,00 kuna i sada iznosi 
70.000,00 kuna. 

Podglava 3. povećava se za 20.000,00 
kuna i sada iznosi 650.000,00 kn.  
Ukupan Program održavanja komunalne 

infrastrukture povećava se za 623.300,00 kn i sada 
iznosi 3.772.400,00 kuna. 

- Program izgradnje komunalne 
infrastrukture, mijenja se slijedeće: 
Podglava 1. Javne površine: 
- konto 32379 Uz projektnu 

dokumentaciju parka u 
Kn.Vinogradima dodaju se 
geodetski troškovi i pristojbe i 
povećava za 20.000,00 kn i sada  
iznosi 50.000,00 kuna. 

Podglava 1.povećava se za 20.000,00 
kn i sada iznosi 315.000,00 kn. 
Podglava 2. Nerazvrstane ceste: 
- konto 32375 Parcelacijski elaborat 

za cestu Kotlina – Podolje u iznosu 
od 100.000,00 kn se briše, a isti 
iznos se dodaje na konto 41111 
Poljoprivredno zemljište Kotlina – 
Podolje (imovinsko rješenje ceste) i 
sada iznosi 150.000,00 kuna 

- dodaje se konto 32379 Ostali 
troškovi u izgradnji nerazvrstanih 
cesta (vodni doprinos i dr.) u 
iznosu od 100.000,00 kn. 

Podglava 2.  povećava se za 100.000,00 
kuna i sada iznosi 1.100.000,00 kn. 
Podglava 5. Opskrba vodom: 
- povećava se konto 38622 

Sufinanciranje izgradnje vodovoda 
u Karancu, Kolodovorska ulica – 
Kozarac, te Ciglana Karanac u 
iznosu od 226.000,00 i sada iznosi 
776.000,00 

- konto 38622 Sufinanciranje ostalih 
troškova u izgradnji vodovoda 
povećava se za 20.000,00 kuna i 
sada iznosi 70.000,00  kuna. 

Podglava 5. povećava se za 20.000,00 
kuna i sada iznosi 1.140.000,00 kuna. 

 Ukupan Program izgradnje komunalne 
infrastrukture povećava se za 366.000,00 kune i 
sada iznosi 6.196.000,00 kuna. 
 Ukupna Glava 3. Komunalna infrastruktura 
povećava se za 989.300,00 kuna i sada iznosi 
9.968.400,00 kuna. 
 
 GLAVA 4. UNAPREĐENJE 
STANOVANJA I ZAJEDNICE 

Pogram ulaganja u tekuće 
održavanje objekata i opreme, dodaju 
se slijedeća konta: 
- konto 42121 dogradnja zgrade 

općine povećava se u iznosu od 
400.000,00 kn i sada iznosi 
600.000,00 kuna, 

- konto 42121 rekonstrukcija garaže 
uz općinsku zgradu povećava se u 
iznosu od 200.000,00 kuna i sada 
iznosi 400.000,00 kuna, 

- dodaje se konto 42121 Radovi na 
uređenju doma kulture u Suzi u 
iznosu od 300.000,00 kuna, 

- dodaje se konto 42231 Centralno 
grijanje domova kulture u Kotlini i 
Kamencu u iznosu od 200.000,00 

Ukupan Program  ulaganja u tekuće 
održavanje objekata i opreme povećava se za 
1.100.000,00 kuna  i sada iznosi 2.212.000,00 kuna, 
koliko ukupno iznosi Glava 4. 
  

GLAVA 6. PROGRAMSKA 
DJELATNOST ŠPORT 

 Program javnih potreba u športu 
- konto 38115 Tekuće donacije – 

Šahovski klub „Vinogradar“ 
povećava se za 3.000,00 kn i sada 
iznosi 13.000,00 kn, 

- konto 38115 Tekuće donacije – 
Tekwandoo club Kneževi 
Vinogradi povećava se za 1.500,00 
kn, 

- konto 38115 Tekuće donacije – 
Streličarska udruga Kn.Vinogradi  
povećava se za iznos od 9.000,00 
kn i sada iznosi 14.000,00 kuna. 

Ukupan Program javnih potreba u športu 
povećava se za 13.500,00 kuna i sada iznosi 
625.500,00 kuna, koliko iznosi i Glava 6. 
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GLAVA 7. PROGRAMSKA 
DJELATNOST KULTURA 

 Program javnih potreba u kulturi 
- konto 38114 KUD „Jožef Atila“ 

povećava se za 2.000,00 kn i sada 
iznosi 12.000,00 kuna. 

Program javnih potreba u kulturi povećava 
se za 2.000,00 kn i sada iznosi 205.000,00 kuna, 
koliko iznosi i Glava 7. 

 
GLAVA 10. JAVNE USTANOVE 

PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
 Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju 
- konto 31111 Plaće za zaposlene u 

Dječjem vrtiću bruto povećavaju se 
za 60.000,00 kuna i sada iznose 
540.000,00 kuna, 

- dodaje se konto 32219 Ostali 
materijal za potrebe redovnog 
poslovanja 25.000,00 kuna, 

- dodaje se konto Usluge tekućeg 
održavanja građ.objekata – 
sanitarni čvor u vrtiću 10.000,00 
kuna. 

Program javnih potreba u predškolskom 
odgoju povećava se za 95.000,00  i sada iznosi 
697.000,00 kuna. 

Ukupna Glava 10. Javne ustanove 
predškolskog odgoja i obrazovanja povećava se za 
95.000,00 kuna i sada iznosi 979.000,00 kuna. 

 
Ukupni rashodi po ovoj Izmjeni 

Proračuna povećavaju se za 3.251.500,00 kuna i 
sada iznose 20.131.250,00 kuna. 

 
Članak 4. 

Izmjenama iz članka 3. mijenja se i 
Programi razvoja gospodarstva u 2008.godini. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 
Vinogradi od kada se i primjenjuje. 
 
Klasa: 400-06/08-01/6 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-01 

Kn.Vinogradi, 12.06.2008.   
   PREDSJEDNIK  
                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 
 
 Temeljem članka 34.Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne 
Novine broj: 10/97 i 107/07 i članka 28. Statuta 
Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 
18/01,2/03,7/05,3/06,2/07 ).Općinsko vijeće 
Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 
20.sjednici održanoj  12.06. 2008.godine 
donijelo je: 
 

ODLUKU 
O davanju Suglasnosti  

na izmjenu Mjerila upisa djeteta u Dječji 
vrtić „Zeko“ Kneževi Vinogradi 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 
Vinogradi daje Suglasnost na mjerila upisa 
djeteta u dječji vrtić „Zeko“ Kneževi Vinogradi 
kojeg je usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
„Zeko“ Kneževi Vinogradi na svojoj sjednici 
održanoj 08.05.2008.godine .  
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja ,a ima se objaviti u „Službenom 
glasniku „ Općine Kneževi Vinogradi,a 
primjenjivat će se na participaciju od 01.rujna 
2008.godine . 
 
