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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 604-02/19-01/1 

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

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik Općine 

Kneževi Vinogradi br. 3/13, 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 16. sjednici, 

održanoj dana 28.03.2019. godine, donosi 

 

 P R A V I L N I K O DODJELI UČENIČKIH I 

STUDENTSKIH STIPENDIJA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Pravilnikom o dodjeli učeničkih i 

studentskih stipendija (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik), utvrđuju se opći uvjeti, postupak i 

mjerila dodjele stipendije Općine Kneževi 

Vinogradi te prava i obveze korisnika stipendija. 

 

Članak 2. 

Naziv stipendije je: Stipendija Općine 

Kneževi Vinogradi (u daljnjem tekstu: Stipendija). 

 

Članak 3. 

Sredstva za Stipendiju osiguravaju se u 

proračunu Općine Kneževi Vinogradi u Programu 

pomoći obrazovanju. 

 

Članak 4. 

U kategoriji učeničkih stipendija Općina 

Kneževi Vinogradi dodjeljuje tri vrste stipendija: 

1. Stipendije za uspjeh u školi 

2. Stipendije prema socijalnom statusu 

3. Stipendije za deficitarna zanimanja  

Učenik kod dodjele stipendija po uspjehu 

u školi i stipendija po socijalnom statusu može 

podnijeti molbu za obje kategorije stipendija u 

odvojenim prijavama, ako  ostvaruje pravo i po 

jednoj i po drugoj vrsti stipendije, ostvarit će pravo 

samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema 

uspjehu u školi ući slijedeći učenik. 

Stipendije za deficitarna zanimanja 

dodjeljuju se u suradnji s poslovnim subjektima 

kojima su deficitarna zanimanja potrebna u 

daljnjem radu 

U kategoriji studentskih stipendija Općina 

Kneževi Vinogradi dodjeljuje dvije vrste 

stipendija: 

1. Stipendije za deficitarna zanimanja 

2. Stipendije za sve studente. 

 

Članak 5. 

Broj i iznos učeničkih stipendija utvrdit će 

svake godine općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi odlukom  za svaku od kategorija 

stipendija iz članka 4. ovog Pravilnika. 

Studentske stipendije se dodjeljuju svim 

studentima pod uvjetom iz ovog Pravilnika. 

Stipendija se dodjeljuje temeljem 

objavljenog natječaja, kojeg raspisuje općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi na prijedlog 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 

Odobrene stipendije  dodjeljuju se 

učenicima/studentima  do završetka školovanja  za 

koje su im dodijeljene. 

 

Članak 6. 

Učenici ili studenti dobitnici Stipendije 

Općine Kneževi Vinogradi ne mogu istovremeno  

primati i druge stipendije što dokazuju izjavom 

danom prilikom sklapanja Ugovora o korištenju 

stipendije. 

Ukoliko Općina sporazumno dogovori s 

drugim davateljem stipendija ili pomoći za 

studiranje, da isti dobivaju stipendiju ili pomoć, a 

radi se o deficitarnim zanimanjima, na isto se ne 

primjenjuje prethodni stavak. 

 

Članak 7. 

Stipendija se dodjeljuje na temelju 

provedenog postupka i mjerila propisanih ovim 

Pravilnikom. 

 

Članak 8. 

Ukoliko ostvare pravo na stipendiju dva ili 

više članova zajedničkog domaćinstva, svaki 

ostvaruje pravo na 100% iznos predviđene 

stipendije. 

 

Članak 9. 

U slučaju da više kandidata za učeničke 

stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, 

prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa 

koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim 

prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini 

dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr.). 
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U slučaju da više kandidata za stipendije 

prema socijalnom statusu ima isti broj bodova, 

prednost ima kandidat koji je ostvario bolji uspjeh 

u školi 

U slučaju da više kandidata za stipendije 

za deficitarna zanimanja ima isti broj bodova, 

prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa 

koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim 

prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini 

dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr. 

 

II. TIJELO KOJE DODJELJUJE 

STIPENDIJE 

 

Članak 10. 

O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo 

za dodjelu stipendija Općine Kneževi Vinogradi (u 

nastavku teksta: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo ima dva člana i predsjednika. 

Članove Povjerenstva i predsjednika imenuje 

općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva  imenuju se na 

četiri godine, a mogu biti razriješeni i prije isteka 

tog vremena. 

 

Članak 11. 

Povjerenstvo radi na  sjednicama. Sjednice 

saziva i vodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju 

njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika kojeg 

iz reda svojih članova bira Povjerenstvo. Sjednica 

Povjerenstva može se održati ako je nazočna 

većina ukupnog broja članova. 

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova 

ukupnog broja članova. Odluke Povjerenstva 

potpisuje predsjednik Povjerenstva, a u slučaju 

njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika. 

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 

Članak 12. 

Povjerenstvo za svoj rad odgovara 

općinskom načelniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 13. 

Stručne i administrativne poslove za 

Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine. 

 

 

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE 

 

Članak 14. 

Stipendija Općine Kneževi Vinogradi 

dodjeljuje se temeljem objavljenog  natječaja. 

Natječaj provodi i utvrđuje rezultate 

Povjerenstvo. 

Natječaj se objavljuje na web stranici i 

oglasnoj ploči Općine Kneževi Vinogradi, a 

obavijest o raspisanom natječaju u lokalnom tisku. 

Obavijest obavezno sadrži i informaciju 

gdje se objavljuje cjeloviti tekst natječaja. 

 

Članak 15. 

Natječaj  sadrži: 

- naziv tijela koje objavljuje natječaj, 

- vrijeme trajanja natječaja, 

- naziv tijela kojem se zahtjevi podnose, 

- opće uvjete i mjerila za dodjelu stipendije, 

- dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu 

stipendije, 

- vrijeme trajanja stipendije, 

- rok u kojem će biti objavljeni rezultati 

natječaja, 

- iznos i broj stipendija, posebno za učenike 

i studente , 

- prava i obveze stipendista 

- druge uvjete. 

 

A. UČENIČKE STIPENDIJE 

 

        

1.  UČENIČKE STIPENDIJE ZA USPJEH U 

ŠKOLI 

 

Članak 16. 

Pravo na dodjelu Stipendije imaju učenici 

koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 da su državljani Republike Hrvatske 

 da su  redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog 

razreda srednje škole 

 da imaju prebivalište na području Općine 

Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu 

 da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0 

 da nisu korisnici druge stipendije, osim za 

deficitarna zanimanja po sporazumu Općine i 

dr. pravne osobe 

 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, 

braća) u trenutku podnošenja prijave  ne duguju  

proračunu Općine 

 

Članak 17. 

Elementi  za utvrđivanje liste kandidata za 

dodjelu Stipendije su: 

 uspjeh u školovanju 

 postignuti izvanškolski rezultati tijekom 

školovanja 

 

Članak 18. 

Način bodovanja kandidata za učeničke 

stipendije za uspjeh u školi: 

 

a) Uspjeh u školovanju utvrđuje se na osnovu 

prosjeka ocjena iz prethodnih dviju godina 

školovanja, osim za učenike drugog 

razreda, gdje se utvrđuje na osnovu ocjena 

iz prvog razreda srednje škole. Srednja 
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ocjena pomnožena sa brojem 3 određuje 

broj bodova. 

b) sudjelovanje na natjecanjima u znanju u 

organizaciji nadležnog ministarstva 

 županijsko (uz uvjet da je prethodilo općinsko 

natjecanje)  0,5 bodova 

 međužupanijsko  1,0 bod 

 državno  1,5 bodova 

 međunarodno  2,0 boda 

Osvojeni bodovi po ovoj točci se ne 

zbrajaju, nego se priznaju najpovoljniji po 

predmetnom području. 

c) za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na 

natjecanjima u znanju: 

 županijskom   0,5 - 1,5 bodova 

 međužupanijskom  1,0 - 2,0 boda 

 državnom  1,5 - 2,5 bodova 

 međunarodnom  2,0 - 3,0 boda 

Osvojeni bodovi po ovoj točci se ne 

zbrajaju, nego se priznaju najpovoljniji po 

predmetnom području. 

d) usporedno pohađanje dviju srednjih škola  

2,0 boda 

Bodovi na koje učenici imaju pravo po 

ovom članku, zbrajaju se. 

