
 

SLUŽBENI GLASNIK 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

 

S A D R Ž A J 
 

 

 

1. Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi ..............................1 

2. Odluka o davanju suglasnosti  na  Odluku o 

izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „ZEKO“ 

Kneževi Vinogradi...........................................2 

3. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja 

- korisnika ........................................................2 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika ....................................................5 

5. Plan  mreže dječjih vrtića na području Općine 

Kneževi Vinogradi...........................................6 

6. Odluka  o sklapanju Ugovora o sufinanciranju 

radova  rekonstrukcije dijela županijske ceste 

ŽC 4037 ...........................................................6 

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi 

Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2019.godini ................................. 7 

8. Odluka o  provedbi posebnih mjera 

sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na 

lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno 

nepropisno odbacivanje otpada ....................... 7 

9. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada te troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada na području Općine Kneževi Vinogradi 

u 2019. godini ................................................. 8 

10. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera 

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2019. 

godinu ............................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Kneževi 

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

vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 22. 

sjednici, održanoj 11.03. 2020.godine donijelo je 

 

 

STATUTARNU 

 ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 

STATUTA OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI 

 

Članak 1.  

 Članak 21. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik  3/13, 3/18) (na dalje: 

Statut) mijenja se i glasi: 

„Ako je raspisivanje referenduma 

predložila najmanje jedna trećina članova 

predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje 

referenduma predložio općinski načelnik,   

predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o 

podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, 

donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 

od 30 dana od zaprimanja prijedloga.  

Odluka o raspisivanju referenduma donosi 

se većinom glasova svih članova predstavničkog 

tijela. 

 Ako je raspisivanje referenduma 

predložilo 20% od ukupnog broja birača, 

predsjednik predstavničkog tijela dostavit će 

zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne 

uprave nadležnom za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od 

zaprimanja prijedloga.  

Godina XXIII Kn.Vinogradi, 12.03.2020. Broj 3 
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Ako središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, 

Općinsko vijeće  raspisat će referendum u roku od 

30 dana od zaprimanja odluke. „ 

 

Članak 2. 

 U članku 51.stavak 2. Statuta mijenja se i 

glasi: 

 „Ako predstavničko tijelo ne otkloni 

uočene nedostatke, općinski načelnik dužan je bez 

odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne 

uprave u čijem je djelokrugu opći akt  dostaviti mu 

odluku o obustavi općeg akta“. 

 Stavak 3. briše se. 

 

Članak 3. 

 Članka 101. Statuta mijenja se i glasi: 

 „Nadzor zakonitosti općih akata  koje u 

samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće 

obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u 

svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

 Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 

dostaviti statut, poslovnik, proračun li druge opće 

akte nadležnom tijelu državne uprave u čijem je 

djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz 

zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja 

općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u 

roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je 

akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti 

općinskom načelniku.“ 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik 

i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni 

tekst Statuta Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 5. 

 Ova Statutarna odluka stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

KLASA: 012-01/20-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-01/01-20-03 

Kn.Vinogradi,11.03.2020. 

 

      

   PREDSJEDNICA 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 Temeljem članka 35. stavak 1. alineja 4. 

Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(Narodne Novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 

98/19) i članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 3/18 ), a na 

prijedlog Upravnog vijeća   Dječjeg vrtića  „Zeko“ 

Kneževi Vinogradi  od 10.03.2020. godine 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

svojoj 22.sjednici održanoj 11.03.2020.godine 

donijelo je: 

 

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti  na  Odluku o izmjeni 

i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 

„ZEKO“ Kneževi Vinogradi 

 

 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi daje suglasnost Upravnom vijeću 

Dječjeg vrtića „ZEKO“ na prijedlog Odluke o 

izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ZEKO 

Kneževi Vinogradi od 10.03.2020.godine. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja ,a ima se objaviti u „Službenom 

glasniku „ Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA:601-01/20-01/1 

URBROJ:2100/06-01-01/01-20-02 

Kn.Vinogradi, 11.03.2020. 

      

   PREDSJEDNICA 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Dragana Božić v.r. 

 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) te 

članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(„Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi 

3/13, 3/18.), Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj 22. sjednici održanoj dana 

11.03.2020. godine donijelo je 

 

O D L U K U  

o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 

„ZEKO“ Kneževi Vinogradi od roditelja - 

korisnika 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi 

Vinogradi od roditelja – korisnika. 

Javne potrebe u djelatnosti predškolskog 

odgoja su: 
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- redoviti programi njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane 

i socijalne skrbi djece rane i predškolske 

dobi koji su prilagođeni razvojnim 

potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima,  

- redoviti programi njege, odgoja, 

obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane 

i socijalne skrbi djece rane i predškolske 

dobi koji su prilagođeni razvojnim 

potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima na jeziku 

nacionalnih manjina, 

- program predškole, 

- drugi programi u skladu s potrebama djece, 

zahtjevima roditelja i mogućnostima 

Općine. 

