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Na temelju članka 42. Zakona o 

stambenom zbrinjavanju na potpomognutim 

područjima („Narodne novine“, broj 106/18), 

članka 3. Pravilnika o najmu stambenih jedinica 

(„Narodne novine“, broj 25/19) i članka 32. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (“Službeni 

glasnik Općine Kneževi Vinogradi”, broj: 3/13, 

3/18), Općinsko vijeće Općine Kneževi 

Vinogradi na 32. sjednici održanoj dana 

17.03.2021. godine, donosi  

 

O D L U K U  

o izmjenama Pravilnika o stambenom 

zbrinjavanju osoba određenih struka i 

zanimanja  za čijim radom postoji posebno 

iskazana potreba na području  Općine 

Kneževi Vinogradi 

 

Članak 1. 

 U Pravilniku o stambenom zbrinjavanju 

osoba određenih struka i zanimanja za čijim 

radom postoji posebno iskazana potreba na 

području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 8/20) u članku 5. stavak 1. mijenja se i 

glasi: 

 „Prijava za stambeno zbrinjavanje 

kadrova podnosi se Povjerenstvu na temelju 

objavljenog Poziva za dostavu prijava, koji ne 

može biti kraći od 30 dana. Prijavu podnosi 

potencijalni korisnik kadrovske stambene 

jedinice ili njegov poslodavac.“ 

 U istom članku stavak 3. briše se. 

Godina XXIV Kn.Vinogradi, 15.06.2021. Broj 12 
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Članak 2. 

 U članku 8.stavku 1. točka 1. mijenja se 

i glasi:  

 

„1.Prema stručnoj spremi potencijalnog 

korisnika kadrovske stambene jedinice, 

podnositelj prijave ostvaruje: 

 

broj 

bodova 

kriterij 

 

50 

doktor znanosti, 

magistar znanosti, 

sveučilišni 

specijalistički studij i 

završen preddiplomski i 

diplomski sveučilišni 

studij ili integrirani 

preddiplomski i 

diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij 

30 završen preddiplomski 

sveučilišni studij ili 

stručni studij u trajanju 

od najmanje tri godine“ 

                                                      

Članak 3. 

 

Ova Odluka o izmjenama Pravilnika 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi“. 

KLASA: 370-01/21-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-01/1-21-05 

Kn.Vinogradi, 17.03.2021. 

 

  PREDSJEDNICA 

        OPĆINSKOG VIJEĆA 

  Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  KNEŽEVI  VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA   :  214-01/21-01/07 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-21-02 

Kneževi Vinogradi, 21.04.2021.godine 

 

                   Na temelju članka 39. st.5. Zakona 

o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 

125/2019) i članka 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi(„Službeni glasnik“ 3/13, 3/18, 3/20, 

1/21 i 4/21), a sukladno izboru DVD-a Kneževi 

Vinogradi na izbornoj skupštini održanoj 

06.03.2021. godine, načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi donosi: 

 

ZAKLJUČAK   

o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika DVD-a, Kneževi Vinogradi 

 

I. 

                  Ovim Zaključkom se potvrđuje 

izbor DVD-a Kneževi Vinogradi koji je 

prihvaćen na izbornoj skupštini održanoj 

06.03.2021. godine o imenovanju zapovjednika 

i zamjenika zapovjednika DVD-a Kneževi 

Vinogradi. 

II. 

                  Za zapovjednika DVD-a Kneževi 

Vinogradi potvrđuje se: 

1. Marko Barčan iz Kneževi Vinogradi, 

ul. Glavna 32., OIB:99205276389, 

vatrogasni časnik I klase/vatrogasac sa 

posebnim ovlastima, tel:091/3903909, 

 

Za zamjenika zapovjednika DVD-a 

Kneževi Vinogradi potvrđuje se: 

2. Aleksandar Lozanov iz Kneževi 

Vinograda, ul. Glavna 46, 

OIB:80527633640, vatrogasni časnik , 

tel:091/9098460. 

 

III. 