 

2. UČENIČKE STIPENDIJE PREMA 

SOCIJALNOM STATUSU 

 

Članak 19. 

Pravo na dodjelu Stipendije imaju učenici 

koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 da su državljani Republike Hrvatske 

 da su  redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog 

razreda srednje škole,  

 da imaju prebivalište na području Općine 

Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine 

 da nisu stariji od 18 godina 

 da nisu korisnici druge stipendije, osim za 

deficitarna zanimanja po sporazumu Općine i 

dr. pravne osobe. 

 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, 

braća) u trenutku podnošenja prijave  ne duguju  

proračunu Općine 

 

 

Članak 20. 

Elementi  za utvrđivanje liste kandidata za 

dodjelu Stipendije su: 

 socijalni status učenika,  

 uspjeh u školovanju 

 

Članak 21. 

Način bodovanja kandidata za stipendije 

prema socijalnom statusu: 

a) učenici, iz obitelji koji su korisnici 

zajamčene minimalne naknade  9 bodova 

b) učenici ili njihovi roditelji kategorizirani 

kao osobe s posebnim potrebama, kao i 

korisnici drugih davanja Centra za 

socijalnu skrb  9 bodova 

c) učenici iz obitelji sa četvero i više djece   3 

boda 

d) prihod po članu obitelji ne prelazi 1.600,00 

kuna  3 boda 

             prihod po članu obitelji ne prelazi 2.500,00 

kuna 2 boda 

e) - uspjeh u školovanju utvrđuje se na 

osnovu prosjeka ocjena iz prethodnih dviju 

godina školovanja, Srednja ocjena 

pomnožena sa brojem 3 određuje i broj 

bodova. 

- uspjeh u školovanju za učenike drugog 

razreda  srednje škole utvrđuje se na 

osnovi prosjeka ocjena iz prvog razreda 

srednje škole. Srednja ocjena pomnožena s 

brojem 3 određuje broj bodova. 

 

Kandidatu koji dobije bodove prema 

točkama a) ili b) ne pripadaju bodovi po ostalim 

kriterijima, osim prema uspjehu u školovanju 

prema točki e). 

Bodovi dobiveni po točkama c) do e) se 

zbrajaju. 

Socijalni status iz točke a) i b) dokazuje se 

isključivo potvrdom Centra za socijalnu skrb. 

 

 

B. STUDENTSKE STIPENDIJE 

 

1. STIPENDIJE ZA SVE STUDENTE 
 

Članak 22. 

Pravo na dodjelu  stipendije imaju svi 

studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 da su državljani Republike Hrvatske 

 da su redoviti studenti prve, druge ili više 

godine studija 

 da imaju prebivalište na području Općine 

Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu 

 da nisu apsolventi 

 da nisu stariji od 26 godina 

 da nisu korisnici druge stipendije, osim za 

deficitarna zanimanja po sporazumu Općine i 

dr. pravne osobe. 

 da podnositelji i članovi uže obitelji (roditelji, 

braća) u trenutku podnošenja prijave  ne duguju  

proračunu Općine 

 

 

 

C. STIPENDIJA ZA DEFICITARNA 

ZANIMANJA 
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Članak 23. 

Pravo na dodjelu Stipendije imaju učenici 

ili studenti koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu 

stipendija po ovom Pravilniku, koji osim Općinske 

stipendije dobivaju još dodatno  stipendiju/pomoć 

/ naknadu pravne osobe s kojom Općina ima 

sklopljen sporazum za financiranje deficitarnih 

zanimanja. 

 

Članak 24. 

 Osim po kriterijima i načinu bodovanja iz 

prethodnih članaka, moguće je s obzirom na 

specifičnost dodjele stipendija utvrditi i drugačije i 

dodatne elemente i uvjete za dodjelu stipendija za 

deficitarna zanimanja, a sve u dogovoru s 

poslovnim subjektima radi kojih se raspisuje i 

dodjeljuje stipendija i čiju dodjelu prate sporazumi 

i ugovori s poslovnim subjektima, a što se navodi 

u natječaju. 

 

 

IV. OBJAVA REZULTATA 

Članak 25. 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu 

Stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine 

Kneževi Vinogradi te putem obavijesti kandidata. 

Svaki kandidat može podnijeti pismeni 

prigovor na listu u roku osam dana od dana 

objavljivanja liste. 

Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o 

prigovoru u roku osam dana nakon isteka roka za 

prigovor. 

Odluka o prigovoru je konačna. 

 

V. JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

 

Članak 26. 

Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi može donijeti odluku o dodjeli 

jednokratnih novčanih pomoći darovitim 

učenicima i studentima za školovanje i 

usavršavanje u zemlji i inozemstvu. 

Odlukom iz stavka 1. ovog članka općinski 

načelnik će utvrditi prava i obveze primatelja te 

iznos pomoći. 

 

VI. UGOVOR O STIPENDIRANJU 

Članak 27. 

Ugovor o korištenju Stipendije potpisuje 

općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi ili 

osoba koju on ovlasti i stipendist. 

Članak 28. 

Ugovor o korištenju Stipendije sadrži: 

- naziv ugovornih strana, 

- naziv škole ili fakulteta za koje je odobrena 

stipendija, 

- iznos stipendije, 

- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje, 

- način i uvjeti vraćanja stipendije u slučaju 

neispunjavanja obveza iz ugovora, 

- druga prava i obveze ugovornih strana. 

 

VII. KORIŠTENJE STIPENDIJE 

 

Članak 29. 

Stipendije se isplaćuju  od 01.01. do konca 

kalendarske godine, osim u slučaju  da je 

školovanje  završeno  ili je prekinuto. 

Redovite mjesečne isplate  stipendija vrše 

se učenicima u periodu  od  I-VI  i  IX-XII mjesec 

u godini. 

Redovite mjesečne isplate stipendija  vrše 

se studentima  za period  od  I-VII  i  IX-XII mjesec 

u godini. 

Stavak 1, 2 i 3 ne primjenjuju se za 

studente prve godine studija. 

Stipendija za studente prve godine studija 

isplatit će se u jednokratnom iznosu u roku 30 dana 

od dana dostave potvrde o upisu redovne druge 

godine, i to za razdoblje od 01.mjeseca do 

zaključno mjeseca u kojem je izvršen upis 

(primjenjujući periode za koje se u pravilu 

stipendija isplaćuje), te nastaviti dalje redovno s 

isplatom. 

Ukoliko student prve godine ne upiše 

redovno drugu godinu, gubi pravo na isplatu 

stipendije za prvu godinu. 

 

Članak 30. 

Učenici koji koriste stipendiju, ostvaruju 

pravo na nastavak isplate u tekućoj kalendarskoj 

godini ukoliko do 01.listopada dostavi potvrdu 

(uvjerenje) o upisu u slijedeći razred- školsku 

godinu. 

Studenti koji koriste stipendiju, ostvaruju 

pravo na nastavak isplate u tekućoj kalendarskoj 

godini ukoliko do 01.studenog dostavi potvrdu 

(uvjerenje) o upisu u slijedeću godinu studija. 

 

Članak 31. 

Svaki učenik, odnosno student ima pravo 

na jednu godinu mirovanja statusa stipendiste 

Općine Kneževi Vinogradi tijekom školovanja, 

ukoliko mu opravdane okolnosti nisu dozvolile 

redovni upis narednu godinu, osim nakon završetka 

prve godine. 

Općinski načelnik može na temelju 

pisanog zahtjeva korisnika stipendije odobriti 

mirovanje isplate za tekuću školsku godinu / 

godinu studija, te produžiti rok za stjecanje 

diplome. 