U Dječjem vrtiću „ZEKO“ (dalje: DV) javne 

potrebe u predškolskom odgoju ostvaruju se kroz 

slijedeće programe: 

1. Poludnevni vrtićki program u Kneževi 

Vinogradima 

2. Cjelodnevni 10 satni program u 

Kneževi Vinogradima 

3. Cjelodnevni jaslički program u 

Kneževim Vinogradima 

4. Poludnevni vrtićki program u Karancu 

5. Poludnevni vrtićki program na 

mađarskom jeziku u Suzi 

6. Poludnevni vrtićki program na 

mađarskom jeziku u Zmajevcu. 

 

Članak 2. 

  Općina Kneževi Vinogradi osnivač je 

dječjeg vrtića Dječji vrtić Zeko. Vrtiću se 

osiguravaju odgovarajući prostor i oprema za 

trajno obavljanje djelatnosti, sredstva za 

investicijsko održavanje i popravak objekata i 

opreme te sredstva za plaće radnika. 

 

Članak 3. 

 Sredstva za provođenje programa iz 

članka 1. ove Odluke osiguravaju se: 

- iz proračuna Općine Kneževi Vinogradi, 

- iz proračuna ostalih općina i gradova, za 

djecu s njihova područja, 

- iz proračuna Osječko-baranjske županije, 

- iz državnog proračuna, 

- sudjelovanjem roditelja (korisnika usluge) 

u financiranju ekonomske cijene programa 

koji se ostvaruju u vrtiću, 

- donacija. 

- prodajom usluga vrtića na tržištu i iz 

drugih izvora sukladno zakonu. 

 

Članak 4. 

Program predškole obvezan je za svu djecu 

u godini dana prije polaska u osnovnu školu.  

Program predškole za djecu koja pohađaju 

vrtić integriran je u redoviti program predškolskog 

odgoja dječjeg vrtića, dok obveznik predškole koji 

ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u 

dječjem vrtiću. 

Općina Kneževi Vinogradi osigurava 

provođenje programa predškole za djecu s 

prebivalištem na svom području, koja nisu 

uključena u redoviti program predškolskog odgoja, 

u godini pred polazak u osnovnu školu. Za roditelja 

(korisnika usluge) taj program je besplatan. 

  Sredstva za program predškole iz stavka 3. 

ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu, 

proračunu Osječko-baranjske županije i proračunu 

Općine Kneževi Vinogradi, sukladno programu 

javnih potreba. 

 

Članak 5. 

Ekonomsku cijenu redovitog programa 

predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Zeko utvrđuje 

Općinsko vijeće  Općine Kneževi Vinogradi, na 

prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića, svaku 

godinu prilikom usvajanja financijskog plana 

(Proračuna). 

Ekonomska cijena programa predškolskog 

odgoja mora obuhvaćati troškove utvrđene 

Državnim pedagoškim standardom predškolskog 

odgoja i obrazovanja, odnosno troškove: izdatka za 

radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, 

nabavu namještaja i opreme i nabavu sitnog 

inventara, a  na temelju obračunske kalkulacije 

stvarnih troškova i broja djece. 

 

Članak 6. 

  Za dijete koje ima prebivalište na području 

Općine Kneževi Vinogradi sudjelovanje (učešće) 

roditelja (korisnika usluge) u financiranju 

ekonomske cijene redovnog programa Dječjeg 

vrtića Zeko određuje se u istom iznosu za sve 

roditelje, bez obzira na visinu prihoda i materijalne 

prilike obitelji. 

Sudjelovanje (učešće) roditelja (korisnika 

usluge) u financiranju ekonomske cijene redovitog 

programa iz članka 5. ove Odluke iznosi mjesečno:  

1. poludnevni – vrtićki program: 220,00 

kuna 

2. cjelodnevni vrtićki program: 450,00 

kuna 

3. cjelodnevni jaslički program: 500,00 

kuna 

Sredstva iz prethodnog stavka se sukladno 

Odluci o izvršenju Proračuna uplaćuju u korist 

računa DV. Razliku sredstava do pune cijene 
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programa osigurava Općina Kneževi Vinogradi i 

drugi izvori iz članka 3. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

Učešća u financiranju ekonomske cijene 

redovnog programa Dječjeg vrtića Zeko određenog 

u članka 6. stavku 2. ove Odluke oslobađa se: 

a) u potpunosti: 

- roditelj djeteta koji je 100% HRVI iz 

Domovinskog rata ili dijete poginulog 

branitelja, 

- roditelj trećeg i svakog daljnjeg djeteta u 

obitelji koje koristi redoviti program istog 

dječjeg vrtića. 

