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Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 8. stavak 1. 

Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine",  broj: 

106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 

38/09 i 80/10), te članka 7. stavak 2. i članka 12. 

stavak 4. Zakona o ustanovama ("Narodne 

novine", broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), kao i 

članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

("Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi", 

broj: 3/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na 19. sjednici održanoj dana 19.09. 

2019. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU O OSNIVANJU JAVNE 

USTANOVE JAVNA PROFESIONALNA 

VATROGASNA POSTROJBA BARANJA 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o osnivanju javne ustanove "Javna 

profesionalna vatrogasna postrojba Baranja" (u 

daljnjem tekstu: Odluka), osniva se javna ustanova 

„Javna profesionalna vatrogasna postrojba 

Baranja“. 

 

Javna ustanova iz st. 1. ovoga članka osniva se radi 

provođenja preventivnih mjera zaštite od požara i 

eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i 

imovine ugroženih požarom i eksplozijom, 

pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 

situacijama te obavljanja drugih poslova u 

ekološkim i inim nesrećama.  

 

Osnivači javne ustanove "Javna profesionalna 

vatrogasna postrojba Baranja" su: 

- Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 

31300 Beli Manastir, OIB: 39912056947, 

- Općina Draž, Braće Radić 58, 31305 Draž, 

OIB: 49476502319, 

- Općina Popovac, V. Nazora 32, 31303 

Popovac, OIB: 67824103582, 

- Općina Petlovac, R. Končara 31, 31321 

Petlovac, OIB: 56100739225, 

- Općina Jagodnjak, B. Kidriča 100, 31324 

Jagodnjak, OIB: 43219618605, 

- Općina Darda, Sv. I. Krstitelja 89, 31326 

Darda, OIB: 34375615619, 
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- Općina Kneževi Vinogradi, Hrvatske 

Republike 3, 31309 Kneževi Vinogradi, 

OIB: 35938293122.  

 

Članak 2. 

 

Naziv ustanove je JAVNA PROFESIONALNA 

VATROGASNA POSTROJBA BARANJA  (u 

daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba). 

 

Skraćeni naziv Vatrogasne postrojbe je: 

VATROGASNA POSTROJBA BARANJA 

 

Članak 3. 

 

Sjedište Javne profesionalne vatrogasne postrojbe 

Baranja je u Belom Manastiru, Vladana Desnice 2, 

31 300  Beli Manastir. 

 

Članak 4. 

 

Djelatnost vatrogasne postrojbe je: 

- sudjelovanje u provedbi preventivnih 

mjera zaštite od požara i eksplozija, 

- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom i eksplozijom, 

- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i 

opasnim situacijama, te obavljanje i drugih 

- poslova u nesrećama, ekološkim i inim 

nesrećama, 

- održavanje i servisiranje vatrogasnih 

aparata za gašenje požara, 

- održavanje vatrogasne tehnike za 

dobrovoljna vatrogasna društva, usluge 

ispumpavanja vode, 

- usluge prijevoza vode za domaćinstva, 

fizičke i pravne osobe, 

- ostali poslovi utvrđeni zakonskim 

propisima. 

 

Vatrogasna postrojba djelatnost iz stavka 1. ovoga 

članka obavlja kao javnu službu. Vatrogasna 

postrojba može obavljati vatrogasnu djelatnost i na 

području drugih jedinica lokalne samouprave 

temeljem posebnog ugovora zaključenog s tim 

jedinicama, sukladno Zakonu o vatrogastvu, ne 

umanjujući pri tome svoju operativnu sposobnost 

na području osnivača.   

 

Članak 5. 

 

Tijela vatrogasne postrojbe su: 

-Upravno vijeće i 

-Zapovjednik. 

  

Vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće 

od  9 (devet) članova. 

Članove Upravnog vijeća imenuju: 

- Grad Beli Manastir 2 člana, 

- Općina Draž  1 člana, 

- Općina Popovac 1 člana, 

- Općina Petlovac 1 člana, 

- Općina Jagodnjak 1 člana, 

- Općina Darda  1 člana, 

- Općina Kn. Vinogradi 1 člana, 

- Zaposlenici Vatrogasne postrojbe iz reda 

zaposlenika u Vatrogasnoj postrojbi 1 

člana. 

Predsjednika Upravnog vijeća izabiru članovi 

vijeća. 

 

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od 

četiri godine. 