Klasa:601-01/08-01/6 
Urbroj:2100/06-01-01/08-01 
Kneževi Vinogradi,12.06.2008. 

     
   Predsjednik 

           Općinskog vijeća 
     Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 
 

 
 

____________________________________ 
 

Temeljem članka 28. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Sl.glasnik 18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 
2/07) i članka 14. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br. 10/97 i 107/07) 
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 20, sjednici održanoj 12.06.2008. godine 
donijelo je: 
 

P L A N  
Mreže dječjih vrtića na području Općine Kneževi Vinogradi 
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I 
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi donosi Plan mreže dječjih vrtića na području 

Općine Kneževi Vinogradi kako slijedi: 
 

Optimalni 
kapacitet 

Popunjenost 
kapaciteta 

Podaci o prostoru (objektu) Red. 
Br. 

Naziv i 
adresa DV 

Vrsta i 
trajanje 

programa  Broj 
djece 

Broj 
skupin

a 

Broj 
djec

e 

Broj 
skupin

a 

Namjenska 
građevina 

Adaptirano u 
sklopu škole 

Površina u 
m2 

Poludnevni 
6-satni 

35 1 33 1 1. DV „Zeko“ 
Kn.Vinograd

i 
Kn.Vinograd

i, Glavna 10 

Cjelodnevni 
10-satni 

15 1 10 1 

da  245 

2. Područni 
vrtić 

Karanac 
Karanac, 

Kolodvorska 
106 

Poludnevni 
6-satni 

20 1 15 1  da 111 

3. Područni 
vrtić Suza 

Suza, 
P.Šandora 1 

Poludnevni 
6-satni 

25 1 12 1 da  130 

4. Područni 
vrtić 

Zmajevac 
Zmajevac, 

Sportska 2a 

Poludnevni 
6-satni 

20 1 23 1  da 112 

 
II 

Na području Općine Kneževi Vinogradi ne planira se otvaranje novog područnog vrtića. 
 

III 
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području Općine 

Kneževi Vinogradi od 30.05.2007. godine, Klasa: 601-02/07-01/1, Urbroj: 2100/06-01-01/07-02. 
 

IV  
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 
 
Klasa: 601-01/08-01/4 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-02 
Kneževi Vinogradi, 12.06.2008. 
              Predjednik 
                Općinskog vijeća 
             Stojan Petrović, dipl.iur.v.r. 
 

_______________________________________________ 
 
 

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju 
(  Narodne novine 174/04 i 79/07) i Pravilnika 
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja  (Narodne novine broj 
40/08) Općinsko Vijeće Općine Kneževi 
Vinogradi  na  svojoj 20. sjednici održanoj 
12.06.2008.godine donijelo slijedeće 
 

RIJEŠENJE 

O imenovanju stožera zaštite i spašavanja 
na području Općine 

 
I 

 Članovi stožera zaštite i spašavanja 
Općine: 
 

1. 1. Petar Šmrčković - načelnik stožera 
2. Svetomir Mihajlović          član stožera 

viši stručni savjetnik za planske 
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preventivne poslove  zaštite i 
spašavanje  područnog ureda Osijek 

3. Bartolić Franjo član zapovjednik 
javne vatrogasne postrojbe 

4. Nikola Pajčin    -
član načelnik Policijske postaje 

5. Laco Đerđ iz Karanca   -
član stožera 

6. Čarapar Zdenko  iz Kn.Vinograda 
 -član stožera 

7. Mijatović Mario  iz Zmajevca 
 -član stožera 

8. Kubik Ištvan     -
član stožera 

 
II 

 Plan pozivanja stožera iz ovog  članka I 
donosi općinski načelnik.Administrativno-
tehničke poslove za potrebe stožera zaštite i 
spašavanja iz  članak I obavlja jedinstveni 
upravni odjel općine.    

III 
 Zadatak stožera zaštite i spašavanja je 
stručno,operativno i koordinativno tijelo koje 
pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i 
spašavanja kojima rukovodi općinski 
načelnik,a aktivira se kada se proglasi stanje 
neposredne prijetnje,katastrofe i velike nesreće. 

 
IV 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi i sa njime 
prestaje s važnošću Rješenje koje je donijelo 
Općinsko Poglavarstvo 30.05.2006.godine. 
 
Klasa:214-01/08-01/03 
Urbroj:2100/06-01-02/08-03 
Kneževi Vinogradi,12.06.2008. 
 
   Predsjednik 
                                 Općinskog vijeća 
            Petrović  Stojan  dipl.iur.v.r 
 
 
 Općinsko vijeće Općine Kneževi 
Vinogradi, sukladno članku 28. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 
2/03, 7/05, 3/06, 2/07), na prijedlog Hrvatskih 
voda, Baranjskog vodovoda i Poglavarstva 
Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 

20.sjednici, održanoj 12.06.2008.godine 
donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o sklapanju Ugovora o supsidijarnom 

financiranju  
za podprojekt Vodoopskrba Sjeverne 

Baranje 
 

I 
 Prihvaća se sklapanje Ugovora o 
supsidijarnom financiranju za podprojekt 
Vodoopsrbe Sjeverne Baranje koji sklapaju 
Hrvatske vode  sa sjedištem u Zagrebu, 
Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir, Grad 
Beli Manastir, općine Petlovac, Popovac, 
Čeminac, Kneževi Vinogradi i Draž, a koji 
obuhvaća izgradnju vodocrpilišta Prosine i 
Topolje, te vodospremu i distribucijsku mrežu 
naselja Batina. 
 

II 
 Zadužuje se Načelnik Općine mr.Deneš 
Šoja da u ime Općine Kneževi Vinogradi 
potpiše Ugovora o supsidijarnom financiranju 
za podprojekt Vodoopsrbe Sjeverne Baranje. 
 

III 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 
 
Klasa: 325-01/08-01/1 
Urbroj: 2100/06-01-01/08-03 
Kn.Vinogradi, 12.06.2008. 
      