b) 10%: 

- roditelj s invaliditetom (jedan roditelj s 

invaliditetom 100% ili oba roditelja s 

ukupnim 

- invaliditetom više od 100%), 

- roditelj drugog djeteta u dječjem vrtiću iz 

iste obitelji, 

- roditelj djeteta s teškoćama u razvoju, 

- roditelj djeteta iz obitelji u kojoj ima djece 

s teškoćama u razvoju, 

- roditelj djeteta iz jednoroditeljske obitelji i 

samohrani roditelj, 

- roditelj djeteta iz obitelji s 4 i više 

malodobne djece, 

- roditelj djeteta korisnik socijalne skrbi 

ukoliko je i djetetu priznato pravo, 

- korisnik usluge za dijete - korisnika 

smještaja izvan obitelji, 

- roditelj ukoliko je jedini zaposlen u 

obitelji, čiji prihodi po članu ne prelaze 

1.500,00 kuna. 

 

 Za korištenje povoljnijih uvjeta 

financiranja određenih ovim člankom roditelj 

(korisnik usluge) je dužan dostaviti odgovarajuću 

dokumentaciju prilikom upisa djeteta u vrtić. 

   Ukoliko roditelj (korisnik usluge) za dijete 

ostvaruje pravo na oslobođenje od učešća po 

osnovi više kriterija iz stavka 1. ovog članka, tada 

za to dijete ima pravo na oslobođenje koje je za 

njega povoljnije (odnosno roditelj može ostvariti 

prava na oslobođenje i umanjenje za više djece, ali 

se prava na umanjenje za jedno dijete ne 

kumuliraju). 

  Odredbe ovog članka primjenjuju se na 

djecu s područja Općine Kneževi Vinogradi. 

 Sredstva iz stavka 1. ovog članka za koja 

su roditelji potpuno ili djelomično oslobođena 

osiguravaju se u proračunu Općine Kneževi 

Vinogradi, na temelju zahtjeva DV Zeko, po 

izvršenom upisu djece u pedagošku godinu. 

 

Članak 8. 

Roditelj (korisnik usluge) čije dijete ne 

boravi u Dječjem vrtiću od 5 do 30 dana ima pravo 

na umanjenje učešća u financiranju ekonomske 

cijene programa Dječjeg vrtića u 30 % iznosu. Ovo 

pravo ne kumulira se sa pravima koja roditelj 

ostvaruje po drugim kriterijima iz ovog članka. 

  Roditelj (korisnik usluge) čije dijete zbog 

opravdanih razloga (bolest i oporavak nakon 

bolesti ili godišnji odmor) ne boravi u Dječjem 

vrtiću neprekidno 30 kalendarskih dana i duže, ima 

pravo na umanjenje učešća u financiranju 

ekonomske cijene programa Dječjeg vrtića za 50%. 

  Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, 

ukoliko roditelj (korisnik usluge) koristi godišnji 

odmor tijekom kalendarske godine u dva navrata u 

minimalnom trajanju od po 15 kalendarskih dana 

neprekidno, ostvaruje pravo na umanjenje učešća u 

financiranju ekonomske cijene programa od po 50 

% za svaki slučaj korištenja godišnjeg odmora u 

dijelovima tijekom godine. 

Roditelj (korisnik usluge) je za 

ostvarivanje prava iz stavka 2. i 3. ovog članka 

dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju 

(potvrdu liječnika, potvrdu o godišnjem odmoru, 

zamolbu). 

 Roditelj (korisnik usluge) je dužan 

obavijestiti Dječji vrtić o razlozima izostanka 

djeteta odmah, a najkasnije u roku 5 dana od dana 

izostanka. U protivnom dužan je podmiriti cijenu 

programa u cijelosti. 

 

Članak 9. 

U dječjem vrtiću čiji osnivač nije Općina 

Kneževi Vinogradi, Općina Kneževi Vinogradi 

može sufinancirati program djeteta s teškoćama u 

razvoju koje zajedno s barem jednim roditeljem 

ima prebivalište na području Općine Kneževi 

Vinogradi, u iznosu do 50% ekonomske cijene 

redovitog programa tog vrtića, ali maksimalno 

50% ekonomske cijene redovitog programa 

Dječjeg vrtića Zeko.  

Roditelj (korisnik usluge) dužan je 

nadležnom upravnom odjelu Općine Kneževi 

Vinogradi uz zahtjev za sufinanciranje priložiti 

odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da 

ispunjava uvjete za sufinanciranje iz ovog članka. 

 

Članak 10. 

Načini upisa  i ispisa, te utvrđivanje 

prednosti upisa u Dječji vrtić propisani su 

Pravilnikom o postupku i mjerilima upisa djece u 

Dječji vrtić. 

Članak 11. 

