
Službeni glasnik 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  

1. Odluka o ukidanju Vlastitog 

komunalnog pogona Općine Kneževi 

Vinogradi …………………………..1 

2. Odluka o povjeravanju upravljanja 

grobljima i mrtvačnicama na području 

Općine Kneževi Vinogradi …………2 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

načinu i uvjetima obavljanja 

komunalne djelatnosti održavanja 

groblja i mrtvačnica ………………..3 

4. Odluka o prijenosu prava naplate 

grobne naknade i grobnih mjesta tvrtki 

„Kneževi parkovi“ d.o.o. za komunalne 

djelatnosti ………………3 

5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

komunalnom redu Općine Kneževi 

Vinogradi …………………………..4 

6. Odluka o načinu upravljanja i 

korištenja sportskih građevina u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinograd.4 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

zaštiti socijalnog standarda 

stanovništva Općine Kneževi 

Vinogradi ………………………….6 

8. Odluka o povećanju temeljnog kapitala 

Društva „Kneževi parkovi“ d.o.o. 

Kneževi Vinogradi …………………7 

9. Odluka o prijenosu prava vlasništva 

opreme u korist tvrtke „Kneževi 

parkovi“ Kneževi Vinogradi………...8 

10. Odluka o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u JUO 

Općine Kneževi Vinogradi …………8 

11. Odluka o neprihvaćanju ni jedne 

ponude za obavljanje komunalnih 

poslova deratizacije, dezinsekcije i 

higijeničarskog servisa na području 

Općine Kneževi Vinogradi …………9 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

1. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 

za zakup poslovnog prostora  Zmajevcu 

u Domu kulture ………..10 

2. Rješenje o imenovanju Komisije za 

provođenje natječaja za zakup 

poslovnog prostora u Zmajevcu ….11 

3. Rješenje o imenovanju Radne skupne 

za identifikaciju razvojnih strateških 

projekata  Općine Kneževi Vinogradi 

…………………………………….12 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o 

unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Kneževi 

Vinogradi ………………………….12 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA: 363-02/15-01/08 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

 

Temeljem članka  članka 9.stavak 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14), članka 33. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i 

članka 12. i 18. Odluke o osnivanju Vlastitog 

komunalnog pogona (Službeni glasnik 6/16), 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

svojoj 14. sjednici, održanoj 04.05.2015. 

godine, donijelo je 

Godina XVIII Kn.Vinogradi, 05.05.2015. Broj 3 
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O D L U K U 

O ukidanju Vlastitog komunalnog pogona  

 

I 

 Ovom Odlukom ukida se Vlastiti 

komunalni pogon Općine Kneževi Vinogradi s 

danom 15.svibnjom 2015.. 

 

II 

 Namještenici Vlastitog komunalnog 

pogona koji su bili uposleni na poslovima – 

djelatnostima koje je obavljao Vlastiti 

komunalni pogon rasporedit će se na sljedeći 

način: 

- Pomoćni radnik – spremačica 

raspoređuje se na iste poslove u 

Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Kneževi Vinogradi; 

- Pomoćni radnici – starosti više od 

60 godina rasporedit će se na 

upražnjena radna mjesta pomoćnih 

radnika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu; 

- Svi ostali namještenici Vlastitog 

komunalnog pogona s danom 

15.svibnjom 2015. bit će 

raspoređeni na radna mjesta unutar 

novoosnovane tvrtke „Kneževi 

parkovi“ d.o.o. zadržavajući sva 

stečena prava. 

 

III 

 Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

   PREDSJEDNIK 

             Općinskog vijeća 

   Franja Bukta v.r. 

 

 Temeljem članka 2. i 10. Zakona o 

grobljima (Narodne novine  19/98, 50/12), 

članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(“Službeni glasnik” 3/13) i članka 8. Odluke o 

osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 

(Službeni glasnik 2/15), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 14. 

sjednici, održanoj 04.05.2015. donijelo je 

 

ODLUKU 

o povjeravanju upravljanja grobljima i 

mrtvačnicama  na području Općine Kneževi 

Vinogradi 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom povjerava se 

upravljanje grobljima i mrtvačnicama na 

području Općine Kneževi Vinogradi. 

Članak 2. 

Groblja i mrtvačnice na području Općine 

Knežev Vinogradi obuhvaćena Odlukom o  

načinu i uvjetima obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnice 

(Službeni glasnik 3/03) jesu: 

1. groblja u Kneževim Vinogradima 

(katoličko, pravoslavno i reformatsko) 

s mrtvačnicama i drugom 

infrastrukturom; 

2. groblja u Karancu (katoličko, 

pravoslavno i reformatsko) s 

mrtvačnicom i drugom 

infrastrukturom; 

3. groblja u Zmajevcu (reformatsko, 

katoličko i pravoslavno) s mrtvačnicom 

i drugom infrastrukturom; 

4. groblja u Suzi  (reformatsko i katoličko) 

s mrtvačnicom i drugom 

infrastrukturom; 

5. groblja u Kotlini (katoličko, 

reformatsko i nazarensko) s 

mrtvačnicom i drugom 

infrastrukturom; 

6. groblja u Kamencu (reformatsko, 

katoličko i pravoslavno) s mrtvačnicom 

i drugom infrastrukturom; 

7. staro groblje u Jasenovcu i staro groblje 

u Zmjevcu u kojima se više ne vrši ukop 

osoba; 

8. mrtvačnica kao izdvojeni objekt u 

Kneževim Vinogradima. 