       PREDSJEDNIK 
  OPĆINSKOG VIJEĆA 
  Stojan Petrović dipl.iur.v.r. 
 
 Na temelju članka 5. stavak 4. Odluke o 
osnivanju Savjeta mladih Općine Kneževi 
vinogradi („Službeni glasnik“ Općine Kneževi 
Vinogradi broj 4/08), Jedinstveni upravni odjel  
Općine Kneževi Vinogradi, utvrđuje 
 

LISTU KANDIDATA 
za izbor u Savjet mladih  

Općine Kneževi Vinogradi 
 

I. 
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 Utvrđuje se lista kandidata koji 
ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih 
Općine Kneževi Vinogradi: 
 

1. BALINT MELITA, rođ. 
18.07.1990.godine iz Kotline, Petefi 
Šandora 31.A 

PREDLAGATELJ: 
Mađarska udruga mladeži „Jozsef 
Attila“ iz Kotline 

 
2. KARASI KORNEL,  rođ. 

29.05.1985.godine iz Kotline, Doža 
Djerdja 3. 

PREDLAGATELJ: 
Mađarska udruga mladeži „Jozsef 
Attila“ iz Kotline 

 
3. PETROVIĆ SRĐAN, rođ. 

01.03.1989.godine iz Karanca, Sunčana 
3. 

PREDLAGATELJ:  Udruga 
mladeži „Zamijenite nam tugu 
osmijehom“ iz Karanca 

 
4. RAJKI BEATRIX,  rođ. 

04.12.1990.godine iz Kotline, Glavna 
58. 

PREDLAGATELJ: 
Mađarska udruga mladeži „Jozsef 
Attila“ iz Kotline 

 
5. STANOJEVIĆ DALIBOR, rođ. 

29.03.1984.godine iz Karanca, 
Kolodvorska 60. 

PREDLAGATELJ:  Udruga 
mladeži „Zamijenite nam tugu 
osmijehom“ iz Karanca 

 
6. SABO RENATA,  rođ. 

04.10.1989.godine iz Kotline, Glavna 
68. 

PREDLAGATELJ: 
Mađarska udruga mladeži „Jozsef 
Attila“ iz Kotline 

 
7. ŠIPŐC ROLAND,  rođ. 

12.02.1991.godine iz Kotline, Doža 
Djerdja 3. 

PREDLAGATELJ: 
Mađarska udruga mladeži „Jozsef 
Attila“ iz Kotline 

 

8. URMANAC ANTONIJA, rođ. 
21.03.1987.godine iz Karanca, 
Kolodvorska 1 E. 

PREDLAGATELJ:  Udruga 
mladeži „Zamijenite nam tugu 
osmijehom“ iz Karanca 

 
II. 

 Ova lista kandidata ima biti objavljena 
na oglasnim pločama u svim naseljima Općine 
Kneževi Vinogradi. 
 
Klasa: 007-01/08-01/2 
Urbroj: 2100/06-01-03/08-04 
Kn.Vinogradi, 15.05.2008. 
 
   NAČELNIK  
        mr.Deneš Šoja v.r. 
 
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KNEŽEVI 
VINOGRADI 
 
 Općinsko vijeće Općine Kneževi 
Vinogradi temeljem članka 6.Odluke o 
osnivanju savjeta mladih, dana 
12.06.2008.godine objavljuje : 
 

REZULTATE GLASOVANJA ZA 
ČLANOVE VIJEĆA SAVJETA MLADIH 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 
ODRŽANIH 12.06.2008. 

 
I 

 Na izborima održani 12.06.2008.godine 
za članove vijeća Savjet mladih Općine 
Kneževi Vinogradi utvrđeni su slijedeći 
rezultati: 
 
Ukupno upisano birača   13 
Ukupno glasovalo    12 
Nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeno 
je : 
-važeći listića     9 
-nevažeći listića    3 

 
II 

Na temelju glasovanja utvrđeni su 
slijedeći rezultati: 
 
1.Balint Melita,  predlagatelj Mađarska udruga 
mladeži “ Jozsef Attila“iz Kotline   7 glasova 
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2.Karasi Kornel, predlagatelj Mađarska udruga 
mladeži “Jozsef Attila“ iz Kotline   7 glasova 
3.Petrović Srđan, predlagatelj Udruga mladež 
i“ZANTO“ iz Karanca      2 glasa 
4.Rajki Beatrix, predlagatelj Mađarska udruga 
mladeži “Jozsef Attila“iz Kotline  7 glasova 
5.Stanojević Dalibor, predlagatelj Udruga 
mladeži “ZANZO“ iz Karanca  3 glasa 
6.Sabo Renata,  predlagatelj Mađarska udruga 
mladeži “Jozsef Attila“iz Kotline  6 glasova 
7.Šipoc Roland, predlagatelj Mađarska udruga 
mladeži “Jozsef Attila“ iz Kotline  6 glasova 
8.Urmanac Antonija, predlagatelj Udruga 
mladeži“ZANTO “ iz Karanca 3 glasa 

 
III 

Temeljem utvrđenih rezultata u Savjet 
mladih Općine Kneževi Vinogradi izabrani 
su: 
 

1. Balint Melita 
2. Karasi Kornel 
3. Rajki Beatrix 
4. Sabo Renata 
5. Šipoc Roland 

 
Klasa:007-01/08-01/2 
Urbroj:2100/06-01-01/08-03 
U Kneževi Vinogradima,12.06.2008. 
      
   Predsjednik  
         Općinskog vijeća 
        Petrović Stojan dipl.iur.v.r. 
 
 
 
 
AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
 
 Temeljem članka 6. Zakona o zakupu 
poslovnog prostora („Narodne novine“ 91/96, 
124/97, 174/04), članka 46. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 
2/03, 7/05, 3/06, 2/07), članka 5. Pravilnika o 
zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik“ 
5/99, 2/03) i Odluke o vrijednosti boda za 
zakup poslovnog prostora na području Općine 
Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 2/03), 
Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi na svojoj 60.sjednici 16.04.2008. 
godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja  

za zakup poslovnih prostora  
u domovima kulture u Suzi i Zmajevcu 

 
I. PREDMET JAVNOG 

NATJEČAJA: 
Predmet javnog natječaja je davanje u 
zakup poslovnih prostora i to: 
1. poslovni prostor u Domu kulture u 

Suzi, ukupne površine od  198 m2 
(trgovina, skladišni prostor i sanitarni 
čvor), 

2. poslovni prostor u Domu kulture u 
Zmajevcu,  ukupne površine od 124 
m2 (trgovina skladišni prostor), 

II. NAMJENA: 
Namjena poslovnog prostora - trgovina 
III. TRAJANJE ZAKUPA: 
- za oba prostora 5 (pet) godina. 
IV. POČETNA CIJENA MJESEČNE 

ZAKUPNINE: 
- za poslovni prostor u Suzi početna 

cijena zakupa iznosi: 3.484,80 kuna, 
- za poslovni prostor u Zmajevcu početna 

cijena zakupa iznosi: 2.182,40 kuna, 
V. ROK ZA PODNOŠENJE 

PONUDA:  15 dana od dana objave  
u Slavonskom domu. 