Postupak upisa u Dječji vrtić Zeko i druga 

pitanja u svezi s upisom djece u vrtić podrobnije se 
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uređuju općim aktom (pravilnikom) koji donosi 

upravno vijeće dječjeg vrtića, uz suglasnost 

Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 12. 

 Ovisno o potrebama djece i zahtjevima 

roditelja Dječji vrtić Zeko može izvoditi druge 

programe, osim programa iz članka 1. stavka 2. ove 

Odluke, sukladne odredbama Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 

naobrazbe (npr. igraonica, učenje stranog jezika i 

sl.). Odluku o izvođenju programa donosi upravno 

vijeće dječjeg vrtića, uz suglasnost Općinskog 

vijeća Općine Kneževi Vinogradi. 

  Programe iz stavka 1. ovog članka 

financiraju roditelji djece polaznika predmetnih 

programa, osim ako ista nisu osigurana iz drugih 

izvora. 

 

Članak 13. 

U Dječji vrtić Zeko mogu se upisivati djeca 

s područja drugih općina i gradova, ako su upisana 

sva djeca s prebivalištem na području Općine 

Kneževi Vinogradi koja su podnijela zahtjev. 

Roditelji djece s područja drugih lokalnih 

jedinica sudjeluju u  financiranju ekonomske cijene 

redovnog programa Dječjeg vrtića Zeko u istom 

iznosu za sve roditelje, bez obzira na visinu prihoda 

i materijalne prilike obitelji. 

Sudjelovanje (učešće) roditelja (korisnika 

usluge) s područja  drugih lokalnih jedinica u 

financiranju ekonomske cijene redovitog programa 

iz članka 5. ove Odluke iznosi mjesečno:  

1. poludnevni – vrtićki program: 320,00 kuna 

2. cjelodnevni vrtićki program: 550,00 kuna 

3. cjelodnevni jaslički program: 600,00 kuna 

Na roditelje s područja drugih lokalnih 

jedinica ne primjenjuju se odredbe članka 7. ove 

Odluke. 

 

Članak 14. 

Za financiranje djelatnosti predškolskog 

odgoja, a u cilju poboljšanja standarda 

predškolskog odgoja, Općina Kneževi Vinogradi 

može iz svog proračuna izdvajati sredstava i iznad 

mjerila utvrđenih ovom Odlukom. 

 

Članak 15. 

 Ekonomsku cijenu iz članka 5. ove Odluke 

za 2020.godinu utvrdit će Općinsko vijeće do 

01.06.2020.godine. 

 

Članak 16. 

  Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o visini iznosa participacije 

roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića „ZEKO“ od 

30.08.2010. godine.  

 

Članak 17. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 601-02/19-01/5 

URBROJ:2100/06-01-01/01-20-04 

Kn.Vinogradi, 11.03.2020. 

      

   PREDSJEDNICA 

          OPĆINSKOG VIJEĆA  

   Dragana Božić 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 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

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

Kneževi Vinogradi na prijedlog Općinskog 

načelnika na svojoj 22. sjednici, održanoj 

11.03.2020.godine, donosi 

 

O D L U K U  

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima 

za obračun plaće službenika i namještenika 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika (Službeni glasnik 

4/2019).  

 

Članak 2. 

 U članku 2. u potkategoriji radnog mjesta 

„Viši referent“ briše se radno mjesto, 

klasifikacijski rang i koeficijent za radno mjesto 

„Viši referent za utvrđivanje i naplatu općinskih 

poreza i drugih prihoda“. 

 

Članak 3. 

 U članku 2. u potkategoriji radnog mjesta 

„Referent“ mijenja se naziv radnog mjesta umjesto 

„Referent za upravne i računovodstvene poslove 

Općine i Dječjeg vrtića“, upisuje se „Referent za 

računovodstvene poslove i blagajnu Općine“, te se 

dodaje novi naziv radnog mjesta: „Referent za 

upravne poslove i naplatu općinskih prihoda“ s 
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klasifikacijskim rangom „11“ i koeficijentom 

„1,50“. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 120-01/20-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-20-02 

Kn.Vinogradi, 11.03.2020. 

 

   PREDSJEDNICA 

                           OPĆINSKOG VIJEĆA 

                        Dragana Božić v.r. 

 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 Općinsko vijeće 

KLASA:601-01/20-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-20-02 

Kn.Vinogradi, 11.03.2020. 

 

 

 

Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 

107/07, 94/13, 98/19) i članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Sl.glasnik 3/13, 3/18), 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

svojoj 22, sjednici održanoj 11.03.2020. godine 

donijelo je: 

 

P L A N  

 mreže dječjih vrtića na području Općine 

Kneževi Vinogradi 

 

I 

Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi donosi Plan mreže dječjih vrtića na 

području Općine Kneževi Vinogradi kako slijedi: 
 

Red. 

