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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 

KLASA: 302-01/20-01/34 

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

Kn.Vinogradi,09.12.2020. 

 

 Na temelju članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 

3/18, 3/20), Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj 27. sjednici, održanoj 

09.12.2020. donijelo je 

 

 

O D L U K U  

O produljenju važenja Strategije razvoja 

Općine Kneževi Vinogradi 2015.- 2020. 

 

Članak 1. 

 

Produljuje se važenje Strategije razvoja 

Općine Kneževi Vinogradi 2015.- 2020. godine 

(Službeni glasnik 9/15) do donošenja novog 

strateškog dokumenta, a najkasnije do 

31.prosinca 2021.godine. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka 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 

 

KLASA: 404-01/20-01/04 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-20-8 

Kn.Vinogradi, 09.12.2020. 
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 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, na temelju članka 32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 

3/18, 3/20), na svojoj 27. sjednici, održanoj 

09.12.2020. godine, donijelo je  

 

O D L U K U  

O prihvaćanju darovanja kompleksa 

nekretnina „Stare vinarije“ 

 

Članak 1 

 Općina Kneževi Vinogradi ovom 

Odlukom prihvaća darovanje nekretnina od 

strane darovatelja tvrtke BELJE plus d.o.o. 

upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u 

Osijeku, zemljišnoknjižnog odjela Beli 

Manastir: 

  

 Zk.ul. 1261, katastarska općina 

Kneževi Vinogradi: 

- kč.br 580/1, 22 tanka za vino, 

gospodarsko dvorište i ostalo u ul. 

Glavna, površine 2470 m2 u naravi 

gospodarsko dvorište bez tankova 

za vino, sa ostacima objekta – hale 

- kč.br. 583/1, Petefi Šandora, 

površine 4380 m2 

- kč.br. 583/2, Petefi Šandora, 

površine 416 m2 

 zk.ul. 179, katastarska općina Kneževi 

Vinogradi: 

- kč.br. 579, kuća i dvor u ul. Olgina, 

površine 1195 m2 u naravi 

devastirana (ruševna) kuća i dvor 

 zk.ul. 785, katastarska općina Kneževi 

Vinogradi: 

- kč.br. 582, kuća i dvor ul. Glavna, 

površine 890 m2 u naravi dvor bez 

kuće. 

Ukupna darovana vrijednost nekretnina 

iznosi 850.000,00 kuna bez PDV-a, 

odnosno 1.062.500,00 kuna s PDV-om. 

 

Članak 2. 

 Prihvaća se darovanje pod uvjetima 

tvrtke Belje plus d.o.o. navedenim u prijedlogu 

Ugovora o darovanju, koji čini sastavni dio ove 

Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik na 

sklapanje Ugovora o darovanju s tvrtkom Belje 

plus d.o.o. i provedbu prijenosa posjeda i 

vlasništva nad navedenim nekretninama iz 

članka 1. na ime Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se i zadužuje Općinski 

načelnik na daljnje aktivnosti oko izrade 

investicijskih studija i sl. dokumenata radi 

utvrđivanja namjene darovanog objekta. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

PREDSJEDNICA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi, temeljem odredbi  čl.17. st.1. 

Zakona o civilnoj zaštiti(« Narodne 

novine»br.82/2015.) i čl.32. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi («Službeni glasnik» 3/13), 

na svojoj 27.sjednici održanoj 09.12.2020. 

godine donosi slijedeću: 

 

ANALIZU  

STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE   

NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI U 2020.GODINI 

 

 UVOD  

 

 Sustav civilne zaštite je oblik 

pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne 

zaštite i njihovog reagiranja na  katastrofe i 

velike nesreće, kao i ustrojstvo, pripremanje i 

sudjelovanje operativnih snaga civilne zaštite u 

prevenciji, reagiranju na te pojave i otklanjanju 

mogućih uzroka i posljedica katastrofa i velikih 

nesreća. 

 Jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne su da u skladu 

sa Zakonom o civilnoj zaštiti uređuju, planiraju, 

organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 

spašavanje ljudstva i materijalnih i dr. dobara na 

svom području. 

 Čl.17. Zakona o civilnoj zaštiti 

(«Narodne novine»br.82/2015.) utvrđeno je da 

Općinska/Gradska Vijeća, odnosno Županijske 

Skupštine najmanje jednom godišnje ili pri 

donošenju Proračuna razmatraju i analiziraju 

stanje sustava civilne zaštite, donose smjernice 

za organizaciju i razvoj istog na svom području, 

te utvrđuju izvore i način financiranja. 
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 Osnova za izradu spomenute analize 

stanja sustava civilne zaštite je procjena 

ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara (ugrožavanje poplavama, 

potresima sušom, toplinskim valom, olujnim ili 

orkanskim nevremenom, jakim vjetrom, 

klizištima, tučom, snježnim oborinama i 

poledicom i dr.) . 

 

1.  PLANSKI  DOKUMENTI  
 

 Temeljem odredbi čl.17. Zakona o 

civilnoj zaštiti(«Narodne novine» br.82/2015.) 

utvrđeno je, da su Općine/Gradovi i Županije 

dužni da za svoje područje donesu 

odgovarajuće planske dokumente iz oblasti 

civilne zaštite. 

 Imajući navedeno u vidu, u Općini 

Kneževi Vinogradi su dosad  izrađeni i usvojeni 

slijedeći dokumenti: 

 

- Procjena ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara za 

područje Općine Kneževi Vinogradi,  

      -    Plan civilne zaštite za područje Općine 

Kneževi Vinogradi, kao i Plan djelovanja 

civilne zaštite 

- Usklađena Procjena ugroženosti  od 

požara i tehnoloških eksplozija na 

području Općine Kneževi Vinogradi,  

- Plan zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija na području Općine Kneževi 

Vinogradi,  

- Operativni program mjera za 

postupanje u slučaju pojave većih 

ugroženosti od snježnih nanosa  na 

području Općine Kneževi Vinogradi, 

- Program aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara na 

području Općine Kneževi Vinogradi za 

2020.godinu, 

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje  u 

građevinama i na površinama za koje 

prijeti povećana opasnost od nastajanja 

i širenja požara na području Općine 

Kneževi Vinogradi za 2020.godinu, 

- Plan gospodarenja otpadom na 

području Općine Kneževi Vinogradi, 

- Provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od 

požara na području Općine Kneževi 

Vinogradi za 2020.godinu, 

- Plan vježbi civilne zaštite Općine 

Kneževi Vinogradi u 2020.godini 

- Operativni Plan čišćenja snijega na 

nerazvrstanim cestama na području 

Općine Kneževi Vinogradi za 2020/2021 

godinu, 

Aktualan je i nadalje Glavni provedbeni 

plan za obranu od poplava - koji se u sektoru 

«B-Dunav i Donja Drava» odnosi na područje 

Općine Kneževi Vinogradi. Riječ je o sektoru: 

B.34.2. - o nasipu Zmajevac-Kopačevo, na 

dionici «Zmajevac-Ludoš» dužine 18,000 km, 

te o sektoru: B.34.3. na istom nasipu, na dionici 

«Ludoš-Kopačevo» dužine 13,170 km 

 

2. OPERATIVNE  SNAGE CIVILNE  

ZAŠTITE 

 

 U Općini Kneževi Vinogradi je donijeta 

Odluka o određivanju operativnih snaga civilne 

zaštite, kojom su istima utvrđene obveze vezane 

za pozivanje, mobiliziranje i aktiviranje za 

provođenje mjera i postupaka u cilju 

sprječavanja nastanka, ublažavanja i 

otklanjanja posljedica katastrofa i velikih 

nesreća. 

 Tom Odlukom je utvrđeno, da 

Operativne snage civilne zaštite u Općini 

Kneževi Vinogradi čine Općinski Stožer civilne 

zaštite, zatim Zapovjedništva i postrojbe 

vatrogastva - DVD Karanac, DVD Kneževi 

Vinogradi, DVD Kotlina, DVD Suza i DVD 

Zmajevac, nadalje Postrojba civilne zaštite opće 

namjene Općine Kneževi Vinogradi, Vlastiti 

komunalni pogon Općine Kneževi Vinogradi, 

kao i Službe i postrojbe pravnih osoba koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti.  

Nadalje, donijet je i Plan vježbi civilne 

zaštite u 2020.godini, koji je napravljen u 

suradnji sa mjesnim postrojbama DVD-a, 

dječjim vrtićima i školama. Glavni organizatori 

i provoditelji vježbi su bile postrojbe mjesnih 

DVD-a. 