 

Članak 3. 

 Upravljanje grobljem i mrtvačnicama, 

kao i svom drugom infrastrukturom i opremom 

na grobljima sukladno zakonskim propisima i 

općim aktima Općine Kneževi Vinogradi 

povjerava se trgovačkom društvu „Kneževi 

parkovi“ d.o.o. za komunalnu djelatnost. 

Članak 4. 
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 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od 

dana objave  u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

KLASA: 363-02/15-01/12 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi,04.05.2015. 

     

   PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

 Temeljem članka 2. i 10. Zakona o 

grobljima (Narodne novine  19/98, 50/12), 

članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(“Službeni glasnik” 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 

14.sjednici, održanoj 04.05.2015. donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke  

o načinu i uvjetima obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnica 

 

 

Članak 1. 

U članku 7. Odluke o načinu i uvjetima 

obavljanja komunalne djelatnosti održavanja 

groblja i mrtvačnica (Službeni glasnik 3/03) 

stavak 4 mijenja se i glasi: 

 

 “Visinu naknade za dodjelu grobnog 

mjesta utvrđuje Uprava groblja”. 

 

 

Članak 2. 

 U članku 8. Odluke umjesto riječi 

“Poglavarstvo Općine Kneževi Vinogradi” 

upisuje se “Uprava groblja”. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u “Službenom glasniku” 

Općine Kn.Vinogradi. 

 

 

KLASA:363-02/15-01/11 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

     

   PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 363-02/15-01/9 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

Na temelju članka 32 Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), i 

članka 8. Odluke o načinu i uvjetima obavljanja 

komunalne djelatnosti održavanja groblja i 

mrtvačnica (Službeni glasnik 3/03), Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

14.sjednici, održanoj 04.05.2015.g., donosi 

 

O D L U K U 

o prijenosu prava naplate grobne naknade i 

grobnih mjesta  

tvrtki „KNEŽEVI PARKOVI“ d.o.o. za 

komunalnu djelatnost 

 

Članak 1. 

 Tvrtki „KNEŽEVI PARKOVI“ d.o.o. 

za komunalnu djelatnost u sklopu svoje 

djelatnosti upravljanja grobljima, prenosi se i 

pravo na naplatu grobne naknade i naknade za 

dodjelu grobnih mjesta i svih potraživanja 

nastalih naplatom grobne naknade do 

preuzimanja iste od strane tvrtke, te vođenja 

Grobnih očevidnika i Registra umrlih osoba. 

 

Članak 2. 

Grobna naknada i naknada za dodjelu 

grobnih mjesta prihod je tvrtke „Kneževi 

parkovi“ d.o.o. 

 

Članak 3. 

 Općina Kneževi Vinogradi će u roku 30 

dana od dana stupanja na snagu ove Odluke 

prenijeti sve evidencije i popise radi daljnje 

naplate grobne naknade i grobnih mjesta. 

 

Članak 4. 
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Ova odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine 

Kneževi Vinogradi, od kada se i primjenjuje. 

     

     

 PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

Na temelju članka 16. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 

broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,  

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 

32.  Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi(«Službeni glasnik Općine Kneževi 

Vinogradi», 3/13) Općinsko vijeće Općine 

Kneževi Vinogradi na 14. sjednici održanoj 

04.05.2015. godine donijelo je  

 

O D L U KU  

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 

redu 

 

Članak 1. 

 Članak 53. Odluke o komunalnom redu 

(„Službeni glasnik“ 6/10, 7/11) mijenja se i 

glasi: 

„ Građevinski otpad  koji je nastao rušenjem, 

uklanjanjem ili izgradnjom objekata odlaže se 

na za to predviđena mjesta sukladno zakonskim 

i podzakonskim propisima“. 

 

Članak 2. 

 Članak 54. briše se. 

 

Članak 3. 

 Članak 55. briše se. 

 

Članak 4. 

 U članku 79. stavak 1. u točki 108. 

umjesto članka 54. upisuje se članak 53. 

 U istom članku točka 109. briše se . 

 

Članak 5. 

 Članak 80. briše se 

Članak 6. 

 U članku 81. u 1. stavku briše se broj 

80. 

  

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi».  

 

KLASA: 363-01/15-01/41 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

    

 

PREDSJEDNIK  

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 

391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 

68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 

141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 65. 

stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu 

(„Narodne novine“ br. 

71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13.) i 

članka 33. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 3/13) Općinsko vijeće Općine 

Kneževi Vinogradi na svojoj 14. sjednici, 

održanoj 04.05. 2015.godine donijelo je  

 

O D L U K U  

o načinu upravljanja i korištenja sportskih 

građevina  

u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi 

 

 

 

Članak 1. 