 

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako 

je na sjednici nazočno najmanje 6 (šest) članova 

Upravnog vijeća. 

 

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova 

prisutnih članova Upravnog vijeća. 

 

Članak 6. 

 

Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe: 

1. donosi, uz prethodnu suglasnost osnivača, Statut 

Vatrogasne postrojbe, 

2. donosi, na prijedlog Zapovjednika opće akte 

Vatrogasne postrojbe (Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i Pravilnik o radu, Pravilnik o plaćama 

djelatnika, godišnji obračun i druge opće akte), ako 

zakonom nije propisano drugačije, 

3. donosi, na prijedlog Zapovjednika, Program rada 

i Financijski plan, uz prethodnu suglasnost 

osnivača, te nadzire njegovo izvršenje, 

4. donosi, na prijedlog Zapovjednika Godišnji 

obračun i  

5. donosi odluke i obavlja druge poslove određene 

zakonom i Statutom. 

 

U slučaju promjene djelatnosti, odluku o promjeni 

djelatnosti donosi Upravno vijeće uz suglasnost 

osnivača. 

 

Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti podnosi 

se istovremeno nadležnim tijelima svih osnivača, 

koji su dužni o zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana 

od dana primitka zahtjeva. 

 

Smatra se da je prethodna suglasnost osnivača 

dana, kada svoju suglasnost daju nadležna tijela 

većine osnivača. 
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Ukoliko se nadležno tijelo osnivača ne očituje u 

roku iz st. 3. ovoga članka, također se smatra da je 

suglasnost dana. 

 

 

Članak 7. 

 

Vatrogasnom postrojbom rukovodi ravnatelj, koji 

se po odredbama Zakona o vatrogastvu naziva 

zapovjednik (u daljnjem tekstu: Zapovjednik). 

 

Za Zapovjednika može se imenovati osoba koja 

ispunjava uvjete propisane zakonom. 

 

Zapovjednika imenuje i razrješava, na temelju 

javnog natječaja, Upravno vijeće Vatrogasne 

postrojbe uz suglasnost većine osnivača. 

 

Mandat Zapovjednika traje četiri godine, s time da 

ista osoba može biti ponovno imenovana za 

Zapovjednika. 

 

Članak 8. 

 

Zapovjednik: 

- predstavlja i zastupa Vatrogasnu 

postrojbu,  

- organizira i vodi rad i poslovanje 

Vatrogasne postrojbe, 

- poduzima sve pravne radnje u ime i za 

račun Vatrogasne postrojbe, 

- odgovoran je za zakonitost rada 

Vatrogasne postrojbe. 

 

Zapovjednik Vatrogasne postrojbe ima zamjenika, 

koji ga zamjenjuje u odsutnosti. 

 

Zamjenika zapovjednika imenuje i razrješava 

Upravno vijeće, iz reda djelatnika Vatrogasne 

postrojbe, uz suglasnost većine osnivača. 

 

Članak 9. 

 

Javna ustanova Javna profesionalna vatrogasna 

postrojba Baranja koristit će prostore i prostorije, 

te vozila i opremu koji se nalaze u Belom 

Manastiru, V. Desnice 2, koje je do sada koristila 

JPVP Grada Belog Manastira, kao njen pravni 

slijednik. 

 

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Baranja 

ima tri ispostave u Dardi, Dražu i Kneževim 

Vinogradima. 

 

Jedinice lokalne samouprave ili dobrovoljna 

vatrogasna društva s područja na kojima se nalaze 

ispostave, dužne su osigurati adekvatan prostor i 

vozilo na korištenje JPVP Baranja. 

 

Ispostave iz st. 2. ovoga članka moraju krenuti s 

radom u roku od 6 mjeseci od potpisivanja  

Sporazuma o osnivanju JPVP Baranja, na način da 

u svakoj ispostavi radi najmanje jedna osoba. 

 

Odnosi u pogledu korištenja prostora i prostorija, 

te vozila i opreme iz prethodnog stavka uredit će se 

posebnim Sporazumom. 

 

Članak 10. 

 

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti Javne 

profesionalne vatrogasne postrojbe Baranja 

osigurat će osnivači u svom Proračunu i to: 

1.  za minimalni standard za decentralizirano 

financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih 

postrojbi sukladno pozitivnim važećim propisima,   

2.  iznad minimalnog standarda prema udjelima 

kako slijedi: 

- Grad Beli Manastir.............................31% 

- Općina Draž........................................15% 

- Općina Popovac....................................6% 

- Općina Petlovac................................... 7%                                             

- Općina Jagodnjak................................ 6% 

- Općina Darda.....................................20%    

- Općina Kneževi Vinogradi.................15% 

Članak 11. 