Također je donijeta i Odluka o 

imenovanju Povjerenika i zamjenika 

povjerenika civilne zaštite u svim mjestima 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 Nakon provedenih lokalnih izbora u 

svibnju 2018.godine imenovan je novi Stožer 

civilne zaštite, na čijem čelu se nalazi 

predsjednik DVD-a Kneževi Vinogradi,  a u 

njemu su i načelnik  Policijske postaje  Beli 

Manastir, zapovjednik Javne profesionalne 

vatrogasne postrojbe Beli Manastir, liječnica 

Doma zdravlja Beli Manastir-ambulanta 

Kneževi Vinogradi, veterinar Veterinarske 

stanice Beli Manastir - Veterinarske ambulante 

Kneževi Vinogradi, voditelj Hrvatskih voda 
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d.o.o. VGI Darda, komunalni i poljoprivredni 

redar Općine Kneževi Vinogradi, zapovjednik 

Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 

Kneževi Vinogradi, zapovjednik DVD-a 

Karanac,  kao i predstavnik Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje - Područnog ureda Osijek. 

            Shodno zakonskim odredbama Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi, Zakona o sustavu 

civilne zaštite, te Zakonu o HGSS-u, Odlukom 

Općinskog vijeća u Stožer civilne zaštite 

uvršten je i predstavnik Hrvatske gorske službe 

spašavanja. 

 U Općini Kneževi Vinogradi je donijeta 

i Odluka o obavljanju određenih poslova 

kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od 

požara. Tom Odlukom je utvrđeno, da te 

poslove obavljaju DVD-ovi koji djeluju na 

području Općine, a oni će putem ovlaštenih 

vatrogasaca biti spona u praćenju provođenja 

mjera zaštite od požara - u naseljima i 

pustarama Općine i  nadležne Inspekcije za 

zaštitu od požara Policijske uprave Osječko-

Baranjske.  

  

3.  MJERE CIVILNE ZAŠTITE U  

PROSTORNOM  PLANIRANJU 

  

 Za potrebe Općine Kneževi Vinogradi, 

Radna skupina uz angažiranje stručne osobe 

CZ, koja je određena Odlukom Općinskog 

načelnika izradila je Procjenu rizika od velikih 

nesreća, odnosno Plan djelovanja civilne zaštite 

za područje Općine Kneževi Vinogradi. U 

smjernicama tih dokumenata je naglašeno, da je 

u prostorno-planskoj dokumentaciji Općine 

potrebno planirati, da se u branjenim 

područjima predviđa izgradnja stambenih 

objekata u vidu visoko prizemnica, kako bi 

stambeni dio istih bio iznad razine poplavne 

vode. 

 Također je u tim dokumentima 

naglašeno, da se u područjima naselja koja su 

ugrožena bujičnim vodama stambeni objekti 

trebaju izvoditi na isti način - dakle kao visoko 

prizemnice sa stambenim djelom iznad razine 

poplavne vode. Ta sugestija će biti ugrađena u  

izmjene Prostornog plana Općine Kneževi 

Vinogradi. Tom prilikom će biti predviđene i 

mjere zaštite od bujičnih voda i eventualnog 

odronjavanja terena na strminama iznad naselja.    

 

 4. FINANCIRANJE  SUSTAVA  CIVILNE 

ZAŠTITE 

 

 Proračunom  Općine Kneževi 

Vinogradi  predviđena su financijska sredstva 

za dalji razvoj sustava civilne zaštite u 

2021.godini u ukupnom iznosu od 254.000,00 

kuna, a ista su namijenjena:  

 

- Dobrovoljnim vatrogasnim društvima  

Općine  Kn.Vinogradi ..150.000,00  kn 

- Javnoj  profesionalnoj  vatrogasnoj  

postrojbi  Beli  Manastir  20.000,00 kn 

- za  civilnu zaštitu ……..10.000,00  kn 

- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - 

Stanici Osijek..………… 4.000,00  kn 

- Gradskom društvu crvenog križa Beli 

Manastir ………………70.000,00  kn 

Navedeni subjekti će naznačena 

sredstva utrošiti do kraja godine za redovitu 

djelatnost, kako bi svoju materijalno-tehničku 

opremljenost i osposobljenost podigli na što 

veću razinu.  

 

5.  ZAKLJUČNE   OCJENE 

 

 Mišljenja smo, da je stanje spremnosti 

operativnih snaga civilne zaštite u slučaju 

nastanka nesreća i katastrofa  na području 

Općine Kneževi Vinogradi zadovoljavajuće, ali 

da je potrebno učiniti dodatne napore kako bi 

isto bilo još bolje. 

  

KLASA   :  810-01/20-01/15 

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

Kneževi Vinogradi, 09.12.2020. 

                                                                                                                     

PREDSJEDNIK 

      OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Dragana Božić v.r. 

 

 

             Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi , temeljem odredbi  čl.17. st. 1. 

Zakona o civilnoj zaštiti («Narodne novine» 

82/15) i čl.32. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi («Službeni glasnik» 3/13) na svojoj 

27.sjednici održanoj 09.12.2020. godine 

donosi:  

 

SMJERNICE  

ZA ORGANIZACIJU  I  RAZVOJ 

SUSTAVA  CIVILNE ZAŠTITE  NA  

PODRUČJU OPĆINE  KNEŽEVI 

VINOGRADI U 2021. GODINI 
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 Na temelju Analize stanja sustava 

civilne zaštite na području Općine Kneževi 

Vinogradi (za 2020.godinu) a u skladu sa 

razmjerom opasnosti, prijetnji i posljedica 

opasnosti od nesreća, većih nesreća i katastrofa 

utvrđenih Procjenom ugroženosti civilnog 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te 

u cilju zaštite svega navedenog, donose se ove 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite na području Općine Kneževi 

Vinogradi u 2021. godini .  

 Smjernice se odnose na slijedeće : 

 

1. PLANSKI  DOKUMENTI  

 

 Temeljem odredbi iz čl.17 gore 

spomenutog Zakona o civilnoj zaštiti(«Narodne 

novine RH» br. 82/15)utvrđena je obveza izrade 

Procjene ugroženosti i Plana djelovanja civilne 

zaštite na području Jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. 

 Imajući to u vidu, treba naglasiti da je u 

Općini Kneževi Vinogradi (kako je to navedeno 

u toč. II Analize stanja sustava civilne zaštite…) 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

usvojilo u siječnju 2018. godine Usklađenu 

procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija kao i Plan zaštite od požara.   

Temeljem te Procjene izrađen je u 

kolovozu 2019. godine Plan djelovanja civilne 

zaštite koji će zamijeniti Plan zaštite i 

spašavanja civilnog stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara za područje Općine Kneževi 

Vinogradi. 

Redovno se vrši ažuriranje podataka u 

spomenutom Planu - kad su u pitanju pravne 

osobe važne za civilnu zaštitu na području 

Općine, odnosno odgovorne osobe u tim 

pravnim osobama.  

 

2. CIVILNA ZAŠTITA   ( stožeri, 

zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite) 

 

 Temeljem odredbi čl.23 i 24.Zakona o 

sustavu civilne zaštite(«Narodne novine» 

82/15) Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi je nakon provedenih lokalnih izbora 

u svibnju 2018.godine imenovalo Stožer civilne 

zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi. 

Također je temeljem čl.34.stavak 1. 

spomenutog Zakona o sustavu civilne zaštite o 

Općini je donijeta i Odluka o imenovanju 

Povjerenika civilne zaštite, za sva naseljena 

mjesta na području Općine Kneževi Vinogradi.  

U siječnju 2019.godine je donijeta i 

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite 

opće namjene Općine Kneževi Vinogradi, koja 

se sastoji od 1(jedne) upravljačke skupine i 

2(dvije) operativne skupine. Upravljačka 

skupina se sastoji od 2(dva) pripadnika, a svaka 

operativna skupina se sastoji od 10(deset) 

pripadnika. Smotra i edukacija pripadnika 

postrojbe CZ opće namjene u planu je krajem 

veljače 2021. godine. 

 Dalje aktivnosti, te opremanje i obuka 

članova spomenute Postrojbe bit će izvršena u 

skladu s navedenim Pravilnikom, a Proračunom 

Općine Kneževi Vinogradi za 2021.godinu bit 

će osigurana i odgovarajuća financijska 

sredstva za tu namjenu. 