  Ovom se Odlukom uređuje način 

upravljanja i korištenja javnih sportskih 

građevina i drugih sportskih građevina u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi. 

Javnim sportskim građevinama 

smatraju se građevine koje su u vlasništvu 

Općine Kneževi Vinogradi, te se trajno koriste 

u izvođenju programa javnih potreba u sportu.  

Sportskim građevinama smatraju se 

uređene i opremljene površine i građevine u 

kojima se provode sportske aktivnosti, a koje 

osim općih uvjeta propisanih posebnim 

propisima za te građevine zadovoljavaju i 

posebne uvjete u skladu s odredbama Zakona o 

sportu. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
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Članak 2. 

Ovisno o značenju za sport Općine Kneževi 

Vinogradi i načinu upravljanja javne sportske 

građevine i druge sportske građevine u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (dalje u 

tekstu: sportske građevine) su:  

1. sportske građevine I. kategorije – 

predstavlja građevina Sportsko 

rekreacijskog centra Bazeni Kneževi 

Vinogradi, koja obuhvaća objekte koje 

služe kupanju, rekreciji  i turizmu, a 

koje u svom sastavu, osim olimpijskog 

bazena obuhvaćaju izgrađeni kompleks 

popratnih sadržaja kupališta, kao i 

prostora oko kupališta (zelenih 

površina - sunčališta, parkirališta, 

odbojke na pijesku i sl.), 

2. sportske građevine II.kategorije – 

predstavljaju građevine – nogometna 

igrališta s tribinama i objektima – 

svlačionicama, uredskim – klubskim 

prostorijama u naseljima Kneževi 

Vinogradi, Karanac,  Zmajevac, Suza, 

Kotlina i Mirkovac. 

 

Članak 3. 

U poslove upravljanja sportskim 

građevinama ubrajaju se osobito sljedeći 

poslovi:  

1. redovito održavanje, tekuće i 

investicijsko sportske građevine u 

građevinskom i funkcionalnom smislu, prema 

namjeni građevine, a posebno za provođenje 

programa javnih potreba u sportu Općine 

Kneževi Vinogradi;  

2. davanje u zakup ili podzakup 

dijelova sportske građevine za obavljanje 

sportske djelatnosti;  

3. davanje u zakup ili podzakup 

poslovnog prostora u okviru sportske 

građevine, sukladno propisima;  

4. primjerena zaštita sportske 

građevine;  

5. određivanje i provođenje unutarnjeg 

reda u sportskoj građevini;  

6. primjerno osiguranje sportske 

građevine;  

7. obavljanje povremenih i godišnjih 

pregleda sportske građevine radi utvrđivanja 

njezinog stanja u građevinskom i 

funkcionalnom smislu;  

8. kontrola korištenja sportske 

građevine sukladno sklopljenim ugovorima;  

9. donošenje godišnjeg programa 

upravljanja sportskom građevinom;  

10. drugi poslovi koji, prema posebnim 

propisima, spadaju u upravljanje sportskom 

građevinom. 

Modernizaciju i rekonstrkuciju  - 

kapitalno investiranje na sportskim 

građevinama provodi  se u suradnji upravitelja i 

vlasnika objekta – Općine Kneževi Vinogradi. 

Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova 

na sportskom objektu mogu biti  i upravitelj i 

Općina Kneževi Vinogradi ovisno o prilikama i 

izvorima financiranja. 

 

Članak 4. 

Način upravljanja i korištenja sportskih 

građevina uređuje se ovisno o njihovu značenju 

za sport Općine Kneževi Vinogradi i 

provođenju programa javnih potreba u sportu 

Općine Kneževi Vinogradi. 

Sportskom građevinom I.kategorije 

upravlja trgovačko društvo „Kneževi parkovi“ 

d.o.o. za komunalnu djelatnost. 

Sportskom građevinom II. kategorije 

upravljaju i to: 

1. sportskom građevinom u Kneževim 

Vinogradima upravlja Nogometni 

klub „Borac“ Kneževi Vinogradi; 

2. sportskom građevinom u Karancu 

upravlja Nogometni klub 

„Polet“Karanac; 

3. sportskom građevinom u Zmajevcu 

upravlja Nogometni klub „Zmaj“ 

Zmajevac; 

4. sportskom građevinom u Suzi 

upravlja Nogometni klub 

„Columbus“ Suza; 

5. sportskom građevinom u Kotlini 

upravlja Nogometni klub „Grozd“ 

Kotlina; 

6. sportskom građevinom u Mirkovcu 

upravlja Nogometni klub 

„Radnički“ Mirkovac. 

 

Članak 5. 

 Upravljanje građevinama povjerava se 

na neodređeno vrijeme, a isto se može izmijeniti 

- prekinuti: 

- odlukom vlasnika – Općine Kneževi 

Vinogradi; 

- prestankom rada ili promjenom 

djelatnosti trgovačkog društva; 

- prestankom postojanja nogometnog 

kluba; 
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- prestankom potrebe korištenja od 

strane upravitelja, osim za građevinom 

I.kategorije; 

- i sl. 