VI. UVJET ZA UČESTVOVANJE U 
NATJEČAJU: 

Uvjet za učestvovanje u natječaju je 
uplata jamčevine u iznosu od 5 % od početnog 
mjesečnog iznosa zakupa za određeni poslovni 
prostor, na žiro-račun Općine: 2393000-
1819500000, s pozivom na broj: 24   7706-
matični broj. 

VII. PONUDA ZA ZAKUP MORA 
SADRŽAVATI: 

- naziv, odnosno ime ponuditelja, naznaku 
djelatnosti, naznaku poslovnog prostora za koju 
je ponuditelj zainteresiran, ponuda cijene za isti 
poslovni prostor, dokaz o uplati jamčevine, 
prikaz programa  aktivnosti u poslovnom 
prostoru s planom zapošljavanja, te dokaz o 
udovoljavanju kriterija iz točke VIII. Natječaja. 

VIII. KRITERIJ ZA IZBOR 
NAJPOVOLJNIJE PONUDE: 

- Raniji zakupnik koji sudjeluje i 
udovoljava uvjetima natječaja ima 
prvenstvo pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu. 



Stranica 9 od 16 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 5/2008 

  

- osim najpovoljnijeg ponuđenog iznosa 
zakupa, uzet će se u obzir najpovoljniji 
razvojni program s planom 
zapošljavanja djelatnika s područja 
Općine – mjesta poslovnog prostora, s 
mogućnošću odstupanja od 
najpovoljnije ponuđene zakupnine do 5 
%. 

 
Sve informacije zainteresirani mogu 

dobiti u Općinskoj upravi Općine Kneževi 
Vinogradi ili na telefon 031/730-938. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim 
omotnicama na adresu: 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 
Hrvatske Republike 3. 

31309 KNEŽEVI VINOGRADI 
S naznakom „ ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP 

POSLOVNOG PROSTORA – koji – NE 
OTVARAJ“ 

 Nepravodobno prispjele ponude neće se 
razmatrati. 
 O ishodu natječaja ponuditelji će biti 
naknadno obaviješteni u roku od 15 dana od 
dana zatvaranja natječaja. 
 Općinsko Poglavarstvo zadržava pravo 
ne prihvaćanja niti jedne ponude. 
 
Klasa: 372-01/08-01/3 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 16.04.2008. 
 
    PREDSJEDNIK 
             mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Temeljem članka 46. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 
2/03, 7/05, 3/06, 2/07), članka  7. stavak 1. 
Pravilnika o zakupu poslovnog prostora 
(Službeni glasnik 5/99, 2/03), Općinsko 
Poglavarstvo Općine Kneževi Vinogradi, na 
svojoj 60. sjednici, održanoj 16.04.2008. 
godine, donijelo je 
 

R J  E Š E NJ E 
o imenovanju Komisije za provedbu 

natječaja za 
 zakup poslovnih prostora u domovima 

kulture u Suzi i Zmajevcu 
 
I 

 Imenuje se Komisija za provedbu 
natječaja za zakup poslovnih prostora u 
domovima kulture u Suzi i Zmajevcu, i to: 
 

1. Dragutin Tomašić – predsjednik 
Komisije, 

2. Željka Kolarić – član Komisije, 
3. Zoltan Žilinski – član Komisije,  
4. Ljudevit Kolar – član Komisije, 
5. Jovan Kovač – član Komisije. 

 
II 

 Zadatak Komisije je otvaranje  
prispjelih ponuda za zakup domova kulture u 
Suzi i Zmajevcu, te predlaganje zakupnika 
Općinskom Poglavarstva. 
 

III 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 
 
Klasa 372-01/08-01/3 
Urbroj: 2100/06-01-03/08-04 
Kn.Vinogradi, 16.04.2008. 
      
   PREDSJEDNIK 
   mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 
Klasa: UP/I-112-01/08-01/3 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 16.04.2008. 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, temeljem članka 17. i članka 18. 
Zakona o državnim službenicima i 
namještenicima (Narodne novine 27/01), 
članka 144.točka 3. Zakona o državnim 
službenicima (Narodne novine 92/05), te 
članka 3 i članka 6. Pravilnika o radnim 
odnosima općinske uprave (“Službeni glasnik” 
2/04), članka 15a i 46 Statuta Općine Kneževi 
Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 2/03, 
7/05, 3/06, 2/07), dana 16.travnja 2008.godine 
donijelo je 
 

R J E Š E NJ E 
 

1. MARTINA TIBOR iz Zmajevca, M.Tita 
100., SSS- ekonomskog smjera s radnim 
iskustvom u struci od 5 mjeseci i 9 dana,  
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bez položenog državnog stručnog ispita, 
prima se kao vježbenik za administrativno - 
upravne poslove u Općinsku upravu Općine 
Kneževi Vinogradi na određeno vrijeme od 
dvanaest mjeseci, uz uvjet polaganja 
državnog stručnog ispita u navedenom 
roku.. 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 Na raspisani Natječaj za prijam 
vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine 
Kneževi Vinogradi, objavljen 
02.08.2008.godine (NN 38/08) u otvorenom 
natječajnom roku zaprimljeno je dvije (2) 
prijave. Općinsko Poglavarstvo na svojoj 
60.sjednici, održanoj 16.04.2008. otvorilo je i 
utvrdilo sadržaj svih prijava, te konstatiralo 
slijedeće: 

- prijava Minele Skaličić iz Darde, 
Ilirska ulica 36. sadrži sve tražene 
dokumente (životopis, presliku 
domovnice, rade knjižice, 
svjedodžbe, uvjerenje o 
nekažnjavanju), također uz prijavu 
je dostavljena potvrda o završenom 
Pravnom fakultetu, smjer upravni 
pravnik – VŠS, te potvrdu o 
osposobljenosti za operatora na 
računalu. Minela Skalčić ne 
udovoljava uvjetu znanja 
mađarskog jezika u govoru i pismu, 
također po priloženoj dokumentaciji 
nije vidljivo da ista poznaje 
daktilografiju. 