  

3. VATROGASTVO 

 

 Kaо i dosad, i u 2021.godini je 

predviđeno dalje poboljšavanje  materijalno-

tehničkih uvjeta za rad Dobrovoljno 

vatrogasnih društava na području Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 Cilj svega navedenog je podizanje 

spremnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava, 

ali i vatrogastva općenito, za što efikasnije 

djelovanje u jedinstvenom sustavu civilne 

zaštite na području Općine Kneževi Vinogradi 

u 2021.godini. 

 Vjerujemo da će tome svoj pun 

doprinos dati i ovlašteni vatrogasci - nakon 

edukacije i njihovog ustrojstva u sustav zaštite 

od požara Općine Kneževi Vinogradi. 

  

4. SKLONIŠTA 

 

 Na području Općine Kneževi Vinogradi 

postoji javno sklonište u podrumskom dijelu 

Doma kulture u Kneževim Vinogradima, no 

isto nije u funkcionalnom stanju. Unatoč tome, 

u urgentnim slučajevima za zbrinjavanje 

stanovništva se mogu koristiti drugi objekti. 

 Tu prije svega imamo u vidu prostore 

u okviru Domova kulture, Osnovnih škola, 

Dječjih vrtića, Sportskih dvorana, Nogometnih 

igrališta i sl., i u koje bi se u slučaju ukazane 

potrebe moglo zbrinuti oko 2.000 osoba. 

 

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

ZAŠTITU  I  SPAŠAVANJE 

 

 Udruga građana od značaja za civilnu 

zaštitu (gorska služba spašavanja, planinari, 

kinolozi, radioamateri, aero-klubovi i dr.)  na 



Stranica 6 od 20 „Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi“ Broj 16/2020 

 

 

 

području Općine Kneževi Vinogradi nema. 

Međutim u poslovima zaštite i spašavanja ljudi 

i materijalnih dobara možemo računati na 

slijedeće udruge registrirane na području 

Općine: 

 

- Sportsko ribolovno društvo «Udičar» 

Zmajevac, 

- Lovačko društvo «Srndać» Kneževi 

Vinogradi, 

- Lovačko društvo «Trčka»  Zmajevac, 

- Lovačko društvo «Srndać» Karanac, 

- Udruga mladeži «Zanto» Karanac, 

- Udruga žena «Izvor» Kneževi 

Vinogradi, 

- Mađarska udruga mladeži 

Hercegszolosy Mihaly Kneževi 

Vinogradi. 

 

 

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

 Zakonodavac je utvrdio, da okosnicu 

sustava civilne zaštite predstavljaju one službe i 

pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem 

bave u okviru redovne djelatnosti. 

 Od njih, na području Općine Kneževi 

Vinogradi djeluju: 

- Zdravstvena ambulanta Kneževi 

Vinogradi, te Zdravstvena ambulanta u 

Zmajevcu - koje rade u okviru Doma 

zdravlja Beli Manastir, 

- Veterinarska ambulanta  Kneževi 

Vinogradi  -  koja radi u okviru  

Veterinarske stanice  Beli Manastir, 

- Ljekarna Kneževi Vinogradi, te 

Ljekarna Zmajevac - koje rade u okviru 

Zdravstvene ustanove  Ljekarna Beli 

Manastir. 

       

      Treba napomenuti, da je financiranje 

njihovih programa i djelatnosti kojima se bave,  

obaveza osnivača navedenih pravnih osoba. 

     Općina Kneževi Vinogradi planira da u 

2021.godini učestvuje u financiranju aktivnosti 

vezanih za civilne zaštite na svom području s 

ukupno 254.000,00  kn. 

     Od tog iznosa biti će izdvojeno:  

- Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Općine 

Kn.Vinogradi…………………150.000,00 kn 

- Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi 

Beli Manastir…………………..20.000,00 kn 

- za civilnu zaštitu………………10.000,00 kn 

- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja-Stanici 

Osijek……………………………4.000,00 kn 

- Gradskom društvu crvenog križa Beli 

Manastir……………………….70.000,00 kn 

 

KLASA   :  810-01/20-01/15 

URBROJ :  2100/06-01-04/08-20-03 

Kneževi Vinogradi, 09.12.2020. 

 

PREDSJEDNIK 

      OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Dragana Božić  v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 810-01/20-01/17 

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

Kn. Vinogradi, 09.12.2020. 

 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu 

civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 

32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi 

(Službeni glasnik 3/13), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 27. 

sjednici, održanoj 09.12.2020. godine, na 

prijedlog Općinskog načelnika donosi 

 

GODIŠNJI PLAN   

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI ZA 2021.GODINU S 

FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA 

TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Civilna zaštita je sustav organiziranja 

sudionika, operativnih snaga i građana za 

ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u 

velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja 

posljedica terorizma i ratnih razaranja i ista je 

od interesa za RH i za sigurnost RH. 

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i 

aktivnosti (preventivne, planske, 

organizacijske, operativne, nadzorne i 

financijske) kojima se uređuju prava i obveze 

sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova 

sustava civilne zaštite i način povezivanja 

institucionalnih i funkcionalnih resursa 

sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
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katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na 

teritoriju Republike Hrvatske od posljedica 

prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća 

i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i 

ratnih razaranja. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, 

područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, 

operativnih snaga i građana u jedinstvenu 

cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, 

pružanja brzog i optimalnog odgovora na 

prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja 

posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem 

preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i 

jačanja spremnosti sudionika i operativnih 

snaga sustava civilne zaštite. 

Reagiranje operativnih snaga sustava civilne 

zaštite nastavlja se na djelovanje žurnih službi i 

redovnih snaga jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave kada one svojim 

sposobnostima nisu u mogućnosti spriječiti 

nastanak i/ili razvoj velike nesreće i katastrofe. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne su organizirati poslove iz 

svog samoupravnog djelokruga koji se odnose 

na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje 

i financiranje sustava civilne zaštite. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave dužne su jačati i nadopunjavati 

spremnost postojećih operativnih snaga sustava 

civilne zaštite na njihovom području sukladno 

procjeni rizika od velikih nesreća i planu 

djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim 

operativnim snagama ne mogu odgovoriti na 

posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su 

osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 

Sukladno gore navedenom donosi se Godišnji 

plan za provedbu i razvoj sustava civilne zaštite 

na području Općine Kneževi Vinogradi za 

2021.godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje. 

 

II.GODIŠNJI PLAN AKTIVNOSTI ZA 

2020.GODINU 

 

Temeljem Analize stanja sustava civilne zaštite 

u 2020.godini i Smjernica u 2021.godini na 

području Općine Kneževi Vinogradi, utvrđuje 

se godišnji plan aktivnosti u 2021. nositelja 

kako slijedi: 

1. Općinsko vijeće 

 Utvrđivanje analize stanja 

sustava civilne zaštite za 

2020.godinu  

 Donošenje Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite s 

trogodišnjim financijskim 

učincima za 2021.godinu 

VRIJEME PROVEDBE: prilikom donošenja 

proračuna za 2021.godinu; 

 

2. Općinski načelnik 

 Godišnje ažuriranje planskih 

dokumenata: naročito Procjene 

ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara 

i okoliša od opasnosti nastanka 

i posljedica katastrofa i velikih 

nesreća, Plana civilne zaštite, 

Plana djelovanja civilne 

zaštite, i dr. planskih 

dokumenata; 

VRIJEME PROVEDBE: periodično, po potrebi 

sukladno zakonskim propisima; 

 Pribavljanje suglasnosti na 

Odluku o određivanju 

operativnih snaga civilne 

zaštite i pravnih osoba od 

interesa za civilnu zaštitu na 

području Općine Kneževi 

Vinogradi od strane 

ravnateljstva CZ 

VRIJEME PROVEDBE: siječanj  - ožujak 

2021.godine 

 Donošenje Plana vježbi civilne 

zaštite 

VRIJEME PROVEDBE: siječanj -ožujak 

2021.godine 

 Vođenje i ažuriranje evidencije 

pripadnika snaga civilne zaštite  

VRIJEME PROVEDBE: periodično, po potrebi 

od strane službenika JUO zaduženog za 

navedene poslove; 
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3. Stožer civilne zaštite  

 Održavanje sastanka 

VRIJEME PROVEDBE: po potrebi, a najmanje 

dva puta godišnje u svibnju i studenom. 