 

 

VIII. GUBITAK STIPENDIJE 

Članak 32. 
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Ukoliko student ne upiše slijedeću godine 

ne ostvaruje pravo na nastavka isplate stipendije za 

tekuću godinu za mjesec rujan, listopad, studeni i 

prosinac. 

 

Članak 33. 

Stipendija se vraća ako stipendist, bez 

opravdanog razloga, ne završi razred odnosno 

godinu studija za koju se stipendira. 

 

Članak 34. 

Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko se 

utvrdi: 

- Da je pravo na stipendiju ostvario na 

temelju neistinitih podataka, 

- Započne primati stipendiju iz drugih 

izvora, 

- Prekine studije, odnosno srednju školu,  

- Pravomoćno bude osuđen na kazneno 

djelo i zbog toga isključen iz obrazovanja 

dulje od 3 mjeseca. 

 

Članak 35. 

Korisnik koji ne upiše narednu godinu, 

gubi pravo na isplatu stipendije za naredni period, 

ali nije dužan vratiti isplaćenu stipendiju, ukoliko 

diplomira u roku 5 godina, u suprotnom se isti 

obvezuje u narednom periodu od godine dana 

vratiti svu do tada isplaćenu stipendiju. 

 

Općinski načelnik može zbog teških 

socijalnih uvjeta osloboditi pojedine studenta 

vraćanja stipendije, ukoliko u trenutku obveze 

vraćanja stipendije zadovoljava uvjete iz članka 

24.od a) do f). 

 

Članak 36. 

Korisnik koji diplomu stekne u roku u 

cijelosti se oslobađa obveze vraćanja stipendije. 

Ukoliko korisnik stipendije tijekom studija 

ostvari pravo na državnu ili županijsku stipendiju, 

raskida se ugovor o korištenju stipendije koju 

dodjeljuje Općina, te se korisnik oslobađa vraćanja 

iznosa primljene stipendije. 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 37. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika 

prestaje vrijediti Pravilnik o stipendiranju 

studenata (Službeni glasnik Općine Kneževi 

Vinogradi 1/16, 10/18). 

 

Članak 38. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 

od objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

  PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dragana Božić v.r. 

 

Sukladno članku 33. Zakona o stambenom 

zbrinjavanju na potpomognutom području (NN 

106/208) i članku 16. Uredbe o uvjetima za kupnju 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

područjima posebne državne skrbi (Narodne 

novine 19/11, 56/11, 3/13), te članku 32. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi ( “Službeni glasnik” 

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

Vinogradi, na svojoj 16.sjednici, održanoj 

28.03.2019.godine donijelo je  

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA PRIHODA OD 

PRODAJE STANOVA U VLASNIŠTVU RH 

 

I 

 Usvaja se izvješće o izvršenju Programa 

utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu 

RH u 2018.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. 

 

KLASA: 370-01/18-01/10 

URBROJ:2100/06-01-01/01-18-06 

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

Sukladno članku 33. Zakona o stambenom 

zbrinjavanju na potpomognutom području (NN 

106/208) i članku 16. Uredbe o uvjetima za kupnju 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

područjima posebne državne skrbi (Narodne 

novine 19/11, 56/11, 3/13), te članku 47. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi ( “Službeni glasnik” 

3/13, 3/18), Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi podnosi  

 

I Z V J E Š Ć E  O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA PRIHODA OD 

PRODAJE STANOVA U VLASNIŠTVU RH 
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Članak 1. 

 Prihod od prodaje stanova planiran je 

Proračunom za 2018.godinu u iznosu od 90.000,00 

kuna, a naplaćen u iznosu 41.036,83 kuna.  

 

Članak 2. 

Sredstvima iz članka 1.ovog Programa 

planirano je pokriće dijela troškova predviđenih 

katastarske i geodetske usluge i usluge nadzora i 

projektanata kod održavanja objekata i opreme u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi navedenih u 

Planu upravljanja imovinom za 2018.godinu. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva su u cijelosti utrošena u 2018. 

godini. 

 

Članak 4. 

 Ovo Izvješće nakon usvajanja  bit će 

objavljeno u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi i dostavljeno Središnjem državnom 

uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje. 

 

KLASA: 370-01/18-01/10 

URBROJ:2100/06-01-01/01-19-05 

Kn.Vinogradi, 01.03.2019. 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

                     Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

 

Sukladno članku 69.  Zakona o šumama 

(Narodne novine  68/18, 115/18), te članka 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi ( “Službeni 

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

Kneževi Vinogradi, na svojoj 16.sjednici, održanoj 

28.03.2019.godine donijelo je  

 

Z A K LJ U Č A K O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG 

DOPRINOSA U 2018.GODINI 

 

I 

 Usvaja se izvješće o izvršenju Program 

utroška sredstava šumskog doprinosa u 

2018.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. 

 

KLASA: 321-01/19-01/1 

URBROJ:2100/06-01-01/01-1902 

Kn.Vinogradi, 28-.03.2019. 

      

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 

Sukladno članku 69.  Zakona o šumama 

(Narodne novine  68/18, 115/18), te članku 47. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi ( “Službeni 

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

Kneževi Vinogradi podnosi  

 

I Z V J E Š Ć E  O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG 

DOPRINOSA 

 

 

Članak 1. 

 Prihod od šumskog doprinosa planiran je 

Proračunom za 2018.godinu u iznosu od 

150.000,00 kuna, a naplaćen u iznosu 110.265,61 

kuna. 

 U 2017. prenesen je višak neutrošenih 

sredstava šumskog doprinosa u iznosu 39.342,55 

kuna, a koji je planiran da se utroši u 2018.godini. 

 Sukladno stavku 1 i 2 ovoga članka u 

2018.godini bilo je planirano 189.342,55 kuna, a 

naplaćeno 149.608,15 kuna. 

 

Članak 2. 

Sredstvima iz članka 1.ovog Programa 

planirano je i ostvareno pokriće dijela troškova 

predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2018.godini. 

Navedena sredstva u cijelosti su utrošena 

za gradnju objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i to za : 

- provedbu energetske učinkovitosti 

javne rasvjete i zaštite od svjetlosnog 

onečišćenja u iznosu 100.000,00 kuna; 

- uređenje groblja (ogradu na groblju u 

Kotlini) u iznosu od 49.608,15 kuna. 

 

Članak 3. 

 Ovo Izvješće nakon usvajanja  bit će 

objavljeno u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA: 321-01/19-01/1 

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

Kn.Vinogradi, 01.03.2019. 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

                    Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 
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Temeljem članka 25.stavak 9. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu  (NN 20/18, 115/18) i  

članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi ( 

“Službeni glasnik” 3/13, 3/18), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 16.sjednici, 

održanoj 28.03.2019.godine donijelo je  

 

Z A K LJ U Č A K O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 

KORIŠTENJA PRIHODA OSTVARENOG 

OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

2018.GODINI 

 

I 

 Usvaja se izvješće o izvršenju Programa 

korištenja prihoda ostvarenog od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 

2018.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. 

 

KLASA: 320-01/19-01/6 

URBROJ:2100/06-01-01/01-19-02 

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

      

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

Temeljem članka 25.stavak 9. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu  (NN 20/18, 115/18) i  

članka 32. i 47. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

( “Službeni glasnik” 3/13, 3/18), Općinski načelnik 

Općine Kneževi Vinogradi podnosi  

 

I Z V J E Š Ć E  O IZVRŠENJU PROGRAMA 

KORIŠTENJA PRIHODA OSTVARENOG 

OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

2018.GODINI 

 

Članak 1. 

Sredstva ostvarena od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta  

prihod su Općine Kneževi Vinograda u dijelu od 30 

% ukupno naplaćenih sredstava za zemljište na 

području Općine Kneževi Vinogradi. 