- prijava Martine Tibor iz Zmajevca, 
M.Tita 100., sadrži sve tražene 
dokumente ( životopis, preslika 
domovnice, radne knjižice, 
svjedodžbe, uvjerenje o 
nekažnjavanju). Kandidatkinja je 
završila srednju ekonomsku školu 
Prosvjetno-kulturnog centra Mađara 
u Republici Hrvatskoj, iz čega se 
vidi da ista posjeduje znanje 
daktilografije i mađarskog jezika u 
govoru i pismu. Također se u 
zamolbi, kao Mađarica poziva na 
Ustavni zakon o pravima 
nacionalnih manjina. 

 Sukladno navedenom, prijava Martine 
Tibor iz Zmajevca prihvaćena je kao potpuna i 
najprihvatljivija, iz razloga što kandidatkinja 

ima završenu ekonomsku školu, poznaje 
daktilografiju, i služi se mađarskim jezikom u 
govoru i pismu, a također se poziva na Ustavni 
zakon o nacionalnim manjinama, pri čemu joj 
se pod istim uvjetima daje prednost, Općinsko 
Poglavarstvo riješilo je kao u izreci. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 

Nezadovoljna strana može uputiti 
prigovor Općinskom Poglavarstvu u roku od 15 
dana od dana primitka ovog Rješenja. 

Prigovor odgađa izvršenje ovog 
rješenja. 
 
   PREDSJEDNIK 
             mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, na svojoj 60. sjednici, održanoj 
16.04.2008. godine, sukladno članku 46. 
Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni 
glasnik“ 18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07), donijelo 
je 
 

O D L U K U 
o darovanju nekretnina  

Hrvatskim cestama d.o.o. 
 
I 

 Općina Kneževi Vinogradi, radi 
izgradnje državne ceste D 212 daruje 
Hrvatskim cestama d.o.o.  za upravljanje, 
građenje i održavanje cesta, Zagreb, Vončinina 
3. sljedeće nekretnine: 

- kč.br. 2738/6 površine 7 m2 u k.o. 
Zmajevc; 

- kč.br. 1582/3 površine 182 m2 u 
k.o. Zmajevac; 

 
II 

 Zadužuje se Načelnik Općine da s 
Hrvatskim cestama d.o.o. sklopi Ugovor o 
darovanju za čestice iz točke I. 
 

III 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 
 
Klasa: 340-01/06-01/4 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
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Kn.Vinogradi, 16.04.2008. 
 
   PREDSJEDNIK 
   mr.Deneš Šoja v.r. 
 

Na temelju članka 84.stavak 2. Zakona 
o prostornom uređenju i gradnji (Narodne 
novine ,broj 76/07)i članka 46. Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 18/01, 
2/03, 7/05, 3/06, 2/07), Poglavarstvo Općine 
Kn.Vinogradi, na 61. sjednici održanoj 
05.05.2008 .godine , donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga  Urbanističkog 

plana uređenja „Rekreacijski centar 
Kneževi Vinogradi“ 

 
Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o prethodnoj 
raspravi o konceptu Urbanističkog plana 
uređenja „Rekreacijski centar Kn.Vinogradi“ i 
utvrđuje prijedlog Urbanističkog plana 
uređenja „Rekreacijski centar Kn.Vinogradi“ (u 
daljnjem tekstu : Prijedlog plana). 

 
Članak 2. 

Prijedlog plana se upućuje u javnu 
raspravu . 

Javna rasprava sa javnim uvidom trajat 
će trideset (30) dana u vremenu od 16.05.2008 
do 16.06.2008.godine. 

 
Članak 3. 

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio ) 
bit će izložen u Općini Kn.Vinogradi Kneževi 
Vinogradi- u prostorijama Općine svakim  
danom od 13,00 do 14,00 sati. 

 
Članak 4. 

Tijekom trajanja javne rasprave bit će 
organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u 
prostorijama Općine Kneževi Vinogradi dana 
09.06.2008. godine u 12,00 sati. 

 
Članak 5. 

Pisana očitovanja, prijedlozi i 
primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti 
Poglavarstvu općine najkasnije u roku osam(8) 
dana po isteku roka javne rasprave. 

 
Članak 6. 

Načelnik općine Kneževi Vinogradi  
obavezuje se: 
- Objaviti javnu raspravu o prijedlogu 

prostornog plana u Službenom glasniku 
Općine, u dnevnom tisku „Slavonski dom“, 
na  web stranici Općine Kn.Vinogradi i na 
oglasnoj ploči Općine, najmanje osam (8) 
dana prije početka javne rasprave. 

- uputiti posebnu pisanu obavijest o javnoj 
raspravi, tijelima i osobama određenim 
posebnim propisima koja su dala zahtjeve 
za izradu prostornog plana iz područja svog 
djelokruga, Mjesnom odboru 
Kn.Vinogradi, vlasnicima na području za 
koje se izrađuje prijedlog plana. 

 
Članak 7. 

 Ovan Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 
  
Klasa:350-02/07-01/1                                                          
Ur.broj:2100/06-01-03/08-02                                                
Kn.Vinogradi,05.05.2008.  
                                                                

PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 

mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Na temelju Pravilnika o sufinanciranju 
nabave voćnih sadnica i loznih cijepova za 
2008.godinu na području Općine Kneževi 
Vinogradi, Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi na svojoj 61.sjednici 
05.05.2008.godine donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o objavi 

J A V N OG   P O Z I V A 
za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
nabave voćnih sadnica i loznih cijepova za 

2008.godinu na području  
Općine Kneževi Vinogradi 

 
1. PREDMET POZIVA 

Sufinanciranje nabave voćnih sadnica i 
loznih cijepova na području Općine Kneževi 
Vinogradi. 

Iznos sredstava za sufinanciranje 
podizanja novih nasada vinograda utvrđuje se u 
visini od 2,00 kuna po loznom cijepu. 
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Iznos sredstva za sufinanciranje 
podizanje novih nasada voćnjaka (jabuke, 
kruške, šljive, breskve, marelice, višnje i 
trešnje)  utvrđuju se u visini od 20 % od 
određene cijene za pojedinu vrstu voćnih 
sadnica, a utvrđuju se izračunom na osnovi 
slijedećih vrijednosti: 
- 1 sadnica jabuke 15,00 kn, 1 sadnica kruške 

18,00 kn, 1 sadnica šljive 16,00 kn, 1 
sadnica breskve 16,00 kn, 1 sadnica 
marelice 25,00 kn, 1 sadnica višnje 18,00 
kn, 1 sadnica trešnje 18,00 kn. 