 

Članak 6. 

 Način upravljanja i korištenja sportskih 

građevina iz članka 2.  ove Odluke regulira se 

ugovorom između Općine i upravitelja iz članka 

4. ove Odluke. 

 Ugovor u ime Općine Kneževi 

Vinogradi sklapa Općinski načelnik. 

 

Članak 7. 

 Općina Kneževi Vinogradi svojim 

Proračunom za svaku godinu, temeljem 

Programa javnih potreba u športu, ovisno o 

financijskim sredstvima može osigurati dio 

troškova redovitog upravljanja sportskim 

objektima i to kako slijedi: 

1. za sportske objekte I. kategorije, s 

obzirom na vrlo veliku važnost u 

razvoju sporta, rekreacije i turizma 

kako za sve stanovnike općine, tako i 

šire, kao i veliku prostornu površinu i 

vrijednost, Općina Kneževi Vinogradi 

može Programom javnih potreba u 

sportu sufinancirati troškove rada SRC 

Bazeni, a koji obuhvaćaju troškove 

vode, troškove zaposlenih, a koje su 

zaposlene na održavanju bazena i 

bazenske tehnike, te osoba koje su 

zaposlene na održavanju zelenih 

površina, dio režijskih troškova, 

nabavku opreme i kemijskih sredstava, 

također se istim Programom mogu 

sufinancirati cijene ulaznica za 

korisnike kupališta, ukoliko se troškovi 

ne mogu pokriti iz prihoda ostvarenih 

radom SRC. 

2. za sportski objekt II. kategorije, Općina 

Kneževi Vinogradi može Programom 

javnih potreba u sportu sufinancirati dio 

režijskih troškova objekta (npr.struja, 

voda i sl.). 

 

Članak 8. 

 Općina Kneževi Vinogradi će svake 

godine Programom javnih potreba u sportu 

odlučivati o iznosima i vrstama troškova koje 

pokriva iz članka 7.  

 

Članak 9.  

Općinski načelnik nadzire:  

- namjensko korištenje sportske građevine  

- održavanje sportskih građevina u skladu s 

obvezama što ih je preuzeo zakupnik  

- korištenje sportskih građevina tako da se 

poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti  

- provođenje zaključenih ugovora o davanju u 

zakup i podzakup sportske građevina 

 - gospodarenje sportskim građevinama s 

namjerom smanjivanja cijene korištenja 

sportske građevine - investicijsko održavanje 

građevine. 

 

Članak 10. 

 Ova Odluka stupa na snagu u roku 8 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

KLASA: 406-01/15-01/6 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

   PREDSJEDNIK 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Franja Bukta v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

 

 

 Temeljem članka 19 stavak 1. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 41.  

i  članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi 

(NN 157/13) , članka 32.Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (“Službeni glasnik” 3/13), Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 

14.sjednici, održanoj 04.05.2015. godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o  zaštiti 

socijalnog standarda stanovništva 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

 U članku 2. stavak 1.točka 2. Odluke o 

zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 5/2014) 

mijenja se i glasi: 
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„2. naknada u podmirenju  pogrebnih troškova i 

naknada u podmirenju troškova grobne 

naknade“. 

 

Članak 2. 

 U poglavlju II. NAČINI I UVJETI 

KORIŠTENJA POJEDINIH POMOĆI I 

PROGRAMA točka 2. mijenja se i glasi „2. 

naknada u podmirenju  pogrebnih troškova i 

naknada u podmirenju troškova grobne 

naknade“. 

 

Članak 3. 

 Iza članka 19. dodaju se članci 19a. i 

19b., kako slijedi: 

 

„Članak 19a. 

 Naknada u podmirenju troškova grobne 

naknade obuhvaća pokrivanje dijela troškova 

grobne naknade za sve korisnike grobnih mjesta 

u grobljima na području Općine Kneževi 

Vinogradi, neovisno o njihovom materijalnom 

statusu i prebivalištu, s obzirom na veliki broj i 

velike površine groblja na području Općine 

Kneževi Vinogradi. 

Naknada se dodjeljuje na način da 

Općina Kneževi Vinogradi sufinancira razliku 

vrijednosti grobne naknade i to po grobnom 

mjestu: 

- za grobna mjesta - zemljani grob i 

grobnicu (zidano) s jednom 

ukopnom jamom - redom 

subvencijom je obuhvaćena razlika 

naknade od 30,00 kn koju plaća 

korisnik do stvarnog iznosa cijene 

koju je utvrdila Uprava groblja; 

- za grobna mjesta – zemljani grob i 

grobnicu (zidano) s dvije ili više 

ukopnih jama - redova subvencijom 

je obuhvaćena razlika naknade od 

40,00 kn koju plaća korisnik do 

stvarnog iznosa cijene koju je 

utvrdila Uprava groblja; 

 

Članak 19b. 

 Naknada se isplaćuje na način da će 

Uprava groblja dostaviti popis evidentiranih 

grobnih mjesta za koje je utvrđeno plaćanje 

grobne naknade po korisnicima, temeljem čega 

će Općina izvršiti plaćanje razlike cijene grobne 

naknade.“ 

 

Članak 4.  