Sredstva iz prethodnog stavka namijenjena 

su isključivo za okrupnjavanje, privođenje 

funkciji, povećanje vrijednosti poljoprivrednog 

zemljišta i sređivanje zemljišnoknjižnog i 

katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta 

 

Članak 2. 

Proračunom Općine Kneževi Vinogradi u 

2018.godini planiran je prihod od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 

iznosu 5.000,00 kuna, a naplaćen u iznosu 31,11 

kuna. 

 

Članak 3. 

Sredstvima iz članka 2 ovog Izvješća u 

2018.godini planirano je financiranje provedbe 

razvoja i poticanje gospodarstva i to za uređenje 

katastarskog operata – geodetske i katastarske 

usluge na poljoprivrednom zemljištu, za što je i 

utrošeno. 

 

Članak 4. 

 Ovo Izvješće nakon usvajanja  bit će 

objavljeno u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA: 320-01/19-01/6 

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

Kn.Vinogradi, 21.03.2019. 

      

   OPĆINSKI NAČELNIK 

         Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

 

Sukladno članku 31. stavku 3. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 

14/19), te članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi ( “Službeni glasnik” 3/13, 13/18), 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi, na 

svojoj 16.sjednici, održanoj 28.03.2019.godine 

donijelo je  

 

Z A K LJ U Č A K O USVAJANJU IZVJEŠĆA 

O UTROŠKU SREDSTAVA PROGRAMA O 

NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA 

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 

PROSTORU ZA 2018. GODINU  

 

I 

 Usvaja se izvješće o namjenskom 

korištenju sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. 

godinu. 

 

II 

Izvješće Općinskog načelnika nalazi se u 

privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

III 
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 Ovaj Zaključak bit će objavljen u 

„Službenom glasniku“ Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA:361-01/19-01/3 

URBROJ:2100/06-01-01/1-19-02 

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

Sukladno članku 31. stavku 3. Zakona o 

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 

14/19), te članka 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi ( “Službeni glasnik” 3/13, 3/18), 

Općinski načelnik podnosi  

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA O 

NAMJENSKOM KORIŠTENJU SREDSTAVA 

NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 

PROSTORU ZA 2018. GODINU 

 

Članak 1. 

 Prihod od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2018.godinu, planiran je u iznosu od 100.000,00 

kuna, a naplaćen u iznosu  61.740,68 kuna. Osim 

ostvarenog prihoda u 2018.godinu prenesen je 

neutrošeni dio iz 2017.godine u iznosu 163.696,49  

kuna, te je ukupno za raspolaganje u 2018.godini 

ostvareno 225.437,17 kuna. 

 

Članak 2. 

Sredstvima iz članka 1.ovog Programa 

planirano je pokriće troškova predviđenih 

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2018.godini i to: 

- uređenja odvodnje oborinskih 

voda i izgradnju pločnika u ul. Šandora Petefija u 

Zmajevcu, po Programu izgradnje komunalne 

infrastrukture. 

Sredstva su u cijelosti utrošena za namjenu 

iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

 Ovo Izvješće bit će objavljeno u 

Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 361-01/19-01/ 3 

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

Kn.Vinogradi, 01.03.2019. 

 

   OPĆINSKI NAČELNIK 

                   Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 320-01/19-01/07 

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

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

Temeljem članka 49. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18) i 

članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

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

Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj 16.sjednici, 

održanoj 28.03.2019. na prijedlog Općinskog 

načelnika donijelo je 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE I 

DAVANJE NA KORIŠTENJE 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 

2018.GODINI 

 

 

Članak 1. 

 Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje i 

davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske prihod su Općine 

Kneževi Vinograda u dijelu od 65 % ukupno 

naplaćenih sredstava na području Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

Članak 2. 

Sredstva iz prethodnog članka namijenjena 

su isključivo za programe katastarsko-geodetske 

izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, za 

podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s 

provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, 

program razminiranja zemljišta, program uređenja 

ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem 

ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i 

akvakulturu, program uređenja zemljišta u 

postupku komasacije i hidromelioracije, program 

očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke 

raznolikosti i program sufinanciranja i druge 

poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i 

akvakulture. 

 

Članak 3. 

 Proračunom Općine Kneževi Vinogradi u 

2018.godini planiran je i ostvaren prihod od zakupa 

i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od: 

- planiran je prihod od prodaje 1.015.000,00 

kuna, a ostvaren 1.128.721,65 kuna; 

- planiran je prihod od zakupa 3.017.741,49 

kuna,  a ostvaren u iznosu 1.902.638,34 

kuna 
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- višak prihoda od zakupa iz prethodne 

godine u iznosu 903.406,05 kuna 

- višak prihoda od prodaje iz prethodne 

godine u iznosu 1.305.203,82 kuna 

 

Članak 4. 

 Sredstva iz članka 3. koja su ostvarena u 

2018.godini ( s viškom prihoda iz proteklog 

razdoblja) u ukupnom iznosu 5.266.969,86 kuna, 

utrošena su u 2018. u iznosu 4.058.807,13 kuna i 

to za slijedeće namjene: 

1. Programa razvoja i poticanje gospodarstva u 

iznosu od 221.075,92 kuna (prihod od zakupa 

221.075,92 kuna), a kojim su financirani 

projekti uređenja katastarskog operata, 

ulaganja u poslovnu zonu, uređenje kanalske 

mreže, subvencije poljoprivrednicima, malim i 

srednjim poduzetnicima, programi potpora u 

poljoprivredi, pomoći udrugama u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju, članarine 

LAG-u i sl. 

 

2. Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u iznosu od 1.466.157,70 kn 

(prihod od zakupa), a koji uključuje: odvodnju 

atmosferskih voda i uređenje kanalske mreže, 

održavanje javnih površina ruralnog prostora, 

održavanje nerazvrstanih cesta  i javnih 

prometnih površina, veterinarske usluge, 

zaštita okoliša i sl. 

 

3. Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u iznosu od 

1.738.135,69 kuna (prihod od prodaje 

1.434.690,56 i prihod od zakup 303.445,13 

kuna), a koji uključuje: izgradnju nerazvrstanih 

cesta, recilažnog dvorišta, modernizaciju 

lokalnih i županijskih cesta, odvodnju i sl. 

 

4. Programa redovnog funkcioniranja općinskih 

tijela u iznosu od 524.486,22 kuna (prihod od 

zakupa) koji uključuje: pokrivanje dijela 

administracije JUO koji rade na provedbi 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

 

5. Program uređenja stanovanja i zajednice u 

iznosu od 31.826,60 kuna (31.826,60 kn prihod 

od zakupa), a koji uključuje usluge 

projektanata i nadzora. 

 

6. Ulaganja u DVD – sufinanciranje vatrogastva 

u ukupnom iznosu  25.000,00(prihoda od 

zakupa), a koji uključuje: sufinanciranje 

nabavke vozila za DVD Kneževi Vinogradi. 

 

7. Program javnih potreba u predškolskom 

odgoju u iznosu 52.125,00 kuna (prihod od 

zakupa), a koji uključuje: Izrada projektne 

dokumentacije proširenja vrtića po programu 

ruralnog razvoja u iznosu 52.125,00 kuna. 

 

Članak 5. 

 Neutrošena sredstva u 2018.godini u 

ukupnom iznosu 1.208.162,73kuna utrošit će se u 

2019.godini prema namjeni iz članka 2.ovog 

Programa, a sukladno Programu za 2019.godinu. 

 

Članak 6. 

 Ovo Godišnje izvješće o izvršenju 

Programa podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i 

ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

           PREDSJEDNICA 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

 Dragana Božić v.r. 