Br. 

Naziv i 

adresa 

DV 

Vrsta i 

trajanje 

programa  

Optimalni 

kapacitet 

Podaci o prostoru (objektu) 

Broj 

djece 

Broj 

skupin

a 

Vrsta 

objekta 

(samostal

ni u 

sklopu 

škole) 

Adapt

i-rano  

da /ne 

Neto 

površi

na 

zatvor

enog 

dijela 

m2 

   

1.                                                                                                                                                                                                                                            

DV 

„Zeko“ 

Kn.Vinog

radi 

Glavna 

84 a. 

Poludnevni 

5,5-satni 

program 

Cjelodnevni 

10-satni 

program 

1 mlađa mješovita 

skupina 

22 djece 

 

Samostal

ni objekt 
Da  471,04 

1 starija mješovita 

skupina 

25 djece 

Jaslična 

skupina 

10-satni 

program 

12 1 

2. Područni 

vrtić 

Karanac 

Karanac, 

Kolodvor

ska 106 

Poludnevni 

5,5-satni 

program 

20 1 U sklopu 

škole 

Da 111 

3. Područni 

vrtić Suza 

Suza, 

P.Šandora 

1 

Poludnevni 

5,5-satni 

program na 

mađarskom 

jeziku 

20 1 Samostal

ni objekt 

Da 130 

4. Područni 

vrtić 

Zmajevac 

Zmajevac

, Sportska 

2a 

Poludnevni 

5,5-satni 

program na 

mađarskom 

jeziku 

20 1 U sklopu 

škole 

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 (Službeni glasnik 5/08). 

 

IV  

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

      

   PREDSJEDNICA 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

        REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 Općinsko vijeće 

 

KLASA:340-01/20-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-20-03 

Kn.Vinogradi,11.03.2020. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi temeljem članka 32. Statuta Općine 

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

na svojoj 22. sjednici, održanoj 11.03.2020. godine 

donijelo je 

 

O D L U K U   

o sklapanju Ugovora o sufinanciranju 

radova  rekonstrukcije dijela županijske 

ceste ŽC 4037 

 

 

I 

 Odobrava se sklapanje Ugovora o  

sufinanciranju radova  rekonstrukcije dijela 

županijske ceste ŽC 4037 između Općine Kneževi 

Vinogradi i Uprave za ceste Osječko-baranjske 

Županije i to u dijelu radova koji se odnose na 

izgradnju pješačkih staza koji su u opisani u 

stavkama ugovornog troškovnika: 1.3.2., 1.4.12., 

2.8.4., 4.1.5., 4.2.1., 4.5.3., 6.3.1., 6.4.2. u 

ukupnom iznosu  od 1.310.289,25 kuna. 
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II 

 Sredstva potrebna za realizaciju poslova 

navedenih u Ugovoru o o  sufinanciranju radova  

rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 

4037planiraju se Proračunom Općine za 

2020.godinu na poziciji G04K100019. 

 

III 

 Zadužuje se Općinski načelnik da u ime 

Općine Kneževi Vinogradi sklopi Ugovor iz članka 

I.ove Odluke. 

 

IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku. 

 

      

       PREDSJEDNICA 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 810-01/20-01/02 

URBROJ: 2100/06-01-03/1-20-03 

Kn.Vinogradi, 11.03.2020. 

 

Temeljem članka 17.stavak 3. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda (NN 16/19),  i  članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi ( “Službeni glasnik” 3/13, 

3/18), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi, 

na svojoj 22.sjednici, održanoj 11.03.2020.godine 

donijelo je  

Z A K LJ U Č A K  

O prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda 

na području Općine Kneževi Vinogradi u 

2019.godini 

 

I 

 Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o 

provedbi Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi 

u 2019.godini. 

II 

Izvješće se nalazi u privitku ovog 

Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

III 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u 

„Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 

Temeljem članka 36.stavak 9. i stavka 10. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom   (NN 

94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i  članka 32. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi ( “Službeni glasnik” 

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

Vinogradi, na svojoj 22.sjednici, održanoj 

11.03.2020.godine donijelo je  

 

 

O D L U K U  

o  provedbi posebnih mjera sprječavanja 

odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na 

kojima je u više navrata utvrđeno 

nepropisno odbacivanje otpada 

 

I 

 Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika od 

05.03.2020. o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada 

na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. 

godini  

 

II 

 

 S obzirom da je razvidno iz Izvješća da u 

2019.godini nisu utvrđene lokacije na kojima se 

sustavno u više navrata odlaže otpad, ovom 

Odlukom zadužuje se komunalni redar da i na dalje 

provodi nadzor lokacija za koje je ranije izdano 

rješenje o uklanjanju otpada, te također na dalje da 

se provode odredbe Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  na 

području Općine Kneževi Vinogradi   (Službeni 

glasnik 21/18).  