Sufinanciranje  po jednom 
poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi 
najviše 10.000,00 kuna. 
 
2. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 

 Zahtjev za dodjelu sredstava za 
sufinanciranje  mogu podnijeti  

poljoprivredna gospodarstva (seljačko 
gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo, kao obrt ili zadruga) koja su 
upisana u Upisnik poljoprivrednih  

gospodarstava pod slijedećim uvjetima: 
- da se prebivalište, odnosno sjedište 

poljoprivrednog gospodarstva najmanje 3 
godine nalazi na području Općine Kneževi 
Vinogradi od dana raspisivanja javnog 
poziva, kao i mjesto ulaganja ili da se 
prebivalište odnosno sjedište 
poljoprivrednog gospodarstva nalazi na  
području od posebne državne skrbi, ali da 
je nositelj ili član OPG na području Općine 
Kn.Vinogradi u nekom ranijem preriodu 
prebivao najmanje 10 godina, te na 
području Općine posjeduje duže od 5 
godina stambeni ili gospodarski objekt, a i 
mjesto ulaganja se nalazi na području 
Općine. 

- da podižu nove nasade vinograda ili 
voćnjaka u kompleksu u površini 
minimalnoj od 0,25 ha. 

- da je za podizanje nasada korišten sadni 
materijal s propisanom deklaracijom; 

- da je sadnja  obavljena u vremenu od 
01.12.2007.do 01.12.2008.godine; 

- da ne duguje Općini Kneževi Vinogradi; 
Prednost pri dodjeli poticajnih sredstava 
imaju poljoprivredna gospodarstva koja 
raspolažu preradbenim kapacitetima 
(oprema za preradu i skladištenje grožđa i 
voća). 

 
3. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjevi se po objavljenom javnom 
pozivu mogu podnositi najkasnije do 
01.prosinca 2008.godine, a rješavaju se prema 
redosljedu prispjeća i do utroška sredstava. 
 
4. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA 
Uz zahtjev za dodjelu sredstava za 
sufinanciranje podnositelj zahtjeva mora 
priložiti: 
1. Posjedovni list iz katastarske evidencije, za 

zemljište na kojem je obavljena sadnja koji 
glasi na podnositelja zahtjeva; 

2. Naziv i broj računa banke i broj računa 
podnositelja (tekući i žiro-račun); 

3. Potvrdu Hrvatskog zavoda za 
poljoprivredno savjetodavnu službu o 
izvršenoj sadnji; 

4. Deklaraciju sadnog materijala; 
5. Presliku računa o kupovini sadnog 

materijala; 
6. Uvjerenje o prebivalištu, odnosno sjedištu 

iz kojeg je vidljivo da je 
prebivalište/sjedište najmanje 3 godine na 
području Općine ili da je podnositelj ima 
boravak 10 godina na području Općine ili 
da ima stambeni ili gospodarski objekat na 
području općine najmanje 5 godina 

7. Potvrdu o nedugovanju 
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. 
  Sve informacije mogu se dobiti na 
telefon 031/730-938 ili na web stranici: 
www.knezevi-vinogradi.hr 
 
Klasa:320-01/08-01/3 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-02 
   
    PREDSJEDNIK 
              mr.Deneš Šoja v.r. 
 

Temeljem članka 3.Zakona o zaštiti od 
požara ( Narodne novine 58/93 i 33/05,107/07) 
i Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2008.godini (“Narodne 



Stranica 13 od 16 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 5/2008 

  

novine”broj:27/08) Općinsko Poglavarstvo 
,temeljem članka 46.Statuta Općine Kneževi 
Vinogradi  (Službeni glasnik 18/01, 2/03, 7/05, 
3/06, 2/07) na svojoj 61.sjednici održanoj  
05.05. 2008.donijelo je  

 
PROGRAM AKTIVNOSTI 

U PROVEDBI POSEBNI MJERA 
ZAŠTITE OD POŽARA  

ZA VRIJEME ŽETVE NA PODRUČJU  
OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

ZA 2008.GODINU. 
 

1. Osniva se Koordinacijsko tijelo za 
provođenje protupožarnih mjera u pred 
žetvenom i žetvenom razdoblju. 
U koordinacijsko tijelo imenuju se: 
 
• Predstavnici Mjesnih odbora-odnosno 

dobrovoljnih vatrogasnih društava 
(DVD-a) 

• Predstavnik  “ Belje” d.d.  PJ  Mirkovac 
• Predstavnik   “Belje” d.d.  PJ  

Brestovac -Karanac 
• Predstavnik  „ Belje“ d.d.  PC “ Vinski 

podrum „ Kneževi Vinogradi 
Koordinacijsko tijelo utvrdit će i odrediti 
potrebu dežurstva za vrijeme žetve po 
mjestima. 
2. Zadužuju se DVD i Mjesnih odbori da 

svaki na svom području svu vatrogasnu 
opremu dovedu u stanje tehničke 
ispravnosti ,a ljudstvo u stanje potrebne 
pripravnosti. 

3. Očekuje se od djelatnika IV Policijske 
postaje iz Belog Mnastira da osoblje 
raspoređeno na području Općine Kneževi 
Vinogradi (patrolne službe) budu prisutne s 
pojačanom pozornošću  u neposrednoj 
blizini žitnih polja. 

4. Zahtijeva se od “Belja” d.d. Poljoprivrede 
Mirkovac, Brestovac  Karanac, 
Kn.Vinogradi,da od početka do završetka 
žetve osiguraju jedan traktor s     
priključnim plugom kao i osobu koja će 
njime upravljati u slučaju poduzimanja 
mjera preoravanja žitnog polja. 

5. Zabranjuje se i kažnjivo je spaljivanje 
smeća, biljnog otpada ,slame i strništa za 
vrijeme žetve. 

6. Koordinaciono tijelo ocijenit će potrebu 
organiziranja i angažiranja izviđačko 

preventivne ophodnje radi blagovremenog 
izvještavanja i poduzimanja potrebnih 
mjera protupožarne zaštite. 

 
Klasa:214-01/08-01/08 
Urbroj:2100/06-01-03/08-01 
Kn.Vinogradi, 05.05 .2008.    
   