 

Na temelju članka 10. i  12. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 

broj 20/18, 115/18) i članka 32. 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 16.sjednici, održanoj 

29.03.2019. donosi:  

 
IZVJEŠĆE O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH 

MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I 

ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH 

RUDINA U OPĆINI KNEŽEVI VINOGRADI 

ZA 2018. 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 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 Hrvatskoj agenciji za 

poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o 

primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. 
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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 2018. 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 na 

nekoliko lokacija da su vinogradi zapušteni i 

ne obrađuju se, a postoji i opasnost od širenja 

bolesti i štetnika na okolne vinograde. Uvidom 

u zemljišne knjige utvrđeno je da nisu riješeni 

imovinsko pravni odnosi. O navedenim 

neobrađenim vinogradima obaviješten je i 

poljoprivredni inspektor koji je već poduzeo 

potrebne mjere. 

 

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 9(devet) slučaja, koji su 
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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. 

- 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 biljne 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. 

Poljoprivredni redar nije zabilježio 

veće probleme u primjeni ove mjere. 

Također značajan udio u provedbi je i 

malčiranje ostatka od rezidbe u voćnjacima  

tvrtke Rabo d.o.o. kao najvećeg vlasnika 

plantažnih voćnjaka. 

 

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 2018.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. Općina Kneževi 

Vinogradi je u 2018.godini, kao i svake godine 

osigurala i utrošila značajna sredstva za 

uređenje poljskih puteva – posebno otresnica 

(priključaka na nerazvrstanu i razvrstanu 

cestu). 

Obilaskom terena utvrđeno je 

zadovoljavajuće stanje uređivanja i održavanja 

poljoprivrednih rudina osim 4(četiri) slučaja 
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uklanjanja odloženog otpada na 

poljoprivrednim rudinama, koji su nakon 

uručenih rješenja otklonili uočene nedostatke u 

zadanom roku. 

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 probleme 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 2018.godini nisu 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: 320-03/19-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-04/08-19-01 

Kn. Vinogradi, 28.03.2019   

    

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Dragana Božić v.r. 

 

Općinsko vijeće Općine Kn.Vinogradi, na 

svojoj 16 sjednici održanoj 28.03. 2019. godine, 

temeljem članka 32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik br. 03/13, 03/18 ), te 

članka 20 st.1. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (N.N. 94/13,73/17,14/19) donosi: 

 

 

O D L U KU  O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA 

OTPADOM OPĆINE KN.VINOGRADI ZA 

2018. GODINU 

 

I.  

Usvaja se izvješće o provedbi plana gospodarenja 

otpadom Općine Kneževi Vinogradi za 2018. 

godinu. 

 

II. 

Zadužuje se jedinstveni upravni odjel Općine Kn. 

Vinogradi da Izvješće o provedbi plana 

gospodarenja otpadom Općine Kn. Vinogradi 

dostavi Upravnom odjelu za prostorno planiranje, 

zaštite okoliša i prirode Osječko-baranjske 

županije.  

 

III. 

Ova Odluka stupa  na snagu danom donošenja, a 

ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

 

KLASA: 351-01/19-01/01 

URBROJ:2100/06-01-01/03-19-07 

Kn.Vinogradi:28.03.2019 

 

PREDSJEDNICA  

OPĆINSKOG VIJEĆA  

Dragana Božić v.r. 

 

Temeljem članaka 20. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19) te 

članka 47. Statuta Općine Kn.Vinogradi (Službeni 

glasnik 03/13) Općinski načelnik, Općinskom 

vijeću Općine Kn.Vinogradi podnosi: 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA 

GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

KN.VINOGRADI ZA RAZDOBLJE 2018-2023 

 

 

UVOD 

Općina Kneževi Vinogradi nalazi se na 

krajnjem istočnom dijelu Osječko-baranjske 

županije.  
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Na istočnoj strani graniči sa Republikom 

Srbijom, na južnoj strani sa administrativnim 

područjem Općine Bilje, na jugo-zapadnoj strani sa 

Općinom Čeminac, na zapadnoj sa Gradom Belim 

Manastirom , na sjevero-zapadnoj strani sa 

Općinom Popovac te na sjevernoj strani sa 

Općinom Draž .  

Administrativno područje Općine Kneževi 

Vinogradi prostire se na površini od 248,77 km2 te 

obuhvaća devet (9) naselja: Jasenovac, Kamenac, 

Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Mirkovac, 

Sokolovac, Suza i Zmajevac. Stanovništvo i 

kućanstva Prema službenom popisu stanovništva iz 

2011. godine, na području Općine Kneževi 

Vinogradi, ukupno je živjelo 4.614 stanovnika, u 9 

naselja odnosno 1.792 kućanstva. Obzirom na 

površinu od 248,77 km2 i navedeni broj 

stanovnika, gustoća naseljenosti na ovom području 

iznosi oko 19 stanovnika/km2 . 

Općina Kneževi Vinogradi je kao jedan od 

temeljnih preduvjeta za razvoj gospodarstva 

izgradila, odnosno u nekim mjestima još uvijek 

gradi, komunalnu infrastrukturu (odvodnju, ceste).  

Kao pomoć razvoju obrtništvu i 

gospodarstvu osnovana je i poduzetnička zona, 

gdje se s brojnim pogodnostima prodaju čestice za 

razvoj gospodarstva.  

Poslovno poduzetnička zona osnovana je 

na prostoru od 56 ha, gdje je otprilike 35 ha 

ostavljeno za razvoj obrtništva, 12 ha za razvoj 

turizma te ostatak za izgradnju infrastrukture.  

Na prostoru Općine Kneževi Vinogradi nalaze 

se iduća područja ekološke mreže: 

-  područje očuvanja značajno za vrste i 

stanišne tipove (POVS) HR2001309 

Dunav S od Kopačkog rita, 

- područje očuvanja značajno za vrste i 

stanišne tipove (POVS) HR2000394 

Kopački rit 

- područje očuvanja značajno za ptice (POP) 

HR 100016 Podunavlje i donje. 

Unaprjeđenjem sustava gospodarenja 

otpadom na prostoru Općine Kneževi Vinogradi 

očekuje se pozitivan utjecaj na područja ekološke 

mreže.  

Jedinice lokalne samouprave dužne su na 

svom području osigurati uvjete za provedbu 

propisanih mjera gospodarenja otpadom sukladno 

članku 23. ZOGO-a.  

Na području Općine Kneževi Vinogradi 

javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada provodi Baranjska čistoća d.o.o. na temelju 

dozvole za gospodarenje otpadom od 09. svibnja 

2017. godine.  

Sjedište navedenog komunalnog poduzeća 

je na adresi Ulica Republike 11, 31 300 Beli 

Manastir. 

Općinsko vijeće Općine Kn.Vinogradi na 

svojoj 10. sjednici 23.07.2018. godine usvojio je 

Plan gospodarenja otpadom za područje Općine 

Kn.Vinogradi za razdoblje od 2018. do 2023 

godine (Službeni glasnik Općine Kn.Vinogradi 

br.13 /18). 

  Plan je izrađen u skladu sa odredbama 

članka 17. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (NN  94/13,73/17,14/19) kojim su 

preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o 

otpadu. 

Zakonom o održivom gospodarenju 

otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17, 

14/19), koji je na snazi od 23. srpnja 2013. godine, 

u članku 174., propisano je da postojeći županijski, 

gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom 

koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu 

(Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 

87/09), ostaju na snazi do isteka roka na koji su 

doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s 

odredbama Zakona i Plana . 

Zakonom o održivom gospodarenju 

otpadom (NN  94/13, 73/17, 14/19) člankom 20. 

stavkom 4. toga zakona propisuje da Jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna 

je na svom području osigurati uvjete i provedbu 

propisanih mjera gospodarenja otpadom. 

Usvojeno Izvješće o provedbi Plana, 

Jedinstveni upravni odjel dostavlja temeljem 

članka 20 st.1 Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom, jedinici područne (regionalne) 

samouprave do 31. ožujka tekuće godine za 

prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u 

svom službenom glasilu. 

 

Prema usvojenom planu učinjeno je 

sljedeće: 

 

1. Obuhvaćenost stanovništva organiziranim 

skupljanjem i odvozom komunalnog otpada 

 U Općini Kn.Vinogradi sva naselja 

obuhvaćena su organiziranim skupljanjem i 

odvozom komunalnog otpada. 