III 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave 

u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA: 363-01/20-01/1 

URBROJ:2100/06-01-01/01-20-03 

Kn.Vinogradi, 11.03.2020. 

 

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 363-01/20-01/01 

URBROJ: 2100/06-01-03/08-20-1, 

Kneževi Vinogradi, 05.03.2020.  

 

 Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 

47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni 

glasnik“ 3/13, 3/18), Općinski načelnik Općine 

Kneževi Vinogradi, 05.03.2020. godine podnosi 

Općinskom vijeću Općine Kneževi Vinogradi: 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

 o lokacijama i količinama odbačenog 

otpada te troškovima uklanjanja odbačenog 

otpada na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2019. godini 

 

I. UVOD 

 

 Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom, ("Narodne 

novine" broj: 94/13), izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave dužno je izvješće o lokacijama i 

količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera 

podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. 

ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu. 

         Temeljem Odredbi Odluke o mjerama za 

sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

uklanjanja nepropisno odbačenog otpada koju je 

donijelo Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj 13.sjednici od 21.12.2018. 

godine komunalni redar je provodeći redoviti  

nadzor utvrdio navedeno postojeće stanje. 

 

II. POSTOJEĆE STANJE 

  

Na području Općine Kneževi Vinogradi 

komunalni redar je utvrdio sljedeće lokacije na 

kojima je odbačen otpad: 

 

1. Jasenovac, k.o. Kneževi 

Vinogradi– k.č.br. 1509/2, vlasnik 

„BELJE“ Plus d.o.o. Mece, 

Industrijska zona br.1., 31326 

Darda. 

 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA 

ODBAČENOG OTPADA U 2019. GODINI ZA 

OPĆINU KNEŽEVI VINOGRADI 

 

 

 Iz Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 

troškove uklanjanja odbačenog otpada na divljim 

odlagalištima nisu trošena sredstva jer je otpad sa 

navedene lokacije uklonjen u zakonskom roku i to 

o trošku vlasnika  „BELJE“ Plus d.o.o. Mece, 

Industrijska zona br.1., 31326 Darda. Osim toga 

bilo je nekoliko slučajeva odlaganja manjih 

količina otpada na javnim površinama koje su 

uklonili djelatnici tvrtke „Kneževi-parkovi“ d.o.o. 

Kneževi Vinogradi u sklopu redovnog održavanja 

njima povjerenih javnih površina. 

   

 

IV. ZAKLJUČAK 

 Unatoč zakonski uređenom sustavu 

gospodarenja otpadom prisutno je neodgovorno 

odlaganje otpada na lokacijama koje za to nisu 

predviđene, što za posljedicu ima nepovoljan 

učinak na okoliš i financijski teret za proračun 

Općine Kneževi Vinogradi.  

 Tijekom 2019. godine komunalni redar je 

u okviru redovitih obilazaka terena provodio 

nadzor nad divljim odlagalištima u Kneževim 

Vinogradima, Karancu, Suzi i Zmajevcu koja su 

sanirana postupcima u prethodnim godinama.  

 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  Vedran Kramarić mag.iur v.r. 

 

Na temelju članka 10. stavka 2. i članka 

12.stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

(Narodne novine broj 115/18, 98/19) i članka 31. 

Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu 

poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 

Općini Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 

6/2015),Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj 22. sjednici 11.03.2020. 

godine podnosi  

 

IZVJEŠĆE  

o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2019. 

godinu 

 

1. UVOD  

 

Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj 16. sjednici održanoj 30.rujna 

2015. godine, donijelo je Odluku o agrotehničkim 

mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta 

i o mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine 
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Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 6/2015; dalje 

u tekstu: Odluka).  

 

Sukladno članku 10. i članku 12. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne 

samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i 

Hrvatskom centru za hranu i selo godišnje izvješće 

o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. 

ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu.  

Člankom 3. Odluke, kao agrotehničke 

mjere određene su slijedeće mjere: 

 

1. minimalna razina obrade i održavanje 

poljoprivrednog zemljišta, 

2. sprječavanje zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

4. korištenje i uništenje biljnih ostataka, 

5. održavanje organske tvari u tlu, 

6. održavanje povoljne strukture tla, 

7. zaštita od erozije. 

 

 Člankom 20. Odluke, određene su mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su: 

1. održavanje živica i međa; 

2. održavanje poljskih puteva; 

3. uređivanje i održavanje kanala; 

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih 

čestica; 

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih 

pojasa. 

 

            Općina Kneževi Vinogradi raspolaže 

ukupno s 15.573 ha poljoprivrednih površina, što 

predstavlja oko  63% ukupne površine općine, od 

čega je cca 6.500 ha u državnom vlasništvu, a 

9.073 ha u privatnom vlasništvu. Šumske površine 

zauzimaju ukupno 5.948 ha ili  24 % ukupne 

površine općine. Vodotoci i kanali 1.209 ha ili 5%, 

a neplodno 2.147 ili 8% ukupne površine Općine. 