 

Sredstva koja Vatrogasna postrojba ostvari 

vlastitom djelatnošću, sukladno zakonu, mogu se 

koristiti samo za materijalne troškove, 

investicijsku izgradnju i nabavku opreme i 

sredstava za vatrogasnu intervenciju. 

 

Odluku o načinu korištenja sredstava iz 

prethodnoga stavka donosi Upravno vijeće. 

 

Članak 12. 

 

Možebitni gubitak u poslovanju pokriva se 

prvenstveno iz sredstava pričuve, koju je 

Vatrogasna postrojba dužna formirati. 

 

Ako sredstva pričuve nisu dostatna, gubitak 

Vatrogasne postrojbe podmiruju osnivači iz 

vlastitih sredstava proračuna, u % koji je jednak % 

učešća sufinanciranja svakog pojedinog osnivača u 

odnosu na ukupni iznos sufinanciranja od strane 

svih osnivača. 

 

Članak 13. 
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Zapovjednik vatrogasne postrojbe može stjecati, 

opterećivati ili otuđivati imovinu pojedinačne 

vrijednosti veće od 50.000,00 kn, samo uz 

prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a veće od 

100.000,00 kn uz prethodnu suglasnost osnivača. 

 

Prethodna suglasnost daje se na način utvrđen 

člankom 6. stavcima 3., 4. i 5. ove Odluke. 

 

Članak 14. 

 

Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima, radi 

davanja prethodne suglasnosti dostaviti Prijedlog 

programa rada i Prijedlog financijskog plana za 

narednu godinu u zakonom propisanom roku. 

 

Vatrogasna postrojba dužna je osnivačima 

dostaviti izvješće o radu, odnosno izvršenju 

Programa rada i Godišnji obračun za proteklu 

godinu zakonski propisanom roku. 

 

Članak 15. 

 

Osnivači su suglasni da je osnivanje Vatrogasne 

postrojbe i obavljanje vatrogasne djelatnosti od 

njihovog posebnog interesa, te da će međusobne 

odnose koji za njih proizlaze rješavati sporazumno 

i s ciljem unapređenja vatrogasne djelatnosti. 

 

Svaki od osnivača može istupiti iz Vatrogasne 

postrojbe i osnovati javnu ustanovu – javnu 

vatrogasnu postrojbu za obavljanje vatrogasne 

djelatnosti, ali prethodno mora u primjerenom roku 

(najkasnije tri mjeseca prije istupanja) o tome 

izvijestiti ostale osnivače  i to na način da se novom 

ustroju pristupi početkom proračunske godine. 

 

Prava i obveze osnivača prilikom istupanja 

utvrđuju se posebnim Sporazumom, s tim da se s 

danom istupanja obračunava razlika (u korist ili na 

teret osnivača koji istupa) između vrijednosti 

sredstava sufinanciranja utrošenih za nabavu 

opreme i preuzete opreme prilikom istupanja, te 

obveze prema zaposlenicima Vatrogasne 

postrojbe. 

 

Članak 16. 

 

Temeljem ove Odluke ovlašćuje se Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi da s općinama 

– osnivačima iz ove Odluke zaključi Sporazum o 

osnivanju javne ustanove "Javna profesionalna 

vatrogasna postrojba Baranja". 

 

Članak 17. 

 

Nadležna tijela osnivača imenovat će članove 

Upravnog vijeća u roku 30 dana od dana 

potpisivanja Sporazuma o osnivanju javne 

ustanove "Javna profesionalna vatrogasna 

postrojba Baranja". 

 

Upravno vijeće dužno je u roku od tri mjeseca od 

imenovanja donijeti Statut Javne profesionalne 

vatrogasne postrojbe Baranja i započeti postupak 

za izbor i imenovanje Zapovjednika.  