         Predsjednik 
           Općinskog Poglavarstva 
                   mr.Šoja Deneš v.r. 
 

Temeljem članka 28.Statuta Općine 
Kneževi Vinogradi (“Službeni glasnik”18/01, 
2/03, 7/05, 3/06) i odredbi Programa aktivnosti 
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2008.godini 
(“Narodne novine”br:27/08) Općinsko 
Poglavarstvo na svojoj 61.sjednici održanoj  
05.05.2008.godine donijelo je 

 
P L A N 

MOTRENJA  ,ČUVANJA I OPHODNJE U 
GRAĐEVINAMA  I NA POVRŠINAMA 

ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA 
 OPASNOST OD NASTAJANJA I 

ŠIRENJA POŽARA 
 

Članak 1. 
Ovim Planom utvrđuje se motrenje, 

čuvanje i ophodnja u građevinama i na 
površinama za koje prijeti povećana opasnost 
od nastajanja i širenja požara i ustrojavaju  se 
izviđačko-preventivne ophodnje . 

 
Članak 2. 

Odredbe ovog Plana primjenjuju se na 
području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno 
u naseljima Kneževi Vinogradi ;Karanac, 
Zmajevac, Suza, Kotlina, Kamenac, te pustare : 
Mirkovac, Jasenovac, Sokolovac. 

 
Članak 3. 

Općina Kneževi Vinogradi dijeli se na 
četiri sektora u kojima će se obavljati motrenje, 
čuvanje i ophodnja građevine i površina za koje 
prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 
požara. 
 Prvi sektor obuhvaća naselja Kneževi 
Vinogradi i Kotlina, odnosno katastarske 
općine Kneževi Vinogradi i Kotlina u kojima 
će poslove iz stavka I ovog članka obavljati 
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Dobrovoljna vatrogasna društva iz Kneževi 
Vinograda i Kotline. 

Drugi sektor obuhvaća naselja Karanac 
i Kamanac, odnosno katastarske općine 
Karanac i Kamenac u kojem će poslove iz 
stavka I ovoga članka obavljati  Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Karanac, uz pomoć “Belje” 
d.d. Darda P.J Brestovac- Karanac  i PC Vinski 
podrum “ Belje” d.d. Kneževi Vinogradi. 
 Treći sektor obuhvaća naselja Zmajevac 
i Suza, odnosno katastarske općine Zmajevac i 
Suza u kojem će poslove iz stavka I ovog 
članka obavljati Dobrovoljna vatrogasna 
društva u Suzi i Zmajevcu. 
 Četvrti sektor obuhvaća pustare 
Mirkovac, Jasenovac i Sokolovac, odnosno dio 
katastarske općine Kneževi Vinogradi, u kojem 
će poslove iz stavka I .ovog članka obavljati 
“Belje”d.d.Darda PJ Mirkovac uz pomoć 
Dobrovoljnih vatrogasnih društava 
Kn.Vinogradi, Suze i Zmajevca. 

 
Članak 4. 

Dobrovoljna vatrogasna društva iz 
članka 3.ovog Plana ustrojit će se za vrijeme 
žetvene sezone Izviđačko-preventivne 
ophodnje i to u vrijeme od 15.06.2008 do 
15.07.2008godine. 

 
Članak 5. 

Za vrijeme žetvene sezone Izviđačko –
preventivne ophodnje dežuraju 24.sata. 
 

Članak 6. 
Dobrovoljna vatrogasna društva iz 

članka 3.ovoga Plana izradit će Plan rada 
Izviđačko – preventivnih ophodnji  koji sadrži 
podatke o: 
- sastavu izviđačko-preventivnih ophodnji sa 
imenima i prezimenima osoba              
uključenih u rad, 
- raspored dežurstava izviđačko-preventivnih 
ophodnji 
- način ophodnje, te sustav dojavljivanja i 
uzbunjivanja u slučaju požara.  

 
Članak 7. 

Planovi iz prethodne članka moraju se 
donijeti najkasnije do 15.05.2008. 

 
Članak 8. 

Ovaj Plan stupa na snagu i primjenjuje 
se danom donošenja ,a ima se objaviti u 
Službenom glasniku Općine Kneževi 
Vinogradi. 
 
Klasa:214-01/08-01/08 
Urbroj:2100/06-01-03/08-02    
Kn.Vinogradi, 05.05.2008. 

     
            Predsjednik 

Općinskog Poglavarstva 
         mr.Šoja Deneš v.r. 

 
 

Temeljem članka 3. Zakona o zaštiti 
požara ( Narodne novine 58/93),i Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u 
2008.godini (Narodne novine 27/08) Općinsko 
Poglavarstvo Općine Kneževi Vinogradi, 
temeljem članka 46.Statuta Općine Kneževi 
Vinogradi ( Službeni glasnik 18/01, 2/03, 7/05, 
3/06, 2/07) na svojoj  62. Sjednici održanoj 
03.06.2008. godine donijelo je  
 

RJEŠENJE 
O imenovanju članova koordinacijskog 

tijela za provođenje protupožarne zaštite za  
Općinu Kneževi Vinogradi 

 
I 

U koordinacijsko tijelo za provođenje 
protupožarne zaštite za Općinu Kneževi 
Vinogradi imenuju se: 

 
1. mr.Šoja Deneš - predsjednik 

koordinacijskog tijela 
2. Šmrčković Petar  -zamjenik 

predsjednika     
3. JPVP grada Belog Manastira- član 

Bartolić Franjo 
4. DVD Kn.Vinogradi, -član Čarapar 

Zdenko 
5. DVD Karanac, - član  Sabo Šandor 
6. DVD Zmajevac - član  Golub Ištvan 
7. DVD Suza - član  Kubik Ištvan 
8. DVD Kotlina - član  Kun Đuro 
9. “ Belje”d.d.Darda PJ Brestovac – 

Karanac -član  Jumić Zdenko 
10. “Belje“d.d.PC„Vinski podrum“ 

Kn.Vinogradi - član Ilić Josip  
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11. “Belje” d.d. PJ. Mirkovac- član Varga 
Petar 

 
II 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja , a ima se objaviti u ( “Službenom 
glasniku “ Općine Kneževi Vinogradi ).   
 
Klasa:214-01/08-01/08 
Urbroj:2100/06-01-01/08-03 
Kn.Vinogradi, 03.06.2008. 
      
            Predsjednik 
         Općinskog Poglavarstva 
         Mr.Šoja Deneš v.r. 
 