 

4. DVD s područja Općine 

 Djelovanje sukladno 

programima rada  

 Obučavanje i vježbe u DVD-

ima 

 Provođenje dežurstava tijekom 

mjeseci povećane opasnosti od 

požara 

VRIJEME PROVEDBE: cijela 2021.godina 

5. Hrvatski crveni križ 

 Djelovanje sukladno 

programima rada 

 Provođenje edukacija građana 

 Provođenje akcija u pomoći 

ugroženom stanovništvu 

VRIJEME PROVEDBE: cijela 2021.godina 

6. Postrojba civilne zaštite 

 Vježbe civilne zaštite u 

organizaciji ravnateljstva CZ 

Osijek 

VRIJEME PROVEDBE: sukladno planskim 

dokumentima ravnateljstva CZ Osijek 

 Nabavka radne opreme 

VRIJEME PROVEDBE: cijela 2021. sukladno 

financijskim mogućnostima 

7. Povjerenici civilne zaštite 

 Opremanje povjerenika 

VRIJEME PROVEDBE: cijela 2021. sukladno 

financijskim mogućnostima 

8. Pravne osobe pružatelji usluga 

 Dostava izvadaka iz planova 

pravnim osobama koje pružaju usluge 

 Informiranje pravih osoba 

pružatelja usluga o obvezama i 

zadaćama u civilnoj zaštiti 

 VRIJEME PROVEDBE: cijela 2021.godina. 

 

II. FINANCIJSKI UČINCI ZA 

TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 

Sredstva za provedbu ovoga Plana predviđaju 

se u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi, te 

sukladno potrebama i obvezama koje proizlaze 

iz zakonskih i pod zakonskih propisa i u 

projekcijama za 2021. i 2022. godinu. 

 
Vrsta rashoda 2021. 2022. 2023. 

Glavni program G06 

FUNKCIONIRANJE 

VATROGASTVA, 

CIVILNE ZAŠTITE 

I HGSS-a 

184.000,00 184.000,00  184.000,00 

Program 1000 

JAVNE POTREBE 

U VATROGASTVU, 

CIVILNOJ ZAŠTITI 

I HGSS-u 

184.000,00 184.000,00 184.000,00 

Aktivnost A100001 

JPVP GRADA 

BELOG 

MANASTIRA 

20.000,00    

20.000,00 

   

20.000,00 

Aktivnost A100002 

DVD 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Aktivnost A100003 

RAD CIVILNE 

ZAŠTITE 

10.000,00               

10.000,00 

             

10.000,00 

Aktivnost A100004 

RAD HGSS 

4.000,00    4.000,00    4.000,00 

    

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

Za provedbu navedenog Plana zadužuju se tijela 

navedena u Planu, a svu tehničku i stručnu 

pomoć oko provedbe vršit će Jedinstveni 

upravni odjel Općine.  

Ovaj Plan donosi se za period 2021.godine i 

nakon usvajanja bit će objavljen u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi.  

                                                                                                                       

PREDSJEDNIK 

           OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 

Temeljem članka 13. stavak 4. Zakona 

o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 

92/10), Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija na području Općine 

Kneževi Vinogradi,  točke V. Provedbenog 

plana unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Osječko-baranjske županije 

(„Županijski glasnik“ broj 09/16) i članka 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi („Službeni 

glasnik“ Općine Kneževi Vinogradi broj 3/13, 

3/18), Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na svojoj 27.sjednici održanoj dana 

09.12.2020. godine, donosi 
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GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN  

unapređenja zaštite od požara za područje 

Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

 

I. 

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara 

na području Općine Kneževi Vinogradi, 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Općine Kneževi Vinogradi 

za 2021. godinu. 

 

II. 

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara 

na području Općine Kneževi Vinogradi 

potrebno je u 2021. godini provesti slijedeće 

organizacijske, tehničke, urbanističke mjere, 

mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada te 

organizacijske i administrativne mjere zaštite 

od požara na otvorenom prostoru.  

 

1. ORGANIZACIJSKE MJERE 

 

1.1. Vatrogasne postrojbe 

a) Na području Općine Kneževi Vinogradi 

nema profesionalnih vatrogasnih postrojbi, već 

se sufinancira rad JPVP Grada Belog 

Manastira, te djeluju DVD Kneževi Vinograd, 

DVD Karanac, DVD Zmajevac, DVD Suza, 

DVD Kotlina, a koji su udruženi u Vatrogasnu 

zajednicu Baranje i pokrivaju sva naselja 

Općine Kneževi Vinogradi. U siječnju 2018. 

godine izrađeni su novi planski dokumenti u 

zaštiti od požara(Usklađena procjena 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

kao i Plan zaštite od požara), a u tijeku je 

udruživanje većine baranjskih općina i grada 

(Beli Manastir, Draž, Popovac, Kneževi 

Vinogradi, Petlovac, Jagodnjak, Darda) radi 

osnivanja  nove JPVP Baranja, kojom bi se 

pojačala bolja pokrivenost JPVP. 

 

Izvršitelj  zadatka:  DVD s područja Općine, 

JPVP, Vatrogasna zajednica Baranje i  

Općina Kneževi Vinogradi    

 

b) Na području Općine Kneževi Vinogradi, 

osigurana je djelotvorna i pravodobna 

pokrivenost čitave Općine, budući da svako 

naselje u pravilu ima svoj DVD (osim Kamenca 

i Mirkovca, ali uzimajući u obzir blizinu naselja 

nema većih problema). U slučaju požara većih 

razmjera, svi susjedni DVD-i su se dužni 

odazvati pozivu za pomoć jedni drugima. 

Budući da se radi o DVD-ima treba osigurati 

tzv. „pasivno dežurstvo“ u određenim 

vremenskim periodima (pogotovo u vrijeme 

žetve), a u ostalim slučajevima reagirati na 

dojave požara na telefonski broj 193 ili Hitne 

službe 112. 

 

Izvršitelji zadatka: DVD-i s područja Općine  i 

Općina u koordinaciji s Vatrogasnom 

zajednicom Baranje 

 

c) Proračunom Općine Kneževi Vinogradi treba 

planirati financijska sredstva za redovito 

financiranje vatrogasne postrojbe. 

 

Izvršitelji zadatka: Općina Kneževi Vinogradi  

 

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara 

a)Općina Kneževi Vinogradi donijela je Odluku 

o obavljanju dimnjačarskih poslova na području 

Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik. 

9/00). te Odlukom o komunalnim djelatnostima  

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

povjerila općinskoj komunalnoj tvrtki „Kneževi 

parkovi“ d.o.o. 

   

b)Općina Kneževi Vinogradi je izvršila 

ažuriranje planskih dokumenata iz oblasti 

civilne zaštite koji između ostalog, predviđaju 

djelovanje organiziranih snaga Općine Kneževi 

Vinogradi u slučaju nastanka velikih požara 

urbanog i otvorenog prostora sukladno izmjeni 

zakonskih i drugih propisa. U 2018. godini 

izrađen je Plan zaštite od požara i Usklađena 

Procjena ugroženosti od požara, te Procjena 

rizika od velikih nesreća na području Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi,  

 

2. TEHNIČKE MJERE 

 

2.1.Vatrogasna oprema i tehnika 

a) Opremanje vatrogasne postrojbe izvršiti 

sukladno važećim propisima. Za potrebe 

vatrogasnih postrojbi nužno je  osigurati 

odgovarajuće uvjete: spremište za vatrogasna 

vozila, uredske prostorije i prostorije za 

smještaj druge opreme, te osigurati sredstva za 

nabavku opreme za aktivno djelovanje DVD-a. 

Sva DVD-a s područja Općine imaju adekvatne 

objekte za smještaj opreme i vozila uglavnom 

grijani prostor.  Potrebito je vršiti kontinuirani 

pregled vozila i opreme da bi se otklonili 

nedostaci, koji mogu biti prepreka spremnosti 

za intervenciju u svakom trenutku. 
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Izvršitelj zadatka: DVD –i  s područja Općine 

Kneževi Vinogradi uz nadzor Vatrogasne 

zajednice Baranje  i Općine Kneževi Vinogradi 

 

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja 

a) Za uspješno i učinkovito djelovanje 

vatrogasaca potrebno je sukladno pravilima 

struke osiguranje dovoljnog broja stabilnih, 

mobilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe 

vatrogasnih postrojbi kao i funkcioniranje 

operativnih centara i dojave požara na broj 193 

odnosno 112. Na području Općine Kneževi 

Vinogradi, dojave i cjelokupna komunikacija 

obavljaju se fiksnim i mobilnim uređajima. Na 

taj način je omogućena cjelovita, brza i efikasna 

komunikacija u slučaju uzbunjivanja. Nakon 

dojave uključuje se električna sirena, koja je 

upozorenje mještanima da je nastao požar, jer 

su do tada svi članovi postrojbe obaviješteni 

putem svojih službenih mobilnih telefona. 