 

Do imenovanje zapovjednika Javne profesionalne 

vatrogasne postrojbe Baranja, za vršitelja dužnosti 

zapovjednika imenuje se zapovjednik dosadašnje 

Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada 

Belog Manastira Goran Bartolić, koji će biti 

odgovoran za provedbu Sporazuma, te se ovlašćuje  

da podnese zahtjev Ministarstvu unutarnjih 

poslova RH  za ocjenu sukladnosti sa zakonom 

Sporazuma o osnivanju JPVP Baranja i da izvrši 

potrebne radnje za upis navedenog Sporazuma i 

drugih potrebnih podataka u Registar ustanova kod 

nadležnog Trgovačkog suda, kao i sve druge 

potrebne radnje za početak rada vatrogasne 

postrojbe Baranja.  

 

Članak 18. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u "Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi".  

 

KLASA: 214-01/19-01/15 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-01 

Kneževi Vinogradi,19.09. 2019. godine 

 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dragana Božić v.r. 

 

 

Na temelju članaka 22., 24. i 26. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i 

članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 3/13, 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 19.sjednici, 

održanoj 19.09.2019. godine, donijelo je 

  

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području 

Općine Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

 Članak 2. Odluke o komunalnim 

djelatnostima (Službeni glasnik 6/09, 3/15, 5/15) 

mijenja se i glasi: 

 

„Članak 2. 
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Na području Općine Kneževi Vinogradi obavljaju 

se slijedeće komunalne djelatnosti: 

1. održavanje čistoće javnih površina, 

2. održavanje javnih površina i javnih 

zelenila 

3. odvodnja atmosferskih voda, 

4. održavanje nerazvrstanih cesta i javnih 

prometnih površina, 

5. upravljanje i održavanje groblja na 

području Općine, 

6. usluge ukopa pokojnika, 

7. obavljanje dimnjačarskih poslova, 

8. održavanje javne rasvjete, 

Osim navedenih komunalnih djelatnosti iz 

prethodnog stavka na području Općine Kneževi 

Vinogradi kao komunalna djelatnost obavlja se 

usluga higijeničarski servis. 

Higijeničarski servis podrazumijeva: hvatanje i 

zbrinjavanje napuštenih životinja, prikupljanje i 

uklanjanje lešina i animalnog otpada sa javnih 

površina i javnoprometnih površina.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 16. u točki 5. brišu se riječi 

„deratizacija, dezinsekcija i“. 

 

Članak 3. 

 U člancima 16., 18. riječi „komunalni 

poslovi“ zamjenjuju se riječima „komunalna 

djelatnost“. 

 

Članak 4. 

 Članak 17. mijenja se i glasi: 

 „Postupak odabira osobe s kojom se sklapa 

ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne 

djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog 

ugovora provode se prema propisima o javnoj 

nabavi.“. 

 

Članak 5. 

 Članci 19., 20., 21., 22., 23. i 24. brišu se. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 363-02/19-01/15 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-01 

Kn.Vinogradi, 19.09.2019. 

      

   PREDSJEDNICA 

          OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA:940-01/15-01/6 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-14 

Kn.Vinogradi, 19.09.2019. 

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

svojoj 19. sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U  

O pokretanju postupka utvrđivanja 

infrastrukturnog operatera, te utvrđivanja 

količine, vrste infrastrukture i visine naknade 

za pravo puta za elektroničku komunikacijsku 

infrastrukturu 

 

I 

 Općina Kneževi Vinogradi pokrenut će 

postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatera, te 

utvrđivanja količine, vrste infrastrukture i visine 

naknade za pravo puta za elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu, te ostvarivanje 

prava na naknadu za korištenje  nekretnina u 

vlasništvu  ili pod upravljanjem nalogodavca s 

osnova prava puta. 

 

II 

 Za  poslove iz članka I ove Odluke pred 

infrastrukturnim operaterom, odnosno HAKOM-

om Općina Kneževi Vinogradi opunomoćuje 

odvjetnicu Katju Jajaš iz Rijeke, sukladno ponudi i 

predloženom Ugovoru. 

 

III 

 Odvjetnici iz prethodnog članka pripada  

naknada za zastupanje sukladno ponudi 101/19. 

 

IV 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik da za 

poslove iz članka I. Odluke sklopi Ugovor o 

zastupanju, čime će se pobliže urediti  obveze i 

prava Općine kao nalogodavca i odvjetnice kao 

zastupnika. 

 

V 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

   PREDSJEDNICA  

          OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 450-01/19-01/06 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-5 

Kn.Vinogradi, 19.09.2019. 

 

 

 Na temelju članka 86 a. Zakona o 

proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 3/13, 3/18), Općinsko vijeće Općine 

Kneževi Vinogradi na svojoj 19. sjednici, održanoj 

19.09.2019.godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

O kratkoročnom zaduženju Općine Kneževi 

Vinogradi 

 

Članak 1. 