 Ukupno je 1358 kućanstava obuhvaćeno 

odvozom otpada u 2018. godini. 

Za  99% stanovništva Općine osigurane su 

kante od 120 l za prikupljanje miješanog 

komunalnog otpada. 

 

2.  Način gospodarenja otpadom 

 

2.1. Komunalni otpad 

 

Prikupljeni miješani komunalni otpad 

jednom tjedno odvozi tvrtka Baranjska čistoća 

d.o.o. iz Belog Manastira na „Gradsko 

odlagalište“ komunalnog otpada Beli Manastir 
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smještenom na k.č.br.3058, 3059, 3053/2, 

3459, 3373, 3060/2, u k.o. Beli Manastir. 

Tijekom 2018 godine u  Općini 

Kn.Vinogradi od 1385 kućanstva sakupljeno je 

i odloženo miješanog komunalnog otpada na 

odlagalište u Belom Manastiru 692,72t. 

Općina Kn.Vinogradi predala je 39.78 t 

miješanog komunalnog otpada. 

Način obračuna troškova gospodarenja 

otpadom je po volumenu posude, gdje je 

osnovna obračunska jedinica kanta volumena 

od 120l. 

U 2018 godine mjesečni iznos za odvoz 

miješanog komunalnog otpada u kućanstvima 

iznosio je 56,00 kn. 

  

2.2. Odvojeno skupljanje otpada 

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu 

iskoristiti sakuplja se odvojeno i odvozi jednom 

mjesečno te  se predaje ovlaštenim oporabiteljima. 

 

U 2018 godini u Općini Kn.Vinogradi 

sakupljeno je: 

- 34,22 t ambalaže od papira i kartona i 

predaje se „DS Smith Unija papir“  

Osijek, „Folding“ Osijek, 

- 33,27 t ambalaže od plastike i predaje 

se „DS Smith Unija papir“, „Folding“ 

Osijek, 

- 1,77 t metalne ambalaže  predaje se 

tvrtki „Lava promet“ Beli Manastir, 

- 0,95 t elektronički otpad predaje se 

tvrtki „Meta zec“ Osijek, 

- 2,17t glomazni otpad „Eko flor“ 

Osijek 

Baranjska čistoća d.o.o. zbog 

nemogućnosti privremenog skladištenja 

sakupljenog stakla i nemogućnosti sortiranja istog, 

staklo prikupljeno na području Općini 

Kn.Vinogradi odlaže  na odlagalište kao komunalni 

otpad. 

Komponenta bio razgradivog otpada u 

sustavu komunalnog otpada je 37,1%. 

U 2018 godini sakupljeno je 257 t 

biorazgradivog otpada. 

 

Način odvojenog skupljanja otpada je sa 

kućnog praga putem samostalnih kontejnera i 

zelenih otoka. 

Građevinski otpad odlaže se na „Gradsko 

odlagalište“ komunalnog otpada Beli Manastir. 

Općina Kneževi Vinogradi u Zmajevcu, 

Karancu i Kneževim Vinogradima odredila je 

prostor za odlaganje zelenog otpada koji je 

ograđen. 

Zeleni otpad se melje i koristi kao malč.  

3. Stanje otpadom onečišćenog okoliša 

    - divlja odlagališta koja su nastala 

nekontroliranim odlaganjem otpada u Općini 

Kneževi Vinogradi: 

1. k.č.br. 368 i 370 , k.o. Kamenac, 

2. k.č.br. 2268, k.o. Kotlina. 

-  divlje odlagalište koje je sanirano  u 2018. 

godini  

-  k.č.br.368 i 370 k.o. Kamenac  

4. Provedba mjera gospodarenja otpadom 

određenih PGO RH 

 

4.1. Kućno kompostiranje: 

 

Općina Kneževi Vinogradi 2015. godine 

sklopila je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost  o sufinanciranju nabave 

kompostera. 

Općina je tada nabavila 300 komada 

kompostera PE  crni od 350 l. 

Općina je oko 200 komada kompostera 

podijelila zainteresiranim subjektima. 

U 2018. godini Općina Kn.Vinogradi u 

suradnji sa Baranjskom čistoćom d.o.o. održala je 

niz edukativnih radionica po naseljima Općine, 

školama i vrtićima na temu razvrstavanja otpada i 

kompostiranje u kućanstvima. 

U 2018. godini izrađene su brošure i tiskane 

plakate o razvrstavanju otpada.  

 

4.2. Općina je u proračun za 2018. godinu stavila 

nabavku mobilnog reciklažnog vozila. 

       Sa gradom  Belim Manastirom, kao većinskim 

vlasnikom Baranjske čistoće d.o.o., postignut je 

dogovor da vozilo nabavi Baranjska čistoća d.o.o. 

za potrebe onih naselja koji nemaju izgrađena 

reciklažna dvorišta. 

       U Kn.Vinogradima završena je izgradnja i 

opremanje reciklažnog dvorišta ista je dana na 

upravljanje Baranjskoj čistoći d.o.o. iz Belog 

Manastira. 

        Projekt je sufinancirala Europska unija iz 

Kohezijskog fonda putem Ministarstva zaštite 

okoliša kap PT1 i Fonda za zaštitu okoliša kao PT2. 

        U 2018 godini za izgradnju i opremanje 

reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda 

uplaćeno je 1.058.045,95 kn.   

       Izgrađeno reciklažno dvorište u 

Kn.Vinogradima namijenjena je i za recikliranje 

građevinskog otpada.  

4.3. Djelatnik službe za  komunalno redarstvo 

Općine Kn.Vinogradi pohađao je izobrazbu o 

postupanju i ovlastima komunalnog redara. 

 

5.Utrošena financijska sredstva u 2018 godini  

 

1. Sanacija odlagališta otpada „Zmajevac“ na 

lokaciji 2436/1 k.o. Zmajevac, veličine  13829  m2 
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započela je 25.09.2017. godine  i završena je do 

kraja 11 mjeseca 2017 godine . 

    Izvor financiranja je Fond za zaštitu okoliša i 

energetske učinkovitosti u iznosu od 90% 

vrijednosti navedenih Ugovora i Općina Kneževi 

Vinogradi u visini od 10%. 

    U 2018 godini postavljane su  kamere na 

odlagalištu kako bi komunalno redarstvo moglo 

vršiti kontrolu nad  saniranim odlagalištem. 

    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

u 2018. godini je uplatio je za sanaciju odlagališta 

32.066,27 kn. 

    Nadzor nad izvedenim radovima vršila je tvrtka 

ISG d.o.o. iz Višnjevca. 

    Općina Kneževi Vinogradi vršit će snimanja 

slijeganja tla 

 

II. 

    Ovo izvješće daje se na usvajanje Općinskom 

vijeću Općine Kn.Vinogradi i ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kn.Vinogradi. 

 

III. 

     Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17, 14/19) 

Izvješće o provedbi plana dostavlja se Upravnom 

odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 

prirode Osječko-baranjske Županije. 

 

KLASA:351-01/19-01/01 

URBROJ:2100/06-01-03/03-19-05 

Kn.Vinogradi: 27.03.2019 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

Vedran Kramarić mag.iur.v.r. 

 

 Temeljem članka 36. stavak 9. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i 

članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

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

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 16.sjednici, 

održanoj 28.03.2019.godine, donijelo je 

 

Z A K LJ U Č A K O PRIHVAĆANJU 

IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I 

KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA TE 

TROŠKOVIMA UKLANJANJA 

ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI U 

2018.GODINI 

 

I 

 Usvaja se izvješće o lokacijama i 

količinama odbačenog otpada te troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada na području Općine 

Kneževi Vinogradi u 2018.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. 

 

KLASA: 363-01/19-01/05 

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

Kneževi Vinogradi, 28.03.2019.  

 

    PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

            Dragana Božić, v.r. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 363-01/19-01/05 

URBROJ: 2100/06-01-03/08-19-2, 

Kneževi Vinogradi, 28.03.2019.  