Kod velikih požara i drugih iznenadnih 

događaja Županijski centar 112 obavlja poslove 

vezane za koordinaciju složenih intervencija 

prema standardnom operativnom postupku 

(SOP-u) za određeni događaj ili po naputku 

glavnog vatrogasnog zapovjednika.      

Zapovjednik ili dežurstvo vatrogasne postrojbe 

o vatrogasnoj intervenciji na svom području 

izvješćuje Županijski centar 112 Osijek, 

policiju i Općinskog načelnika. Članovi DVD-

a, kao i Vatrogasna zajednica Baranje redovito 

održavaju sastanke. DVD-i održavaju vježbe, 

natjecanja i sl. Tijekom požarne sezone 

organiziraju posebna dežurstva zajedno sa 

članovima OPG-a sa područja Općine Kneževi 

Vinogradi, koji dolaze s poljoprivrednom 

mehanizacijom. 

 

Izvršitelj zadatka: DVD- i s područja Općine 

Kneževi Vinogradi i Općina Kneževi 

Vinogradi 

 

3. URBANISTIČKE MJERE 

 

3.1. Prostorno planska dokumentacija 

Općina Kneževi Vinogradi ima Prostorni plan 

uređenja Općine. U navedenoj planskoj 

dokumentaciji primijenjene su i mjere zaštite od 

požara sukladno važećim zakonskim propisima 

jer su pravne osobe nadležne za zaštitu od 

požara, aktivni sudionik u svim procesima 

izrade navedenih dokumenata i bez njihovih 

primjedbi i učešća ne bi se mogla dobiti 

suglasnost Župana na iste dokumente. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi 

 

3.2. Prohodnost prometnica i javnih površina 

Sve prometne i javne površine dostupne su 

vatrogasnim vozilima, gdje je to nužno i 

potrebno osigurani su požarni putovi, a 

eventualne prepreke se žurno otklanjaju. Škole, 

ambulante, zgrada Općine, te dvorane u naselju 

Kneževi Vinogradi i Zmajevac, religijski 

objekti, domovi kulture, sportski tereni i drugi 

javni objekti imaju cestovne prilaze.  

 

Izvršitelji zadatka: Općina Kneževi Vinogradi 

(između ostalih), u svojoj nadležnosti 

 

3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara 

  Na području cijele općine je izgrađena 

vodoopskrbna mreža kojom upravlja Baranjski 

vodovod, čija se hidrantska mreža provjerava.  

              

Izvršitelj zadatka: Baranjski vodovod d.o.o., i 

Općina Kneževi Vinogradi 

 

3.4. Ostali izvori za gašenje požara  

Na  području Općine Kneževi Vinogradi, s 

obzirom na prostorni položaj, vodu je moguće 

koristiti i iz novoizgrađenog lateralnog kanala, 

te postojećih bujičnih kanala (jezera) u Kotlini, 

Suzi, Kneževi Vinogradi. Pristupni putovi 

odnosno prilazi za vatrogasna vozila izgrađeni i 

u funkciji  

 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode Darda,  

Općina Kneževi Vinogradi  i  DVD-i 

 

4. MJERE ZAŠTITE ODLAGALIŠTA 

KOMUNALNOG OTPADA 

 

Općina Kneževi Vinogradi nema vlastito 

odlagalište komunalnog otpada već se isto vozi 

u Beli Manastir. Tvrtka Baranjska čistoća  (u 

suvlasništvu Općine Kneževi Vinogradi) 

organizirano sakuplja, odvozi i odlaže kućni 

otpad s područja Općine Kneževi Vinogradi, na 

temelju povjerenih poslova. 

Općina je tijekom 2015-2017 sanirala sva divlja 

odlagališta otpada i odlagalište otpada 

Zmajevac. 

Tijekom siječnja donesena je Odluka  o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada i usluge povezane s tom 

javnom uslugom (Službeni glasnik 2/18) kojom 

su jasno definirane obveze korisnika i 
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isporučitelja usluge sve s ciljem smanjenja 

zagađenja okoliša. 

 

Izvršitelj zadatka: Baranjska čistoća d.o.o.,  

Općina Kneževi Vinogradi 

 

 

5. ORGANIZACIJSKE I 

ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE 

OD POŽARA NA OTVORENOM 

PROSTORU 

 

a) Sukladno postojećim propisima Općina 

Kneževi Vinogradi će donijeti, uz ostale 

dokumente iz svoje nadležnosti i Plan motrenja, 

čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 

građevina za koje prijeti povećana opasnost od 

nastajanja i širenja požara u predžetvenoj i 

žetvenoj sezoni za 2021. godinu na području 

Općine Kneževi Vinogradi kao i zabranu 

spaljivanja slame, korova i drugih biljnih 

ostataka za vrijeme žetve. 

Uz ostale propisane akte i angažiranje DVD-a s 

područja Općine, na čelu s Vatrogasnom 

zajednicom Osijek, stvoreni su svi preventivni 

preduvjeti da do nastanka požara ne dođe. 

Također, spremnost zaštite od požara na 

otvorenom prostoru, pogotovo u žetvenoj 

sezoni i općenito u vrijeme velikih temperatura, 

je neupitna. Organiziranje dežurstava po 

naseljima Općine, vrši se u suradnji između 

vatrogasaca i predstavnika OPG-a jer se na 

našem području nalazi velika površina 

poljoprivrednog zemljišta, kako privatnog, tako 

i državnog. Osim toga tu su i šumske površine, 

dijelovi naselja u rubnim područjima i sl. 

Administrativne mjere propisane su zakonom i 

aktima Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi i 

DVD-i s područja Općine 

 

b) Na području Općine Kneževi Vinogradi, kao 

i u ostalim područjima RH stanovništvo je 

upoznato putem medija, odnosno oblika javnog 

priopćavanja (radio, TV, tisak), s preventivnim 

mjerama zaštite od požara, a Općina Kneževi 

Vinogradi  putem oglasnih ploča, web stranice, 

društvenih mreža objavljuje raspored 

dežurstava i sl. dodatno upozorava svoje 

pučanstvo. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi 

 

c) Organiziraju se savjetodavni sastanci sa svim 

sudionicima i obveznicima provođenja zaštite 

od požara: vlasnicima i korisnicima 

poljoprivrednog zemljišta, stanovnicima naselja 

koji se pretežno bave poljoprivredom i sl. 

Stožer civilne zaštite je u kritičnom periodu u 

stanju pripravnosti. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi  i 

Vatrogasna zajednica Baranje 

 

d) U Općini Kneževi Vinogradi su propisane 

mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica 

i međa, poljskih putova i kanala sukladno 

važećim propisima, općim aktom, odnosno o 

Odlukom o agrotehničkim mjerama za zaštitu 

poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za 

uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina 

u Općini Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 

6/15) kojom su propisane: agrotehničke mjere 

(mjere za sprječavanje erozije, mjere za 

sprječavanje zakorovljenosti,  čišćenje kanala, 

zabrana odnosno obveza uzgoja pojedinih 

biljaka na određenom području, suzbijanje 

biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje 

biljnih otpadaka i ograničavanje iskorištavanja 

pašnjaka), mjere za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina (uređivanja živica i 

međa, održavanje poljskih putova, održavanje 

čistoće, uređivanje i održavanje kanala, 

sprečavanje zasjenjivanja susjednih parcela i 

sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa), 

nadzor i  kaznene odredbe. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi 

 

e) Zdenci i ostale pričuvne vode (kanali, 

ribnjaci i sl.) mogu se koristiti za gašenje požara       

na otvorenom prostoru. Međutim, isti se moraju 

kontrolirati i redovno čistiti. Isto tako je 

potrebno i održavati prohodnim prilazne putove 

navedenim objektima s vodom. Većina 

vodotoka i kanala je pod upravljanjem 

Hrvatskih voda. 