 Odobrava se kratkoročno zaduženje 

Općine Kneževi Vinogradi do godine dana u 

iznosu do 5.000.000,00 kuna kod Privredne banke 

Zagreb. 

 

Članak 2. 

 Sredstva kratkoročnog zaduženja koristit 

će se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite 

dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. 

 

Članak 3. 

 Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik 

da s odabranom bankom sklopi Ugovor o 

zaduženju. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

 

   PREDSJEDNICA 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 602-01/19-01/5 

URBROJ: 2100/06-01-03/14-19-01 

Kn.Vinogradi, 06.08.2019. 

 

 Temeljem članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18) i  

točke 5. Programa poticanja obrazovanja na 

području Općine Kneževi Vinogradi za period 

2018.-2023.godine (Službeni glasnik 12/18), 

Općinski načelnik dana 06.08.2018.godine donosi 

 

 

O D L U K U  

o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje 

školskih knjiga i opreme iz Mjere 5. Programa 

poticanja obrazovanja na području Općine 

Kneževi Vinogradi  za period 2018.-

2023.godine „LAKŠE DO ŠKOLSKIH 

KNJIGA I OPREME“ 

 

Članak 1. 

Raspisuje se Javni poziv za sufinanciranje iz 

Programa poticanja obrazovanja na području 

Općine Kneževi Vinogradi za period 2018.-

2023.godine iz Mjere 5. „Lakše do školskih knjiga 

i opreme“.  

 

Školske knjige i oprema će se sufinancirati u 

iznosu 300,00 kuna po učeniku koji zadovoljava 

uvjete iz Javnog poziva. 

 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje ostvaruju osnovnoškolski i 

srednjoškolski učenici: 

- učenici osnovnih škola s prebivalištem na 

području Općine Kneževi Vinogradi ukoliko 

pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima 

i Zmajevcu (uključujući i područne škole) te 

- učenici srednjih škola. 

 

 

Članak 3. 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu 

ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih 

izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak 

sufinanciranja ne može prijeći 100%  

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju 

potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. 

 

Članak 4. 

- Potpuno i čitko  popunjen obrazac O-Z-OB-5  

- Izjava o dvostrukom financiranju i privola (dio 

obrasca) 

- Preslika o.i. za podnositelja – jedan od roditelja; 

- Potvrda škole za djecu o upisu u šk.godinu 

2019/2020 (za učenike srednjih škola) 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

Članak 5. 

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom 

obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije 

podnose poštom ili osobno svakim radnim danom 

JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatske 

Republike 3., 31309 Kneževi Vinogradi. 
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Natječaj je otvoren do 15 rujna  2019. godine. 

 

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, 

odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi. 

 

Članak 6. 

Na temelju uredne i potpune prijave Općinski 

načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30 

dana. 

 

Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu 

na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, ili 

se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz 

drugih izvora, dobivena sredstva mora vratiti u 

Proračun Općine Kneževi Vinogradi. 

Sve što nije navedeno u tekstu ovog Javnog poziva, 

primjenjivat će se odredbe Programa poticanja 

obrazovanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2018.-2023.godine (Službeni 

glasnik 12/18). 

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima 

se objaviti u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

   

         OPĆINSKI NAČELNIK 

                   Vedran Kramarić, mag.iur. v.r. 

 

 

Temeljem članka 47.st.4.toč.1.Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi («Službeni glasnik Općine 

Kneževi Vinogradi» br. 3/13.), a u svezi s člankom 

17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN-

82/15.) i člankom 67. Pravilnika o nositeljima, 

sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata 

u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u 

postupku njihovog donošenja («Narodne novine» 

br.49/17), Općinski načelnik je 07.08.2019. godine 

donio: 

 

ODLUKU  

o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite  

Općine Kneževi Vinogradi 

 

 

I. 

Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite za 

područje Općine Kneževi Vinogradi. 

   

 

II. 

Plan djelovanja civilne zaštite za područje Općine 

Kneževi Vinogradi nalazi se u privitku ove Odluke 

i čini njezin sastavni dio. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima 

se objaviti u «Službenom glasniku» Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA   :  810-01/18-01/19 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-19-3 

Kn. Vinogradi, 07.08.2019.godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Vedran Kramarić mag.iur. v.r. 
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