Šume na području općine u nadležnosti su 

Uprave šuma Osijek, koja djeluje u sastavu javnog 

poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim 

zemljištem u Republici Hrvatskoj «Hrvatske 

šume». 

Člankom 27. Odluke za nadzor nad 

provedbom odredbi Odluke provodi poljoprivredni 

redar. U Jedinstvenom upravnom odjelu uposlen je 

poljoprivredni redar – inženjer poljoprivrede.  

 

2. PROVOĐENJE NADZORA NAD 

PRIMJENOM MJERA:  

 

 U 2019. godini poljoprivredni redar je u 

svom radu nadzirao  primjenu navedenih mjera, 

obilaskom terena. 

 

1. Mjera: minimalna razina obrade i 

održavanje poljoprivrednog zemljišta 

 

Navedena mjera podrazumijeva provođenje 

najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a 

posebno: 

 

- redovito obrađivanje i održavanje 

poljoprivrednog zemljišta sukladno 

biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj 

kulturi poljoprivrednog zemljišta, 

- održavanje ili poboljšanje plodnosti 

tla, 

- održivo gospodarenje trajnim 

pašnjacima 

- održavanje voćnjaka i vinograda u 

dobrom vegetativnom stanju. 

 Obilaskom terena utvrđeno je 

zadovoljavajuće stanje obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta, te nisu uočeni veći 

problemi. Uočen je veći problem, a radi se o 

zemljištu za koje je zatražen raskid kupoprodajnih 

ugovora, prema Agenciji za poljoprivredno 

zemljište, a koje više godina nije realizirano, a radi 

se o zemljištu na kojem su većinom zasađeni 

dugogodišnji nasadi.  

 

2. Mjera: sprječavanje zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem 

 

 U cilju sprječavanja zakorovljenosti i 

obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i 

posjednici dužni su primjenjivati odgovarajuće 

agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i 

nasada i to naročito sljedeće mjere: 

- redovito okopavati i kositi travu i korov te 

krčiti višegodišnje raslinje, 

- spaljivanjem uništavati korov i 

višegodišnje raslinje u skladu sa odredbama ove 

Odluke koje se odnose na zaštitu od požara, 

- u neposrednoj blizini međa kositi travu i 

korov kako ne bi došlo do ometanja susjednih 

kultura. 

 Obilaskom terena utvrđeno je 

zadovoljavajuće stanje obrade i održavanja 

poljoprivrednog zemljišta, te nisu uočeni veći 

problemi, osim kod 4(četiri) slučaja, koji su nakon 

uručenih rješenja otklonili uočene nedostatke. 

 

3. Mjera: suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

U cilju suzbijanja biljnih bolesti i štetnika 

ovom mjerom vlasnici i posjednici, odnosno 

korisnici između ostalog dužni su: 

- provoditi postupke za sprječavanje 

širenja biljnih  štetočina na način 

propisan Zakonom o biljnom 

zdravstvu. 
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- ambalažu od utrošenih sredstava za 

zaštitu bilja (posebice 

pesticida),odlagati prema uputama 

koje su priložene uz ta sredstva. 

Na području Općine Kneževi Vinogradi 

sustavno se organizira prikupljanje ambalaže od 

zaštitnih sredstava i provode postupci za 

sprječavanje širenja biljnih štetočina, te većih 

problema nema. 

 

4. Mjera: korištenje i uništenje biljnih 

ostataka 

U cilju provedbe ove mjere  vlasnici / 

posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su 

ukloniti sa zemljišta sve bilje ostatke  koji  bi mogli 

biti  uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u 

određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj 

kulturi.  

Na području Općine navedena mjera se 

primjenjuje, najvećim dijelom baliranjem biljnih 

ostataka (osobito slama) koji se kasnije koriste kao 

izvor toplinske energije. 

Također značajan udio u provedbi je i 

malčiranje ostatka od rezidbe u voćnjacima  tvrtke 

Rabo d.o.o. kao najvećeg vlasnika plantažnih 

voćnjaka. 

Poljoprivredni redar nije zabilježio veće 

probleme u primjeni ove mjere. 

 

5. Mjera: održavanje organske tvari u tlu 

Organska  tvar u tlu održava se 

privođenjem minimalnog trogodišnjeg plodoreda 

prema pravilima struke. 

Na području Općine Kneževi Vinogradi 

posjednici poljoprivrednog zemljišta odlučuju 

samostalno o sjetvi kultura na svom zemljištu, 

vodeći računa o  godišnjem plodoredu. Značajan je 

unos žetvenih ostataka u tlo primjenom 

konvencionalne obrade tla i uravnoteženja 

gnojidbom organskim gnojem. 