 Sukladno članku 11. Pravilnika o 
vrednovanju, te postupku odabiranja i 
izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02), 
Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika 
o proračunskom računovodstvu (NN 127/07), 
članku 1.i članku 41. Pravilnika o zaštiti 
arhivskoga i registraturnog gradiva (Službeni 
glasnik Općine Kneževi Vinogradi 7/2004) 
godine, Općinsko Poglavarstvo na svojoj 
62.sjednici održanoj  03.06.2008. donijelo je 
 

Z A K LJ U Č A K  
O izmjeni i dopuni Posebnog popisa 
arhivskoga i registraturnog  gradiva 

 Općine Kneževi Vinogradi 
 
I 

 Utvrđuje se Poseban popis arhivskog i 
registruaturnog gradiva Općine Kneževi 
Vinogradi, koji se nalazi u privitku ovog 
Zaključka. 

II 
 Predlaže se Državnom arhivu u Osijeku 
davanje suglasnosti na izrađeni Poseban popis 
arhivskog i registraturnog gradiva Općine 
Kneževi Vinogradi. 
 

III 
 Poseban popis arhivskog i 
registraturnog gradiva Općine Kneževi 
Vinogradi primjenjuje se nakon dobivanja 
suglasnosti iz članka II.ovog Zaključka. 
 
Klasa:036-01/08-01/1 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 03.06.2008. 

      
   PREDSJEDNIK 
   mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi na svojoj 62.sjednici, održanoj  
03.05.2007., temeljem članka 46. Statuta 
Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 
18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07) članka 4. 
Pravilnika o radnim odnosima Vlastitog 
komunalnog pogona Općine Kneževi 
Vinogradi i Odluke Upravitelja Vlastitog 
komunalnog pogona, donijelo je 
 

O D L U K U 
o objavi Oglasa  za prijem Pomoćnog 

radnika na održavanju komunalne higijene  
u Vlastitom komunalnom pogonu  

Općine Kneževi Vinogradi na određeno 
vrijeme – 2 godine– 1 djelatnik na pola 

radnog vremena 
 

UVJETI:  
Osim općih zakonskih uvjeta, kandidat 
(ženskog  spola) mora ispunjavati 
slijedeće uvjete:  
 

- NKV ili bilo koju drugu stručnu spremu 
 
Uz prijavu obvezno priložiti: 

- kratak životopis; 
- domovnicu; 
- preslik radne knjižice; 
- uvjerenje o nekažnjavanju 
 

Prednost imaju kandidati sa područja 
Općine Kneževi Vinogradi, a posebno iz 
Kneževi Vinograda. Nepotpune i nepravodobne 
prijave neće se razmatrati. 

     Prijave se podnose  u roku 8 dana od 
dana objave na oglasnoj ploči Općine Kneževi 
Vinogradi, na adresu: 
 
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

31309 KNEŽEVI VINOGRADI 
Hrvatske Republike 3. 

Klasa: 100-01/08-01/7 
Ur.broj: 2100/06-01-02/08-01 
Kn.Vinogradi, 03.06.2008. 
      
  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 
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  mr.Deneš Šoja v.r. 
 
 
 Općinsko Poglavarstvo Općine Kneževi 
Vinogradi, na svojoj 62. sjednici, održanoj 
03.06.2008.godine, sukladno članku 46. Statuta 
Općine Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 
18/01, 2/03, 7/05, 3/06, 2/07) i Pravilnika o 
zakupu Poslovnog prostora (Službeni glasnik 
5/09, 2/03), a na prijedlog Komisije za 
provedbu natječaja za zakup poslovnih prostora 
Općine Kneževi Vinogradi, donijelo je  
 

O D L U K U 
O davanju poslovnih prostora u zakup 

 
I 

 Kao najpovoljnija ponuda za zakup 
poslovnog prostora u domu kulture u Suzi 
odabrana je tvrtka COLUMBUS d.o.o., kao 
dosadašnji zakupoprimatelj poslovnog 
prostora, s prihvaćenom najvišom postignutom 
ponuđenom cijenom u iznosu od 4.799,00 kuna 
mjesečno. 

II 
 Kao najpovoljnija ponuda za zakup 
poslovnog prostora u domu kulture u Zmajevcu 
odabrana je tvrtka COLUMBUS d.o.o., kao 
dosadašnji zakupoprimatelj poslovnog 
prostora, s prihvaćenom najvišom postignutom 
ponuđenom cijenom u iznosu od 3.199,00 kuna 
mjesečno. 

III 
 Zadužuje se Načelnik mr.Deneš Šoja da 
s tvrtkom „Columbus“ d.o.o. sklopi Ugovor o 
zakupu za poslovne prostore iz točke I.i II.ove 
Odluke. 

IV 
 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a ima se objaviti u Službenom 
glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 
O b r a z l o ž e nj e    O d l u k e: 

 Na raspisani Natječaj za zakup 
poslovnih prostora , objavljen 
28.04.2008.godine u redovnom zakonskom 
roku prispjelo je 4 ponude za zakup poslovnih 
prostora u Suzi i Zmajevcu: 

- tvrtka „Columbus“ d.o.o., koja je 
dostavila presliku ugovora o 
dosadašnjem zakupu navedenih 
poslovnih prostora, 

- tvrtka „Produktivno zajedništvo 
Darda“ d.o.o., koja je dostavila i 
presliku ugovora o podzakupu 
navedenih poslovnih prostora, 

- tvrtka „Biljemerkant“ d.o.o., 
- tvrka „Rione“ d.o.o. Darda. 
Točkom VIII, navod 1, određeno je da 

raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava 
uvjetima natječaja ima prvenstveno pravo na 
sklapanje ugovora o zakupu, a što ispunjava 
tvrtka „Columbus“ d.o.o., koja ima sklopljen 
Ugovor o zakupu s Općinom Kn.Vinogradi, 
koja je i plaćala zakup, dok se Ugovor o 
podzakupu ne može prihvatit, jer isti nije 
sklapan s Općinom Kneževi Vinogradi, a 
također, tvrtka „Columbus“ d.o.o. prihvaća i 
najviše ponuđenu cijenu, riješeno je kao u 
izreci Odluke. 
 
Klasa: 372-01/08-01/3 
Urbroj: 2100/06-01-02/08-10 
Kn.Vinogradi, 03.06.2008. 
      
  PREDSJEDNIK 
  mr.Deneš Šoja v.r. 
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