 

Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode  Darda,  

Općina Kneževi Vinogradi i Vatrogasna 

zajednica Baranje 

 

f) Općina Kneževi Vinogradi je nadležna za 

održavanje nerazvrstanih cesta na svom 

području. Zemljišni pojas uz iste mora biti čist i 

pregledan, između ostalog i zbog sprječavanja 

nastajanja i širenja požara na njemu. U tu svrhu 

isti se čisti od lakozapaljivih tvari, odnosno onih 
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tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti 

odnosno olakšati njegov širenje.  

               

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi 

 

g) Na svim objektima koji posjeduju plinske 

instalacije obvezno je, redovito ispitivati 

njihovu ispravnost, sukladno važećim 

propisima 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi, 

pravne i fizičke osobe koje su vlasnici objekata 

s plinskim instalacijama 

 

h) Općina Kneževi Vinogradi je sastavila popis 

šuma po stupnjevima opasnosti od šumskog 

požara, sukladno Mjerilima za procjenu 

opasnosti od šumskog požara. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Kneževi Vinogradi 

 

III. 

Sredstva za provedbu ovog Provedbenog plana 

osiguravaju se u Proračunu Općine Kneževi 

Vinogradi i to kako slijedi: 

 

- JPVP GRADA BELOG MANASTIRA 

u iznosu 20.000,00 kuna, 

- DVD  ( za prostorne uvjete i nabavku 

opreme, te aktivnosti na provedbi 

zaštite od požara) u iznosu od 

150.000,00 kuna-prema rasporedu i 

sporazumima između VZ BARANJE i 

DVD-a s područja Općine Kneževi 

Vinogradi. 

- RAD CIVILNE ZAŠTITE u iznosu 

10.000,00 kuna, 

- HGSS u iznosu od 4.000,00 kuna, 

 

IV. 

Jedinstveni Upravni odjel Općine Kneževi 

Vinogradi  upoznat će s odredbama ovog 

Provedbenog plana sve pravne osobe koje su 

njime predviđene kao izvršitelji pojedinih 

zadataka. 

 

V. 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju 

provedbe ovog Plana.  

 

VI. 

Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana 

dostavit će se Službi za zajedničke poslove 

Osječko-baranjske županije. 

 

VII. 

Ovaj Provedbeni plan ima se objaviti 

«Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi». 

  

KLASA: 214-01/20-01/11 

URBROJ: 2100/06-01-03/08-20-2 

U Kn. Vinogradima, 09.12.2020. 

     

  PREDSJEDNICA 

  OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Općinsko vijeće 

KLASA: 810-01/20-01/14 

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

Kn.Vinogradi,09.12.2020. 

 

 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, 3/20), Općinsko vijeće Općine 

Kneževi Vinogradi na svojoj 27. sjednici, 

održanoj 09.12.2020.godine donijelo je 

 

 

O D L U K U  

O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA  

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 

NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI U 2021. 

 

Članak 1. 

 

 Donosi se Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda na području Općine 

Kneževi Vinogradi u 2021., koji čini sastavni 

dio ove Odluke. 

  

Članak 2. 

 

 Općinski načelnik prati provedbu 

ovoga Plana, te Općinskom vijeću podnosi 

Izvješće o provedbi istog do 31. ožujka 2022.  

 

Članak 3. 
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Ova Odluka i Plan imaju se objaviti u 

„Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi“. 

 

  PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Dragana Božić v.r. 

 

PLAN DJELOVANJA  

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 

NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI U 2021 

 

I.UVOD 

 

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda (''Narodne novine'', broj 

16/19- u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se 

kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne 

nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, 

dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

nastalih na području Republike Hrvatske, 

Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga 

pitanja u vezi s dodjelom pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda. 

  

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 

donosi ga na temelju članka 17. stavka 1. 

Zakona Predstavničko tijelo jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave do 30. 

studenoga tekuće godine donosi za sljedeću 

kalendarsku godinu radi određenja mjera i 

postupanja djelomične sanacije šteta od 

prirodnih nepogoda.  

 

Temeljem članka 17. stavka 2. Zakona Plan 

djelovanja jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave  u području prirodnih 

nepogoda sadrži: 

 1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju 

nastajanja prirodne nepogode, 

 2. procjene osiguranja opreme i drugih 

sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja 

imovine, gospodarskih funkcija i stradanja 

stanovništva 

 3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s 

nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih 

tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za 

područje prirodnih nepogoda.  

 

Člankom 17. stavka 3. Zakona, izvršno tijelo 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave podnosi predstavničkom tijelu 

jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, 

izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za proteklu kalendarsku 

godinu.  

 

U cilju sprječavanja nastanka i ublažavanja 

posljedica prirodnih nepogoda veoma je bitna 

suradnja Županijskog povjerenstva, Općinskog 

povjerenstva, operativnih snaga sustava civilne 

zaštite te stanovnika koji svojim djelovanjem 

mogu u znatnoj mjeri spriječiti nastanak 

prirodne nepogode i ublažiti njihove posljedice. 

 

II. MOGUĆE UGROZE NA PODRUČJU 

OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

 

1.1. UGROZE DEFINIRANE ZAKONOM 

 

Temeljem članka 3. Zakona, Prirodnom 

nepogodom, u smislu ovoga Zakona, 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 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, 

 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.  

 

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% 
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vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne 

samouprave za prethodnu godinu ili ako je 

prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog 

trogodišnjeg prosjeka na području jedinice 

lokalne samouprave ili ako je nepogoda 

umanjila vrijednost imovine na području 

jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.  

 

Ispunjenje uvjeta iz gornjeg stavka utvrđuje 

Općinsko povjerenstvo. 

 

1.2. UGROZE ZABILJEŽENE NA 

PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI 

 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 

6/18) kao potencijalnu prijetnju za 

stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te 

poljoprivrednu proizvodnju predstavljaju:  

 

1. poplave izazvane izlijevanjem 

kopnenih vodenih tijela 

2. potres 

3. ekstremne temperature 

4. epidemije i pandemije 

5. nuklearne i radiološke nesreće 
6. ekstremne vremenske prilike 

/Grmljavine; Padaline, Vjetar te Snijeg 
i led/, zbirno 

7. suše, obzirom na učestale i obimne 
štete u dominantno poljoprivrednom 
području Općine. 

 

Prikaz prirodnih (elementarnih nepogoda) na 

području Općine Kneževi Vinogradi unazad 10 

godina 

 

Godina Vrsta 

elementarne 

nepogode 

Zahvaćeno 

elem.nepogodom 

2010. Ekstremne 

vremenske 

prilike: 

Oborine  

Ratarske 

poljoprivredne 

kulture zasijane u 

jesenjoj i 

proljetnoj sjetvi, 

dugogodišnji 

nasadi, stambeni 

objekti, 

komunalna 

infrastruktura i dr. 

2011. Suša poljoprivredne 

kulture zasijane u 

proljetnoj sjetvi: 

kukuruz 

merkantilni, 

kukuruz 

sjemenski, 

kukuruz silažni, 

soja, šećerna repa, 

suncokret, 

leguminozno 

travne smjese i 

povrće 

2012. Mraz Šećerna repa, 

voćarske i 

vinogradarske 

kulture 

2012. Suša Proljetne ratarske 

kulture 

2013. Poplave 

nastale zbog 

visokog 

vodostaja 

Dunava i 

Drave   

poljoprivredne 

kulture, 

dugogodišnji 

nasadi, livade i 

pašnjaci, šume, 

divljač, građevine, 

oprema, zemljište, 

obrtna sredstva, 

ostala sredstva i 

dobra 

2015. Suša poljoprivredne, 

povrtlarske i 

voćarske kulture 

na obrtnim 

sredstvima i 

dugogodišnjim 

nasadim 

2017. Suša poljoprivredne, 

povrtlarske i 

voćarske kulture 

na obrtnim 

sredstvima i 

dugogodišnjim 

nasadim 

2018. Mraz Voćarske kulture 

– breskve, 

nektarine i 

marelice 

2020. Mraz poljoprivredna 

proizvodnja, 

voćarske i 

vinogradske 

kulture   

2020. Olujni 

vjetar 

praćenog 

tučom, i 

velikom 

poljoprivredna 

proizvodnja, 

građevine, 

oprema, šume, 

višegodišnji 
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količinom 

oborina 

nasadi, obrtna 

sredstva u 

poljoprivredi i 

osobni automobili 

– vozila 

 

III. POPIS MJERA I NOSITELJI MJERA 

 

 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. 

 

Poslove na provedbi mjera od 1 do 3 provodi 

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda imenovano od strane Općinskog 

vijeća , koje ima osnovni zadatak u procjeni 

nastanka šteta. 