 

6. Mjera: održavanje povoljne strukture tla 

S obzirom na stanje i strukturu zemljišta 

(uglavnom oranice u ravničarskom dijelu), 

mehanizacija koja se koristi  primjerena je stanju 

poljoprivrednog zemljišta i njegovoj strukturi. Na 

području Općine minimalne su površine zemljišta 

koje bi bile poplavljene, s obzirom na razgranatu 

melioracijsku mrežu, te uzimajući u obzir sušni 

period tijekom vegetativnog razdoblja, nisu 

zabilježeni značajni problemi koji bi ugrozili stanje 

i strukturu zemljišta. 

 

7. Mjera: zaštita od erozije 

Problem erozije zemljišta na području 

Općine značajan je unutar naselja u blizini 

stambenih objekata, jer se les nalazi u neposrednoj 

blizini stambenih objekata. Što se tiče 

poljoprivrednog zemljišta, mali su problemi uočeni 

radi erozije zemljišta. Najčešće je to bilo 

zabilježeno na Banskoj kosi, a što se sadnjom 

dugogodišnjih nasada uvelike smanjilo, te u 

2019.godini nije zabilježen značajan problem 

erozije zemljišta. 

 

 U primjeni agrotehničkih mjera za zaštitu 

poljoprivrednog zemljišta, značajne su mjere za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

koje se određuju kao: 

1. održavanje živica i međa; 

2. održavanje poljskih puteva; 

3. uređivanje i održavanje kanala; 

4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih 

čestica; 

5. sadnja i održavanje vjetrobranskih 

pojasa. 

Na području Općine Kneževi Vinogradi 

razgranata je mreža poljskih puteva (cca 400 km) i 

melioracijskih kanala III i IV reda (u nadležnosti 

Općine je cca 150 km).  

Nadzorom primjene ovih odredbi 

poljoprivredni redar  nadzire  održavanje poljskih 

puteva, a što je u nadležnosti posjednika zemljišta. 

Obilaskom terena utvrđeno je 

zadovoljavajuće stanje uređivanja i održavanja 

poljoprivrednih rudina. 

Uz poljoprivrednog redara, s obzirom na 

veliku dužinu melioracijskih kanala I i II reda, 

nadzor i brigu vode i vodočuvari Hrvatskih voda, 

te u prošloj godini nisu zabilježeni veći problemi u 

održavanju kanalske mreže.  

 

 

3.  INFORMIRANJE VLASNIKA I 

POSJEDNIKA 

 

Općina Kneževi Vinogradi ,redovito svake 

godine i to u nekoliko navrata objavljuje na 

oglasnim pločama informacije o obvezi redovitog 

održavanja poljoprivrednog zemljišta i o 

provođenju protupožarne zaštite posebice u blizini 

žetvenih polja (oranica, ali i svih drugih obradivih 

površina, uključujući i okućnice), te o štetnim 

posljedicama u slučaju oglušivanja od istog 

(novčane kazne, prekršajni postupak). 

 

 4. ZAKLJUČAK  

 

Područje Općine Kneževi Vinogradi je u 

najvećem dijelu  pokriveno obradivim površinama, 

koje su obrađene i zasađene u najvećoj mjeri. S 

obzirom da se stanovništvo Općine Kneževi 

Vinogradi uglavnom bavi ratarskom i voćarsko-

vinogradarskom proizvodnjom, u 2019.godini nisu 
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zabilježeni značajni problemi u provedbi 

agrotehničkih mjera. 

 

Općina Kneževi Vinogradi nastoji, prije 

svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i 

posjednike zemljišta na njihovo redovito 

obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti. 

U nadzoru provođenja navedenih mjera 

poljoprivredni redar surađuje i razmjenjuje 

informacije sa poljoprivrednim inspektorom koji 

poduzima potrebne mjere u njegovoj nadležnosti. 

 

 

KLASA: 320-03/20-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-04/08-20-02 

Kn. Vinogradi,11.03.2020. 

 

                 PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Dragana Božić v.r. 

 

 

O

P

Ć

I

N

S

K

O

G 

V

I

J

E

Ć

A

    

      

   

D

r

a

g

a

n

a 

B

o

ž

i

ć  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stranica 12 od 12 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 3/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi”, službeno glasilo Općine Kneževi Vinogradi 

Izdaje: Općina Kneževi Vinogradi 

Za izdavača: Vedran Kramarić, mag.iur. – načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

Uredništvo: Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3., tel. 031/730-938; fax. 031/732-106 

e.mail: opcina@knezevi-vinogradi.hrwww.knezevi-vinogradi.hr 

žiro-račun kod Privredne banke Zagre: IBAN: HR83 23400091819500000 OIB 35938293122 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi

 

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