 U članku 31. stavak 2 mijenja se glasi:  

„Postupak za ostvarivanje pomoći i 

naknada iz socijalne skrbi utvrđenih ovom 

Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, 

njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, 

skrbnika ili udomitelja, ako ovom Odlukom nije 

drugačije određeno.“ 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 550-01/15-01/14 

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

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

     

     

       PREDSJEDNIK 

     Franja Bukta v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA: 406-01/15-01/8 

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

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj 14., sjednici, održanoj 

04.05.2015.godine,  temeljem članka 398. 

Zakona o trgovačkim društvima (Narodne 

novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 

107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 

111/12, 68/13) i članka  32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), 

donosi  

 

O D L U K U 

o povećanju temeljnog kapitala Društva 

„Kneževi parkovi“ d.o.o. 

 

I 

 Ovom Odlukom povećava se temeljni 

kapital Društva „Kneževi parkovi“ d.o.o. za 

komunalnu djelatnost, Kneževi Vinogradi, 

Glavna 82., MBS 030158313, OIB 

49223848546 u iznosu od 500.000,00 kuna. 

 

II 

 Zadužuje se Općinski načelnik i 

Skupština Društva „Kneževi parkovi“ d.o.o. da 
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izvrše  povećanje temeljenog kapitala Društva 

sukladno zakonskim propisima. 

 

III 

Sredstva iz članka I. uplatit će se na 

žiro-račun Društva u novcu, sukladno 

zakonskim propisima. 

 

IV 

 Ova Odluka ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi, a stupa na snagu dan nakon objave, 

od kada se i primjenjuje 

 

PREDSJEDNIK 

   Franja Bukta v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA:406-01/15-01/07 

URBROJ: 2100/06-01-01/01-15-02 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem članka 32.Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i 

članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Kneževi Vinogradi za 2015.godinu 

(Službeni glasnik 13/14), na svojoj 14. sjednici, 

održanoj 04.05.2015. donijelo je 

 

O D L U K U 

O prijenosu prava vlasništva opreme u 

korist tvrtke „Kneževi parkovi“ d.o.o. 

 

I 

 Utvrđuje se: 

- Da je Općina Kneževi Vinogradi 

osnovala i vlasnik je u cijelosti tvrtke 

„Kneževi parkovi“ d.o.o. za komunalnu 

djelatnost; 

- Da se osnutkom tvrtke „Kneževi 

parkovi“ d.o.o. gasi Vlastiti komunalni 

pogon Općine Kneževi Vinogradi; 

- Da dosadašnje aktivnosti i djelatnosti, 

kao i uposlenici Vlastitog komunalnog 

pogona Općine prelaze u tvrtku 

„Kneževi parkovi“ d.o.o. 

 

II 

 Sukladno prethodnom članku Općina 

Kneževi Vinogradi prenosi u vlasništvo bez 

naknade tvrtki „Kneževi parkovi“ d.o.o. 

opremu koju je u svom radu koristio Vlastiti 

komunalni pogon Općine Kneževi Vinogradi, a 

čija sadašnja vrijednost (prema obračunu od 

31.12.2014.) iznosi ukupno1.340.885,88 kuna. 

 Popis opreme koja se prenosi u 

vlasništvo tvrtke „Kneževi parkovi“ d.o.o. 

nalazi se u privitku ove Odluke i čini njegov 

sastavni dio. 

 

III 

 Zadužuje se Općinski načelnik da s 

tvrtkom „Kneževi parkovi“ d.o.o. sklopi 

Ugovor o prijenosu prava vlasništva na opremi 

iz članka II. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

   PREDSJEDNIK 

                         Općinskog vijeća 

             Franja Bukta v.r. 

 

REPUBLKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

 

 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona 

o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ 28/10) i članka 

33. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na prijedlog 

Općinskog načelnika na svojoj 14. sjednici, 

održanoj 04.05.2015.godine, donosi 

O D L U K U 

O izmjeni i dopuni Odluke o  koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika 

 

Članak 1. 

U Članku 2. u tablici pod glavom I. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, iza rednog 

broja 9 dodaju se : 

10 13 Spremačica 1,20 
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11 14 Pomoćni radnik - 

dostavljač 

1,15 

 Dio tablice koji predstavlja: Glava II. 

VLASTITI KOMUNALNI POGON s rednim 

brojevima od 1 – 7 briše se. 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 120-01/15-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

PREDSJEDNIK  

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Franja Bukta v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: UP/I-363-02/15-01/13 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 04.05.2015. 