 

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. 

 

Mjere iz točke 4. provode se na temelju Plana 

djelovanja civilne zaštite  Općine Kneževi 

Vinogradi 

 

3.1. MJERE KOJE PROVODI OPĆINSKO 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA 

OD PRIRODNIH NEPOGODA 

 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za 

jedinice lokalne samouprave na području 

županije donosi župan na prijedlog općinskog 

načelnika odnosno gradonačelnika u slučaju 

ispunjenja gore navedenih uvjeta. 

 

Nakon proglašenja prirodne nepogode, a radi 

dodjele novčanih sredstava za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda Općinsko 

povjerenstvo provodi sljedeće radnje: 

- prikuplja podatke radi izrade prve 

procjene štete u Registru šteta, 

- izrađuje konačnu procjenu štete u 

Registru šteta, 

 

Registar šteta je jedinstvena digitalna baza 

podataka o svim štetama nastalim zbog 

prirodnih nepogoda na području Republike 

Hrvatske. Obveznik unosa podataka u Registar 

šteta na razini Općine je Općinsko povjerenstvo 

za procjenu šteta.  Podaci iz Registra šteta 

koriste se kao osnova za određenje sredstava 

pomoći za djelomičnu sanaciju šteta nastalih 

zbog prirodnih nepogoda te za izradu izvješća o 

radu Državnog povjerenstva. 

 

Pravilnik o Registru šteta od prirodnih 

nepogoda (''Narodne novine'', broj 65/19) 

propisuje sadržaj, oblik i način dostave 

podataka o nastalim štetama od prirodnih 
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nepogoda iz članaka 12., 13., 14., 25., 28., 39. i 

41. Zakona.  

 

Prva procjena štete i unos podataka u 

Registar šteta 

 

Oštećenik nakon nastanka prirodne nepogode 

prijavljuje štetu na imovini nadležnom 

općinskom povjerenstvu u pisanom obliku, na 

propisanom obrascu, najkasnije u roku od osam 

dana od dana donošenja Odluke o proglašenju 

prirodne nepogode. Nakon isteka Općinsko 

povjerenstvo unosi sve zaprimljene prve 

procjene štete u Registar šteta najkasnije u roku 

od 15 dana od dana donošenja Odluke o 

proglašenju prirodne nepogode. 

 

Sadržaj prijave prve procjene štete:   

- datum donošenja Odluke o proglašenju 

prirodne nepogode i njezin broj,  

- podatke o vrsti prirodne nepogode,  

- podatke o trajanju prirodne nepogode,  

- podatke o području zahvaćenom 

prirodnom nepogodom,  

- podatke o vrsti, opisu te vrijednosti 

oštećene imovine,  

- podatke o ukupnom iznosu prijavljene 

štete te,  

- podatke i informacije o potrebi žurnog 

djelovanja i dodjeli pomoći za sanaciju i 

djelomično uklanjanje posljedica prirodne 

nepogode te ostale podatke o prijavi štete 

sukladno Zakonu 

 

Konačna procjena štete 

 

Konačna procjena štete predstavlja procijenjenu 

vrijednost nastale štete uzrokovane prirodnom 

nepogodom na imovini oštećenika izražene u 

novčanoj vrijednosti na temelju prijave i 

procjene štete. Konačna procjena štete 

obuhvaća vrstu i opseg štete u vrijednosnim 

(financijskim) i naturalnim pokazateljima 

prema području, imovini, djelatnostima, 

vremenu i uzrocima njezina nastanka te 

korisnicima i vlasnicima imovine. 

 

Konačnu procjenu štete utvrđuje Općinsko  

povjerenstvo na temelju izvršenog uvida u 

nastalu štetu na temelju prijave oštećenika, a 

tijekom procjene i utvrđivanja konačne 

procjene štete od prirodnih nepogoda posebno 

se utvrđuju: 

– stradanja stanovništva, 

– opseg štete na imovini, 

– opseg štete koja je nastala zbog prekida 

proizvodnje, prekida rada ili poremećaja u 

neproizvodnim djelatnostima ili umanjenog 

prinosa u poljoprivredi, šumarstvu ili ribarstvu, 

– iznos troškova za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje izravnih posljedica prirodnih 

nepogoda, 

– opseg osiguranja imovine i života kod 

osiguravatelja, 

– vlastite mogućnosti oštećenika glede 

uklanjanja posljedica štete. 

 

Konačnu procjenu štete po svakom pojedinom 

oštećeniku koji je ispunio uvjete, Općinsko  

povjerenstvo prijavljuje Županijskom 

povjerenstvu u roku od 50 dana od dana 

donošenja Odluke o proglašenju prirodne 

nepogode putem Registra šteta. 

 

Prijava konačne procjene štete sadržava:  

- odluka o proglašenju prirodne 

nepogode s obrazloženjem,  

- podatke o dokumentaciji vlasništva 

imovine i njihovoj vrsti,  

- podatke o vremenu i području nastanka 

prirodne nepogode,  

- podatke o uzroku i opsegu štete,  

- podatke o posljedicama prirodne 

nepogode za javni i gospodarski život,  

- ostale statističke i vrijednosne podatke 

uređene Zakonom.  

 

Način izračuna konačne procjene štete  

 

Pri konačnoj procjeni štete procjenjuje se 

vrijednost imovine prema jedinstvenim 

cijenama, važećim tržišnim cijenama ili drugim 

pokazateljima primjenjivim za pojedinu vrstu 

imovine oštećene zbog prirodne nepogode. 

 

Za štete na imovini za koje nisu propisane 

jedinstvene cijene koriste se važeće tržišne 

cijene za pojedinu vrstu imovine oštećene zbog 

prirodne nepogode, pri čemu se surađuje s 

drugim središnjim tijelima državne uprave i/ili 

drugim institucijama ili ustanovama koje 

posjeduju stručna znanja i posjeduju tražene 

podatke. 

 

Sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda jesu 

novčana sredstva ili ostala materijalna sredstva, 

kao što je oprema za zaštitu imovine fizičkih 

i/ili pravnih osoba, javne infrastrukture te 

zdravlja i života stanovništva, koja su potrebna 
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za djelomičnu sanaciju štete nastale od prirodne 

nepogode. 

 

Novčana sredstva i druge vrste pomoći za 

djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih 

nepogoda na imovini oštećenika osiguravaju se 

iz: 

1. državnog proračuna s proračunskog 

razdjela ministarstva nadležnog za 

financije 

2. fondova Europske unije te 

3. donacija. 

 

 

IV. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I 

DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I 

SPRJEČAVANJE  STRADANJA 

IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA 

I STRADANJA STANOVNIŠTVA 

 

 

Redovne snage jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u okviru redovne 

djelatnosti odrađuju preventivne mjere i 

planske aktivnosti za smanjenje šteta pri 

nastajanju prirodne nepogode te raspolažu 

opremom za izvođenje potrebnih radnji u 

slučaju sanacije. 

 

Pravne osobe od interesa u sustavu civilne 

zaštite koji su navedene u Odluci o određivanju 

pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 9/18) kao nositelji mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite koji raspolažu opremom 

i sredstvima, za izvođenje potrebnih radnji u 

slučaju sanacije za smanjenje šteta pri 

nastajanju prirodne nepogode te sanaciju. 

 

Planom djelovanja sustava civilne zaštite 

utvrđena je organizacija, aktiviranje i 

djelovanje sustava civilne zaštite, zadaća i 

nadležnosti, ljudskih snaga i potrebnih 

materijalno-tehničkih sredstava te mjera i 

postupaka za provedbu zaštite i spašavanja u 

katastrofi i velikoj nesreći. 

 

Za provedbu mjera 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. 

 

V. SVE DRUGE MJERE KOJE 

UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM 

TIJELIMA IZ OVOG ZAKONA I/ ILI 

DRUGIH TIJELA, ZNANSTVENIH 

USTANOVA I STRUČNJAKA ZA 

PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA 

 

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. 

 

VI. ZAKLJUČAK 

 

Ovim Planom evidentirane su moguće prirodne 

nepogode na području Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

Analizirajući sve snage i sredstva vidljivo je da 

Općina Kneževi Vinogradi ima snage kojima će 

provesti mjere za ublažavanje i otklanjanje 

izravnih posljedica prirodne nepogode.  

 

Preventivne radnje koje je Općine Kneževi 

Vinogradi u mogućnosti provesti, kontinuirano 

će se provoditi tokom godine.  