 

 Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“ broj 94/13) i članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 3/13), 

Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi,  

28.032019. 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 2018. 

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. 
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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. Šuma „Budžak“ k.o. Kamenac– 

k.č.br. 368 i kč.br.370, vlasnik 

RH, upravitelj „Hrvatske šume 

d.o.o. Šumarija Batina. 

 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA 

ODBAČENOG OTPADA U 2018. 

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 odnosno upravitelja „Hrvatske 

šume“ d.o.o. Šumarija Batina. 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 2018. 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. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA: 810-01/19-01/3 

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

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

 

 

 Temeljem članka 17. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

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

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

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

svojoj 16. sjednici, održanoj 28.03. 2019.godine 

donijelo je 

 

PLAN DJELOVANJA  U PODRUČJU 

PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI U 2019. 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Planom djelovanja u području prirodnih 

nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi 

(nadalje: Općina) u 2019. (nadalje: Plan), određuje 

se: 

- Popis mjera i nositelja mjera u slučaju 

nastajanja prirodne nepogode; 

- Procjena osiguranja opreme i drugih 

sredstava za zaštitu i sprječavanje  

stradanja imovine, gospodarskih funkcija i 

stradanja stanovništva; 

- Sve druge mjere koje uključuju suradnju s 

nadležnim tijelima iz ovog Zakona i/ ili 

drugih tijela, znanstvenih ustanova i 

stručnjaka za područje prirodnih 

nepogoda. 

 

Članak 2. 

Prirodnom nepogodom, u smislu ovoga 

Plana, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane 

nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim 

uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje 

prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju 

žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu 

na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. 

Prirodnom nepogodom iz stavka 1. ovoga 

članka smatraju se: 

1. potres 

2. olujni i orkanski vjetar 

3. požar 

4. poplava 

5. suša 

6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom 

7. mraz 

8. izvanredno velika visina snijega 

9. snježni nanos i lavina 

10. nagomilavanje leda na vodotocima 
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11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje 

zemljišta 

12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o 

mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u 

životu ljudi na određenom području. 

U smislu ovoga Plana, štetama od 

prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje 

su namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete 

koje su nastale zbog nemara i/ili zbog 

nepoduzimanja propisanih mjera zaštite. 

 Prirodna nepogoda može se proglasiti ako 

je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % 

vrijednosti izvornih prihoda Općine za prethodnu 

godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 

% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području 

Općine ili ako je nepogoda umanjila vrijednost 

imovine na području jedinice lokalne samouprave 

najmanje 30 %. 

 

 

Članak 3. 

 

 Šteta od prirodnih nepogoda se procjenjuje 

na: 

1. Građevinama, 

2. Opremi, 

3. Zemljištu, 

4. Dugogodišnjim nasadima, 

5. Šumama, 

6. Stočarstvu 

7. Obrtnim sredstvima. 

 

II. POPIS MJERA I NOSITELJI 

MJERA 

 

Članak 4. 

 Mjere kod nastanka prirodnih nepogoda 

jesu: 

1. Mjere radi  utvrđivanja nastanka prirodne 

nepogode, 

1.1. Obilazak terena i utvrđivanje stanja 

na terenu, 

1.2. Prikupljanje podataka za 

utvrđivanje mogućeg nastanka 

prirodne nepogode 

1.3. Pravilno utvrđivanje vrste štete, 

1.4. Prva procjena obima i visine štete, 

1.5. Pravodobno podnošenje zahtjeva 

za proglašenje elementarne 

nepogode – prvog priopćenja. 

2. Mjere radi utvrđivanje visine i obima štete 

od prirodne nepogode 

2.1. Prikupljanje prijava o nastaloj šteti, 

2.2. Utvrđivanje konačnog obima štete 

po prijavi, 

2.3. Unos i pravilno evidentiranje štete, 

2.4. Pravodobno podnošenje izvješća, 

3. Mjere radi sanacije šteta od prirodnih 

nepogoda, 

3.1. Pravilno raspoređivanje dodijeljene 

pomoći i žurne pomoći za 

ublažavanje šteta, sukladno 

uputama, 

3.2. Nadziranje namjenskog korištenja 

dodijeljene pomoći i žurne pomoći  

za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica od prirodnih 

nepogoda, 

3.3. Pravodobno podnošenje izvješća o 

utrošku dodijeljenih sredstava 

žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica od prirodnih 

nepogoda 

4. Mjere na otklanjanju posljedica na 

infrastrukturi i dobrima, te kod spašavanja. 

 

 

Članak 5. 

Poslove na provedbi mjera od 1 do 3 iz 

prethodnog članka provodi Povjerenstvo za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovano 

od strane Općinskog vijeća (dalje: Povjerenstvo).   

Poslove na provedbi mjera na otklanjanju 

posljedica na infrastrukturi i dobrima, te kod 

spašavanja provodi Civilna zaštita Općine Kneževi 

Vinogradi, te DVD s područja Općine. 

 

Članak 6. 

 Mjere iz točke 4. provode se na temelju 

Plana djelovanja civilne zaštite  Općine Kneževi 

Vinogradi 

 

III. PROCJENA OSIGURANJA 

OPREME I DRUGIH 

SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I 

SPRJEČAVANJE  STRADANJA 

IMOVINE, GOSPODARSKIH 

FUNKCIJA I STRADANJA 

STANOVNIŠTVA 

 

Članak 6. 

 Za provedbu mjera iz članka 4. sredstva se 

osiguravaju u Proračunu Općine Kneževi 

Vinogradi i to: 

- Za rad Općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda, 

- Za rad i aktivnosti Civilne zaštite, 

- Za rad i aktivnosti DVD. 

 

IV. SVE DRUGE MJERE KOJE 

UKLJUČUJU SURADNJU S 

NADLEŽNIM TIJELIMA IZ 

OVOG ZAKONA I/ ILI DRUGIH 
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TIJELA, ZNANSTVENIH 

USTANOVA I STRUČNJAKA ZA 

PODRUČJE PRIRODNIH 

NEPOGODA 

 

Članak 7. 

 U provedbi mjera kod nastanka prirodnih 

nepogoda Povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda surađuje sa: 

- Stručnim službama Općine i Osječko-

baranjske županije, 

- Civilnom zaštitom Općine Kneževi 

Vinogradi, 

- DVD-ima s područja Općine Kneževi 

Vinogradi, 

- Vatrogasnom zajednicom Baranje, 

- Povjerenstvom za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Osječko-baranjske 

Županije, 

- Udrugama s područja Općine u sferi 

socijalne skrbi i dr. 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 8. 

 Općinski načelnik prati provedbu ovoga 

Plana, te Općinskom vijeću podnosi Izvješće o 

provedbi istog do 31. ožujka 2020. 

 

Članak 9. 

Ovaj Plan ima se objaviti u „Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi“. 

 

   PREDSJEDNICA 

       OPĆINSKOG VIJEĆA 

            Dragana Božić v.r. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA: 920-02/19-01/2 

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

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

 Temeljem članka 14. Zakona o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

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

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

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

svojoj 16. sjednici, održanoj 28.03. 2019.godine 

donijelo je 

 

R J E Š E N J E O IMENOVANJU 

OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA 

PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH 

NEPOGODA 

 

Članak 1. 

 U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Općine Kneževi Vinogradi 

imenuju se: 

 

1. Marinko Despinić - predsjednik 

Povjerenstva 

2. Boris Gal - član 

3. Odri Laslo - član 

4. Čila Todorović - član 

5. Željka Kolarić  - član  

 

Članak 2. 

 Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Općine Kneževi Vinogradi 

obavlja slijedeće poslove: 

 

1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od 

prirodne nepogode za područje općine 

odnosno grada 

2. unose podatke o prvim procjenama šteta u 

Registar šteta 

3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta 

konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu 

4. raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda 

oštećenicima 

5. prate i nadziru namjensko korištenje 

odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda 

prema Zakonu 

6. izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih 

sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda i 

dostavljaju ih županijskom povjerenstvu 

putem Registra šteta 

7. surađuju sa županijskim povjerenstvom u 

provedbi Zakona 

8. donose plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 

9. obavljaju druge poslove i aktivnosti iz 

svojeg djelokruga u suradnji sa 

županijskim povjerenstvima. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo iz članka 1. imenuje se na rok 

od 4 godine. 

 

Članak 4. 

 Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje 

važiti Rješenje o imenovanju Općinskog 

povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda (Službeni glasnik 11/17). 

 

Članak 5. 
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 Ovo Rješenje 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: 302-01/19-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-02 

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem članka 32.Statuta Općine 

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

na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 28.03.2019. 

donijelo je 

 

O D L U K U O SUGLASNOSTI ZA 

PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  I PRIJAVE 

NA NATJEČAJ LAG BARANJA IZ 

LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA 

PROVEDBU MJERE 3.1.1. "POTPORA ZA 

ULAGANJA U DRUŠTVENU 

INFRASTRUKTURU I PROŠIRENJE 

LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA", KOJA 

JE SUKLADNA TIPU OPERACIJE 7.4.1. IZ 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 

2014.-2020. GODINE (PRR) 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi daje suglasnost za provedbu ulaganja na 

području Općine Kneževi Vinogradi za projekt 

„Opremanje Doma kulture Zmajevac“. 

 

Članak 2. 

 Projekt iz prethodnog članka prijavit će se  

na natječaj LAG Baranja u okviru Mjere 3.1.1. 

"Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i 

proširenje lokalnih temeljnih usluga", koja je 

sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. godine (PRR). 

 

Članak 3. 

 Sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis 

projekta / operacije“ . 

 

Članak 4. 

 Projekt je u skladu s Strategijom razvoja 

Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015-

2020.: Cilj 5. Visoka kvaliteta življenja u ruralnoj 

sredini, Prioritet 5.4. Unapređenje društvene 

infrastrukture, Mjera 5.4.5. Izgradnja, obnova i 

održavanje društvenih i kulturnih centara 

(„Službeni glasnik“ 9/15). 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje s 

važnošću Odluka o suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi  i 

prijave na natječaj LAG Baranja iz Lokalne 

razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. 

"Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i 

proširenje lokalnih temeljnih usluga", koja je 

sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. godine (PRR) (Službeni glasnik 4/19). 

      

          PREDSJEDNICA 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA: 302-01/19-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-03/01-19-02 

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem članka 32.Statuta Općine 

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

na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 28.03.2019. 

donijelo je 

 

O D L U K U O SUGLASNOSTI ZA 

PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI  I PRIJAVE 

NA NATJEČAJ LAG BARANJA IZ 

LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA 

PROVEDBU MJERE 3.1.1. "POTPORA ZA 

ULAGANJA U DRUŠTVENU 

INFRASTRUKTURU I PROŠIRENJE 

LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA", KOJA 

JE SUKLADNA TIPU OPERACIJE 7.4.1. IZ 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 

REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 

2014.-2020. GODINE (PRR) 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi daje suglasnost za provedbu ulaganja na 

području Općine Kneževi Vinogradi za projekt 
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„Građenje sportske građevine – ograda na 

otvorenom igralištu u Karancu“. 

 

Članak 2. 

 Projekt iz prethodnog članka prijavit će se  

na natječaj LAG Baranja u okviru Mjere 3.1.1. 

"Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i 

proširenje lokalnih temeljnih usluga", koja je 

sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. godine (PRR). 

 

Članak 3. 

 Sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis 

projekta / operacije“ . 

 

Članak 4. 

 Projekt je u skladu s Strategijom razvoja 

Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2015-

2020.: Cilj 2. Razvijena turistička ponuda, Prioritet 

2.1. Razvoj turističke infrastrukture, Mjera 2.1.6. 

Izgradnja, obnova i opremanje  ostale turističke 

infrastrukture i Prioritet 2.2. Razvoj posebnih 

oblika turizma i Cilj 5. Visoka kvaliteta življenja u 

ruralnoj sredini, Prioritet 5.4. Unapređenje 

društvene infrastrukture, Mjera 5.4.4. Izgradnja, 

obnova i održavanje sportske infrastrukture 

(„Službeni glasnik“ 9/15). 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje s 

važnošću Odluka o suglasnosti za provedbu 

ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi  i 

prijave na natječaj LAG Baranja iz Lokalne 

razvojne strategije za provedbu Mjere 3.1.1. 

"Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i 

proširenje lokalnih temeljnih usluga", koja je 

sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. godine (PRR) (Službeni glasnik 4/19). 

 

      

   PREDSJEDNICA 

          OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 302-01/19-01/9 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-19-03 

Kn.Vinogradi, 28.03.2019. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem članka 32. Statuta Općine 

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

članka 41. Odluke o raspisivanju otvorenog poziva 

za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovno – 

poduzetničkoj i rekreativnoj zoni Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 5/11, 2/16, 4/19) i 

objavljenog Javnog poziva  na prijedlog Općinskog 

načelnika, na svojoj 16.sjednici, održanoj 

28.03.2019. godine, donijelo je 

 

O D L U K U O PRODAJI ČESTICE U 

POSLOVNO-PODUZETNIČKOJ I 

REKREATIVNOJ ZONI KNEŽEVI 

VINOGRADI 

 

I 

 Prihvaća se ponuda tvrtke „ATT&AT“ 

j.d.o.o. iz Kneževi Vinograda, Glavna 2., OIB 

35839148644 za kupovinu dijela kč.br. 1499/13 u 

k.o. Kneževi Vinogradi površine od 12784m2 , 

označene u natječaju kao 1499/13-2 u površini 

5060 m2 za ulaganje u Poslovno-poduzetničkoj i 

rekreativnoj zoni Kneževi Vinogradi – 

POSLOVNA ZGRADA S AUTOPRAONICOM  

po cijeni od 70.840,00 kuna. 

 

II 

 Zadužuje se Općinski načelnik da s 

tvrtkom „ATT&AT“ j.d.o.o. sklopi Ugovor o 

pravu građenja do ispunjavanja uvjeta sukladno 

Javnom pozivu, natječajnoj dokumentaciji i Odluci 

o raspisivanju otvorenog poziva za prodaju 

građevinskog zemljišta u Poslovno-poduzetničkoj 

i rekreativnoj zoni, s uvjetom primjene i Odlukama 

o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju otvorenog 

poziva, a zatim i Ugovor o kupoprodaji čestice u  

Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni 

Kneževi Vinogradi  

 

III 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

   PREDSJEDNICA 

         OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Dragana Božić v.r. 

 

 Temeljem članka 119.stavak 1.Zakona o 

sudovima („Narodne novine“ broj 

28/13,33/15,82/15,82/16 i 67/18), i Zaključka o 

pokretanju postupka za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Osijeku Komisije za 

izbor i imenovanje Skupštine Osječko-baranjske 

županije. Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi temeljem članka 34 Statuta Općine 
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Kneževi Vinogradi („Službeni glasnik“ 3/13) na 

svojoj 16.sjednici održanoj 28.03.2019.godine 

donijelo je  

 

ZAKLJUČAK O PREDLAGANJU SUDACA 

POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U 

OSIJEKU 

 

I 

Za suca porotnika Županijskog suda u 

Osijeku predlaže se  

 

1. Snežana Sabo iz Karanca 

2. Spomenka Banović iz Kneževi Vinograda 

3. Hajnalka Bistrican iz Zmajevca 

 

II 

Ovaj Zaključak stupa na snagu dnom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom glasniku  

Općine Kn.Vinogradi. 

 

KLASA: 711-01/19-01/1 

URBROJ:2100/06-01-01/19-02 

Kneževi Vinogradi,28.03.2019. 

      

         PREDSJEDNIK 

   OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Dragana Božić v.r. 
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