 

Temeljem članka 15.stavak 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni 

glasnik“ 3/13), članka 23. Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području Općine 

Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 6/09), i 

provedenog Poziva za prikupljanje ponuda  od 

20.ožujka 2015.godine, Općinsko vijeće Općine 

Kneževi Vinogradi, na svojoj 14. sjednici, 

održanoj 04.05.2015. godine donijelo je 

O D L U K U     

o neprihvaćanju ni jedne ponude 

- poništenju poziva za dostavu ponuda 

za obavljanje komunalnih poslova 

deratizacije, dezinsekcije i higijeničarskog 

servisa na području Općine Kneževi 

Vinogradi 

 

1. Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

ne prihvaća niti jednu ponudu po Pozivu za 

obavljanje komunalnih poslova 

deratizacije, dezinsekcije i higijeničarskog 

servisa, odnosno u cijelosti poništava 

postupak. 

2. Zadužuje se Općinski načelnik da u roku 8 

dana ponovi postupak raspisivanja javnog 

poziva. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi i 

dostaviti svim ponuditeljim. 

 

O b r a z l o ž e nj e: 

 

 Općina Kneževi Vinogradi je dana 

20.03.2015.godine dostavila poziv za 

prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih 

poslova deratizacije, dezinsekcije i 

higijeničarskog servisa za područje Općine 

Kneževi Vinogradi, na temelju Odluke 

Općinskog načelnika na 5 (pet) adresa tvrtki i 

to: 

1. Cosmosol d.o.o. Osijek 

2. Veterinarska stanica Slatina 

3. Vetam d.o.o. Osijek 

4. Veterinarska stanica Beli Manastir 

5. Pestrid d.o.o. Bilje. 

U dostavljenom roku  pristigle su dvije 

ponude: 

1. Zajednice ponuditelja Vetam d.o.o. 

i Veterinarske stanice Beli 

Manastir; 

2. Pestrid d.o.o. Bilje.  

Otvaranje, pregled i usporedbu ponuda 

izvršilo je Povjerenstvo sastavljeno od 3 člana, 

imenovano od strane Općinskog načelnik, o 

čijem su radu sastavljeni: 

- Zapisnik s otvaranja ponuda od 

02.04.2015.godine; 

- Zapisnik o ocjeni i usporedbi 

ponuda od 05.04.2015.godine. 

Povjerenstvo je pregledom ponuda 

uočilo da ni jedan ponuditelj nije popunio 

cjelovio troškovnik, te stoga predlažu ne 

prihvaćanje niti jedne ponude i poništenje 

poziva. 

Temeljem navedenog donesena je 

Odluka kao u izreci. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti 

žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom 

sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od 

dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi 
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stavka 7.članka 15.Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 

84/11, 90/11, 144/12). 

 Tužbu treba predati neposredno 

Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem 

pošte preporučeno, a može se izjaviti  i usmeno 

na zapisnik. . 

 

        PREDSJEDNIK 

             OPĆINSKOG VIJEĆA  

   Franja Bukta v.r. 

 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 372-01/15-01/5 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-01 

Kn.Vinogradi, 16.04.2015. 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11), 

članka 7. Pravilnika o zakupu poslovnog 

prostora (Službeni glasnik 5/99, 2/03), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi donosi 

 

O D L U K U  

O raspisivanju Javnog natječaja za zakup 

poslovnog prostora  

Zmajevcu u Domu kulture 

 

Članak 1. 

 Predmet Javnog natječaja je davanje u 

zakup poslovnog prostora i to: 

 

1. poslovni prostor u Zmajevcu, M.Tita 

90. u Domu kulture bivši Turistički 

ured: 

- površine 18 m2, koji se sastoji 

od jedne prostorije – odvojenog 

ureda, bez sanitarnog čvora s 

mogućnošću korištenja istoga u 

sklopu doma kulture; 

- prostor se daje u najam s 

namjerom – djelatnošću: 

uredski poslovi, poslovi 

agencija, financijski poslovi i 

sl., odnosno sve osim: 

ugostiteljstva, trgovine i malih 

obrta; 

- prostor se daje u viđenom 

stanju, bez mogućnosti 

priznavanja troškova uređenja 

prostora za stavljanje u 

funkciju; 

- rok na koji se prostor daje u 

zakup: 5 godina; 

- početna mjesečna zakupnina: 

388,80 kuna 

 

Članak 2. 

 Pravo sudjelovanja na natječaju imaju 

sve pravne i fizičke osobe s prebivalištem u 

Republici Hrvatskoj, a koje uplate jamčevinu u 

iznosu od 5 % od vrijednosti početne mjesečne 

zakupnine za poslovni prostor za koji se natječu 

i to na žiro-račun Općine IBAN: HR79 2500009 

1818500000 s pozivom na broj: 68    7706-OIB 

i koje nemaju dospjele nepodmirene obveze 

prema državnom proračunu i jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

osim ako je sukladno posebnim propisima 

odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, 

pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba 

pridržava rokova plaćanja. 

 Uplaćena jamčevina se vraća 

ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju, dok se 

odabranim ponuditeljima uračunava u prvu 

mjesečnu ratu. Odustalim ponuditeljima 

jamčevina se zadržava kao odustatnina. 

 

Članak 3. 

 Uvjet za odabir najpovoljnijeg 

ponuditelja: 

- najviša ponuđena cijena mjesečne zakupnine 

uz najbolji program aktivnosti s planom 

zapošljavanja - prvenstveno s područja Općine 

Kneževi Vinogradi, po mogućnosti iz naselja 

gdje se prostori nalaze, uz sve druge uvjete 

natječaja. 