 

KLASA:810-01/20-01/14 

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

 

     

   PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić   v.r. 

 

 Na temelju članaka  31., 34., 44. stavak 

2 i 48. stavak 2. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 3/13, 3/18, 3/20), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi na svojoj  
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27.sjednici, održanoj 09.12.2020. godine, 

donijelo je 

  

O D L U K U  

o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti  na području Općine Kneževi 

Vinogradi 

 

Članak 1. 

Odlukom o povjeravanju obavljanja 

komunalnih djelatnosti (dalje u tekstu: Odluka) 

utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se 

osigurava održavanje komunalne infrastrukture 

i pružaju usluge pojedinačnim korisnicima 

nužne za svakodnevni život i rad na području 

Općine Kneževi Vinogradi, utvrđuju se 

komunalne djelatnosti od lokalnog značenja, 

način i uvjeti povjeravanja obavljanja 

komunalnih djelatnosti kao i druga pitanja od 

značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 

području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 2. 

Na području Općine Kneževi Vinogradi 

obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti 

kojim se osigurava održavanje komunalne 

infrastrukture: 

1. održavanje čistoće javnih površina, 

2. održavanje javnih zelenih površina, 

3. održavanje građevina, uređaja i 

predmeta javne namjene, 

4. održavanje građevina javne odvodnje 

oborinskih voda, 

5. održavanje nerazvrstanih cesta, 

6. održavanje javnih površina na kojima 

nije dopušten promet motornim 

vozilima, 

7. održavanje groblja 

8. održavanje javne rasvjete. 

 

Članak 3. 

Na području Općine Kneževi Vinogradi 

obavljaju se sljedeće uslužne komunalne 

djelatnosti: 

1. usluge ukopa pokojnika, 

2. obavljanje dimnjačarskih poslova 

U sklopu obavljanja djelatnosti iz 

stavka 1. ovog članka može se osigurati i 

građenje i/ili održavanje komunalne 

infrastrukture potrebne za obavljanje te 

djelatnosti. 

 

Članak 4. 

 S obzirom na značaj za Općinu Kneževi 

Vinogradi i njeno stanovništvo, osim 

komunalnih djelatnosti navedenih u člancima 2. 

i 3. ove Odluke, kao komunalna djelatnost 

određuje se slijedeća djelatnost: 

1. sanacija divljih deponija i odlagališta, 

te ravnanje javnih površina. 

Pod sanacijom divljih podrazumijeva se 

prikupljanje komunalnog otpada s divljih 

odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na 

odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i 

zatvaranje divljeg odlagališta. 

 

Članak 5. 

 Komunalne djelatnosti na području 

Općine Kneževi Vinogradi može obavljati: 

1. trgovačko društvo koje osniva Općina 

Kneževi Vinogradi 

2. pravna i fizička osoba na temelju 

ugovora o obavljanju komunalne 

djelatnosti. 

 

Članak 6. 

 Obavljanje komunalnih djelatnosti iz 

ove Odluke povjerava se sljedećim pružateljima 

usluga: 

 

1. Trgovačkom društvu „Kneževi 

parkovi“ d.o.o. iz Kneževi 

Vinograda, Glavna 82. povjerava se: 

- održavanje čistoće javnih površina, 

- održavanje javnih zelenih površina, 

- održavanje građevina, uređaja i 

predmeta javne namjene, 

- održavanje groblja, 

- održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu 

koji se odnosi na zimsko održavanje 

nerazvrstanih cesta, 

- usluge ukopa pokojnika, 

- obavljanje dimnjačarskih poslova. 

 

2. Pravnim i fizičkim osobama na 

temelju ugovora o koncesiji  
povjerava se: 

- održavanje javne rasvjete. 

 

3. Pravnim i fizičkim osobama na 

temelju ugovora o obavljanju 

komunalne djelatnosti  povjerava se: 

- održavanje građevina javne odvodnje 

oborinskih voda, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, osim u 

dijelu koji se odnosi na zimsko 

održavanje nerazvrstanih cesta, 

- održavanje javnih površina na kojima 

nije dopušten promet motornim 

vozilima, 
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- sanacija divljih deponija i odlagališta, 

te ravnanje javnih površina. 

 

Članak 7. 

Trgovačko društvo „Kneževi parkovi“ 

d.o.o.  obavljat će komunalne djelatnosti iz 

članka 6. sukladno ovoj Odluci, posebnim 

propisima kojima se regulira obavljanje 

pojedine komunalne djelatnosti i odlukama 

Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi 

donesenih sukladno tim propisima, a na temelju 

ugovora koji zaključuje općinski načelnik i 

godišnjih Programa održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Kneževi Vinogradi kojim 

se utvrđuje opseg obavljanja komunalnih 

poslova. 

 

Članak 8.  

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz 

članka 6. točke 1. povjerava se na neodređeno 

vrijeme, odnosno dok je trgovačko društvo 

registrirano za obavljanje povjerenih 

komunalnih djelatnosti ili do donošenja odluke 

kojom će se obavljanje komunalnih djelatnosti 

urediti na drugačiji način. 

  Obavljanje komunalnih djelatnosti iz 

članka 6. točke 2. povjerava se sukladno 

propisima kojima se uređuju koncesije na rok 

od 5 godina. 

 Obavljanje komunalnih djelatnosti iz 

članka 6. točke 3. povjerava se temeljem 

provedenog postupka odabira osobe s kojom se 

sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja 

komunalne djelatnosti, te sklapanje, provedba i 

izmjena tog ugovora provode se prema 

propisima o javnoj nabavi. 

 

Članak 9. 

Trgovačkom društvu „Kneževi 

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

sklopu svoje djelatnosti održavanja groblja, 

povjerava se vršenje javnih ovlasti u obavljanju 

te djelatnosti. 

Javne ovlasti iz stavka 1. ovo članka 

obuhvaćaju rješavanje u pojedinačnim 

upravnim stvarima o pravima i obvezama 

fizičkih i pravnih osoba. 

Protiv upravih akata društva iz stavka 1. 

ovog članka može se izjaviti žalba o kojoj 

odlučuje Jedinstveni upravni odjel Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

Članak 10. 

Trgovačko društvo te pravne i fizičke 

osobe iz članka 6. kojima je povjereno 

obavljanje komunalnih djelatnosti dužne su 

povjerene komunalne djelatnosti obavljati u 

skladu s odredbama i načelima Zakona o 

komunalnom gospodarstvu i drugim pozitivnim 

propisima. 

 

Članak 11. 

Ugovori o povjeravanju komunalnih 

djelatnosti ostaju na snazi do isteka roka na koji 

su zaključeni ili do raskida istih. 

 

Članak 12. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih 

djelatnosti (Službeni glasnik 6/09, 3/15, 5/15, 

14/19). 

 

Članak 13. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 

KLASA: 363-02/20-01/13 

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

Kn.Vinogradi, 09.12.2020.  

     

   PREDSJEDNICA 

                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 Općinsko vijeće, temeljem članka 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 3/13, 3/18, 3/20) na svojoj 27.sjednici, 

održanoj 09.12.2020. godine donijelo je 

 

ODLUKU  

O izmjeni  Programa poticanja uređenja 

naselja i demografske obnove za period 

2017. -2020.godine 

 

Članak 1. 

  U članku 6. Programa poticanja 

uređenja naselja i demografske obnove za 

period 2017. – 2020.godine (Službeni glasnik 

11/16, 10/18, 14/18, 9/19, 21/19) u „MJERA 6: 

SUFINANCIRANJE PRIKLJUČENJA NA 

VODOOPSKRBNU MREŽU I SUSTAV 

ODVODNJE“ dio „Za odvodnju“ mijenja se i 

glasi: 

 

„Za odvodnju: 

Osobe koje priključuju stambeni objekt 

na sustav odvodnje na području gdje je sustav 

izgrađen (Kneževi Vinogradi), a do sada nisu 
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imale mogućnost podnošenja zahtjeva za 

financiranje po ranijim pozivima 

(novoizgrađeni objekti, objekti gdje nije iz 

tehničkih razloga moguće spajanje), te stambeni 

objekti u izgrađenom dijelu sustava za 

odvodnju u naselju Karanac“. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka o izmjeni Programa stupa 

na snagu osmog dana od dana donošenja.   

 

KLASA: 363-01/20-01/26 

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

Kn.Vinogradi,  09.12.20202.  

     

   PREDSJEDNICA 

          OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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/