 Prvenstveno pravo na odabir 

ponuditelja poslovnog prostora imaju osobe iz 

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i Zakona 

i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. 

 

Članak 4. 

 Poslovni prostor mora se u funkciju 

stavit u roku 30 dana od dana sklapanja 

Ugovora. 
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 Mjesečna zakupnina plaća se unaprijed 

najkasnije do desetog dana u mjesecu. 

 

Članak 5. 

 Ponuda obvezno mora sadržavati: 

- podatke o ponuditelju, adresa, OIB,  

- ponuđenu cijenu mjesečne 

zakupnine;  

- naznaku djelatnosti koja će se 

obavljati u poslovnom prostoru; 

- program aktivnosti s planom 

ulaganja i zapošljavanja iz čl. 3 

natječaja; 

- rok početka rada u poslovnom 

prostoru; 

- dokaz o uplati jamčevine; 

- dokaz o registraciji za obavljanje 

djelatnosti koju nudi; 

- potvrdu Porezne uprave o ne 

postojanju dospjele nepodmirene 

obveze prema državnom proračunu i 

jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, osim ako 

je sukladno posebnim propisima 

odobrena odgoda plaćanja 

navedenih obveza, pod uvjetom da 

se fizička ili pravna osoba pridržava 

rokova plaćanja; 

- potvrdu Općine Kneževi Vinogradi 

o ne dugovanju po bilo kom osnovu 

- dokaz o prvenstvu prema Zakonu o 

pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata – potvrda 

nadležnog ureda. 

 

Članak 6. 

 Ponude se dostavljaju u zatvorenim 

kovertama – preporučeno poštom sa naznakom 

„za natječaj za zakup poslovnog prostora - ne 

otvaraj“, na adresu: Općina Kneževi Vinogradi, 

H.Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi, u 

roku od 8 dana od dana objave u dnevnom tisku, 

na oglasnim pločama i web stranici Općine: 

www.knezevi-vinogradi.hr .  

 

Članak 7. 

 Zainteresirani ponuditelji tijekom 

otvorenog natječaja mogu uz nazočnost 

ovlaštene osobe zakupodavca izvršiti uvid u 

poslovni prostor uz prethodnu najavu osobno ili 

na tel. 031/730-938 (Općina Kneževi 

Vinogradi), svakim radnim danom od 7,00 do 

15,00, te zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi 

natječaja. 

 

Članak 8. 

 Otvaranje ponuda obavit će Komisija u 

roku 3 dana od dana isteka roka za dostavu 

ponude, a što će biti naznačeno u natječaju. 

 Odluku o davanju u zakup donosi 

Općinski načelnik u roku 30 dana od dana 

otvaranja ponuda. 

 Općinski načelnik zadržava pravo ne 

prihvaćanja niti jedne ponude. 

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

 Na temelju članka 48. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 2/09) i 

članka  7. Pravilnika o zakupu poslovnog 

prostora (Službeni glasnik 5/99, 2/03), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 

17.04.2015.godine donio je 

 

R J E Š E NJ E  

O imenovanju Komisije za provođenje 

natječaja za zakup poslovnog prostora u 

Zmajevcu 

 

I 

 U Komisiju za provođenje natječaja za 

zakup poslovnog prostora u Zmajevcu imenuju 

se: 

 

1. Hajnalka Bistrican – predsjednik 

2. Čila Todorović – član 

3. Martina Tibor – član i zapisničar 

II 

 Zadatak Komisije je: 

1. sastavljanje prijedloga 

Odluke  o davanju u zakup 

poslovnog prostora – 

bivšeg turističkog ureda u 

Zmajevu, M.Tita 90.;  

2. otvaranje pristiglih ponuda 

po raspisanom natječaju; 

3. sastavljanje prijedloga 

Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

III 

http://www.knezevi-vinogradi.hr/
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 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 372-01/15-01/5 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-03 

Kn.Vinogradi, 17.04.2015. 

     

         OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.sc.Deneš Šoja v.r. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinski načelnik 

KLASA: 302-01/15-01/38 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-08 

Kn.Vinogradi, 30.04.2015. 

 

 Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13) i 

članka 3. Odluke o izradi Strategije razvoja 

Općine Kneževi Vinogradi od 2015. do 

2020.godine (Službeni glasnik 2/15), dana 

30.04.2015. donio je 

 

R J E Š E NJ E 

O imenovanju Radne skupne za 

identifikaciju razvojnih strateških projekata  

Općine Kneževi Vinogradi 

 

I 

 Pri izradi Strategije razvoja Općine 

Kneževi Vinogradi od 2015. do 2020.godine u 

Radnu skupinu za identifikaciju razvojnih 

strateških projekata Općine Kneževi Vinogradi 

imenuju se: 

 

1. Vedran Kramarić 

2. Stojan Petrović 

3. Željka Kolarić 

4. Damir Paulić 

5. Ines Palko 

 

II 

 Zadatak Radne skupine iz članka I. 

ovog Rješenja je aktivno uključenje zajedno s 

ekspertima u  svim koracima izrade i 

predstavljanja Strategije razvoja Općine 

Kneževi Vinogradi od 2015. do 2020.godine. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

   mr.sc. Deneš Šoja v.r. 

 

 Na temelju članka 4. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

86/08), članka 47.Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi ("Službeni glasnik" 3/13), članka 32. 

Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 

125/14) i članka 6. Odluke o ustroju 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 7/13), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 

30.04.2015. donosi 

O D L U K U 

O izmjeni i dopuni 

P R A V I L N I K A 

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

 U Članku 7. Pravilnika o unutarnjem 

redu Jedinstvenog upravnog odjela u točki 1. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

mijenjaju se podaci pod „Stručno znanje“ na 

način da se brišu postojeće alineje i dodaju nove 

kako slijedi: 

„Stručno znanje: 

- magistar struke ili stručni specijalist 

pravnog smjera, najmanje 1 godina 

radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima, organizacijske sposobnosti 

organizacijske sposobnosti i 

komunikacijske vještine potrebne za 

uspješno upravljanje upravnim tijelom, 

položen državni stručni ispit, 

poznavanje rada na računalu, 

poznavanje uz hrvatski jezik i mađarski 

ili srpski jezik. 

- stupanj složenosti posla najviše razine 

koji uključuje planiranje, vođenje i 

koordiniranje povjerenih poslova, 

doprinos razvoju novih koncepata, te 

rješavanje strateških zadaća; 

- stupanj samostalnosti koji uključuje 

samostalnost u radu i odlučivanju o 
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najsloženijim stručnim pitanjima, 

ograničenu samo općim smjernicama 

vezanima uz utvrđenu politiku 

upravnoga tijela; 

- stupanj odgovornosti koji uključuje 

najvišu materijalnu, financijsku i 

odgovornost za zakonitost rada i 

postupanja, uključujući široku 

nadzornu i upravljačku odgovornost. 

Najviši stupanj utjecaja na donošenje 

odluka koje imaju znatan učinak na 

određivanje politike i njenu provedbu; 

- stalna stručna komunikacija unutar i 

izvan upravnoga tijela od utjecaja na 

provedbu plana i programa upravnoga 

tijela. 

Odnosno (ako se na natječaj ne odazove 

osoba koja ispunjava uvjete stručnog 

obrazovanja) sukladno Uredbi o klasifikaciji 

radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi: 

- sveučilišni prvostupnik struke, odnosno 

stručni prvostupnik struke upravno-

pravnog smjera, s najmanje 5 godina 

radnog iskustva na odgovarajućim 

poslovima.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 7. iza točke 9 dodaju se točke 

10. i 11., i to kako slijedi: 

„10. SPREMAČ-ICA 

Kategorija: IV. 

Potkategorija: namještenici II. potkategorije, 

razina 2. 

Klasifikacijski rang: 13 

Stručno znanje:  

- niža stručna sprema ili osnovna škola; 

- stupanj složenosti posla koji uključuje 

jednostavne i standardizirane 

pomoćno-tehničke poslove; 

- stupanj odgovornosti koji uključuje 

odgovornost za materijalne resurse s 

kojima radi. 

Broj izvršitelja:  1 (jedan) 

Opis poslova:  

- obavlja poslove čišćenja i spremanja 

objekata kojim upravlja Općina 

Kneževi Vinogradi, odnosno svih 

objekata u vlasništvu Općine Kneževi 

Vinogradi 55 %, 

- obavlja poslove sadnje i održavanja 

zelenila i sadnica oko objekata u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi 

40 % 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

općinskog načelnika i pročelnika 5%. 

 

11. POMOĆNI RADNIK - DOSTAVLJAČ 

Kategorija: IV. 

Potkategorija: namještenici II. potkategorije, 

razina 2. 

Klasifikacijski rang: 13 

Stručno znanje:  

- niža stručna sprema ili osnovna škola; 

- stupanj složenosti posla koji uključuje 

jednostavne i standardizirane 

pomoćno-tehničke poslove; 

- stupanj odgovornosti koji uključuje 

odgovornost za materijalne resurse s 

kojima radi. 

 

Broj izvršitelja:  2 (dva) 

Opis poslova:  

- obavlja poslove dostave akata i 

pismena u nadležnosti Jedinstvenog 

upravnog odjela 40%; 

- obavlja pomoćne poslove u radu 

Općine Kneževi Vinogradi  40 % 

- obavlja i druge poslove po nalogu 

općinskog načelnika i pročelnika 20%.“ 

 

Članak 3. 

Ova Odluka o izmjeni i dopuni 

Pravilnika stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA: 119-01/15-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-15-01 

Kn.Vinogradi, 30.04.2015. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

      mr.Deneš Šoja v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 14 od 16 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 3/2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 15 od 16 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 3/2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 16 od 16 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 3/2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 Hypo Alpe Adria Bank d.d.: IBAN: HR79 2500009 1819500000  OIB 35938293122 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

 

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