               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

                                                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK        

Vedran Kramarić mag.iur. v.r. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  KNEŽEVI  VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA   :  214-01/21-01/06 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-21-02 

Kneževi Vinogradi, 21.04.2021.godine 

 

                   Na temelju članka 26. st.1. Zakona 

o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 

125/2019) i članka 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi(„Službeni glasnik“ 3/13, 3/18, 3/20, 

1/21 i 4/21), a sukladno izboru Vatrogasne  

zajednice „Baranja“ na izbornoj skupštini 

održanoj 26.03.2021. godine, načelnik Općine 

Kneževi Vinogradi donosi: 
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ZAKLJUČAK   

o davanju suglasnosti na izbor  

zapovjednika i zamjenika zapovjednika 

Vatrogasne zajednice „Baranja“  

 

I. 

                  Ovim Zaključkom Općina Kneževi 

Vinogradi kao jedna od članica daje suglasnost 

na izbor vatrogasne zajednice „Baranja“ koji je 

prihvaćen na izbornoj skupštini održanoj 

26.03.2021. godine o imenovanju zapovjednika 

i zamjenika zapovjednika vatrogasne zajednice 

„Baranja“. 

 

II. 

                  Za zapovjednika vatrogasne 

zajednice „Baranja“ potvrđuje se: 

1.Ivica Novak iz Darde, ul. Sv. I. Krstitelja 62., 

OIB:48177796482, vatrogasni časnik I 

klase/vatrogasac sa posebnim ovlastima, 

                  Za zamjenika zapovjednika 

vatrogasne zajednice „Baranja“ potvrđuje se: 

2.Marko Barčan iz Kneževi Vinograda, ul. 

Glavna 32, OIB:99205276389, vatrogasni 

časnik I. klase/vatrogasac sa posebnim 

ovlastima . 

 

III. 

               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

                                                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK        

Vedran Kramarić mag.iur.v.r. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  KNEŽEVI  VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA   :  214-01/21-01/08 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-21-02 

Kneževi Vinogradi, 27.04.2021.godine 

 

 

                   Na temelju članka 39. st.5. Zakona 

o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 

125/2019) i članka 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi(„Službeni glasnik“ 3/13, 3/18, 3/20, 

1/21 i 4/21), a sukladno izboru DVD-a Kotlina 

na izbornoj skupštini održanoj 18.04.2021. 

godine, načelnik Općine Kneževi Vinogradi 

donosi: 

 

ZAKLJUČAK   

o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika DVD-a, Kotlina 

 

I. 

                  Ovim Zaključkom se potvrđuje 

izbor DVD-a Kotlina koji je prihvaćen na 

izbornoj skupštini održanoj 18.04.2021. godine 

o imenovanju zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika DVD-a Kotlina. 

 

II. 

                  Za zapovjednika DVD-a Kotlina 

potvrđuje se: 

1.Zoltan Rajki ml. iz Kotline, 

OIB:59411152914. 

                  Za zamjenika zapovjednika DVD-a 

Kotlina potvrđuje se: 

2.David Karasi iz Kotline, OIB:34114137914. 

 

III. 

               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

                                                                                              

OPĆINSKI NAČELNIK        

Vedran Kramarić mag.iur.v.r. 

    
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA  KNEŽEVI  VINOGRADI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA   :  214-01/21-01/09 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-21-02 

Kneževi Vinogradi, 10.05.2021.godine 

 

                   Na temelju članka 39. st.5. Zakona 

o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 

125/2019) i članka 47. Statuta Općine Kneževi 

Vinogradi(„Službeni glasnik“ 3/13, 3/18, 3/20, 

1/21 i 4/21), a sukladno izboru DVD-a Suza na 

izbornoj skupštini održanoj 06.04.2021. godine, 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi donosi: 

 

ZAKLJUČAK  

 o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika DVD-a, Suza 

 

I. 

                  Ovim Zaključkom se potvrđuje 

izbor DVD-a Suza koji je prihvaćen na izbornoj 

skupštini održanoj 06.04.2021. godine o 

imenovanju zapovjednika i zamjenika 

zapovjednika DVD-a Suza. 
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II. 

                  Za zapovjednika DVD-a Suza 

potvrđuje se: 

1.Ištvan Kubik iz Suze, OIB:64322830112. 

                  Za zamjenika zapovjednika DVD-a 

Suza potvrđuje se: 

2.Antun Tot iz Suze, OIB:15948487872. 

 

III. 

               Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK        

Vedran Kramarić mag.iur.v.r. 

 

 Temeljem čl. 47. st.3. toč.24. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi («Službeni glasnik 

Općine Kneževi Vinogradi» br. 3/13.), čl.13. 

st.4. Zakona o zaštiti od požara («Narodne 

novine» br. 92/10.), te  odredbi  toč.3. Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za RH u 2021.godini 

(«Narodne novine» br. 3/20.)  Općinski 

Načelnik Općine Kneževi Vinogradi je dana 

13.05.2021.godine donio 

 

P  L A N    R A D A   

STOŽERA CIVILNE ZAŠITE OPĆINE 

KNEŽEVI VINOGRADI U PROVEDBI 

POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD  

POŽARA U  2021. GODINI  NA 

PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI 

VINOGRADI 

 

Čl.1. 

 Ovim Planom se utvrđuju obveze 

članova Stožera civilne zaštite Općine Kneževi 

Vinogradi u provođenje posebnih mjera zaštite 

od požara na području Općine Kneževi 

Vinogradi tijekom 2021.godine, a koje se 

odnose na: 

- Dobrovoljna vatrogasna društva 

(DVD-a) na području Općine 

Kneževi Vinogradi, 

- «Belje plus»  d.o.o.  Darda   PC 

«Ratarstvo»  -  PJ «Brestovac»  

Brestovac,  te  PC «Vinski podrum» 

Kamenac-Kneževi Vinogradi, 

- JPVP  Beli Manastir, 

- MUP RH   PU Osječko-Baranjsku   

PP Beli Manastir.  

 

Čl. 2. 

 Članovi Stožera civilne zaštite Općine 

Kneževi Vinogradi dužni su koordinirati 

aktivnosti zapovjedništava  DVD-a, odnosno 

JPVP Beli Manastir, te voditi računa da isti 

budu maksimalno angažirani, ozbiljni i 

disciplinirani u izvršavanju zadataka koji će biti 

utvrđeni Planom motrenja, čuvanja i ophodnje 

u građevinama i na površinama za koje prijeti 

povećana opasnost od nastajanja i širenja 

požara za vrijeme žetve 2021.godine na svom 

području djelovanja. 

 

Čl. 3.  

 Stožer civilne zaštite Općine Kneževi 

Vinogradi očekuje od pripadnika MUP-a RH PU 

Osječko-Baranjske PP Beli Manastir da tijekom 

cijele 2021. godine, a naročito u vrijeme žetvenih 

radova, patrolne službe koje budu raspoređene na 

području Općine Kneževi Vinogradi posebnu 

pozornost obrate na sve  aktivnosti u neposrednoj 

blizini žitnih polja. 

 

Čl. 4. 

 Stožer također očekuje, da će temeljem 

dosadašnjih iskustava «Belje plus» d.o.o. Darda 

PC Ratarstvo PJ «Brestovac»-Brestovac, kao i  

PC «Vinski podrum» Kamenac-Kneževi 

Vinogradi  tijekom žetve 2021.godine, na 

svakom žitnom polju na kome je ista aktualna, 

osigurati najmanje po jedan traktor s plugom, 

kao i osobu koja će njime upravljati - u slučaju 

potrebe preoravanja, kao i drugu neophodnu 

vatrogasnu opremu. 

 

Čl. 5. 

 Stožer će kao i prethodnih godina 

predložiti Općinskom Načelniku Općine 

Kneževi Vinogradi da zabrani spaljivanje suhe 

trave, slame( i strništa) i ostalih lako zapaljivih 

tvari za vrijeme trajanja visokih temperatura, a 

posebno u tijeku žetve. 

 

Čl. 6. 

 Stožer civilne zaštite Općine Kneževi 

Vinogradi će, zajedno s zapovjednicima DVD-

ova koji djeluju na području Općine, te 

odgovornim osobama zaduženim za zaštitu od 

požara «Belje plus» d.o.o. održati radne 

sastanke - po pitanju provedbe posebnih mjera 

zaštite od požara  neposredno prije početka 

ovogodišnje žetve (okvirno početkom lipnja 

2021.godine), te po njenom završetku - radi 

analize svih aktivnosti koje su poduzimane.  

 

Čl. 7. 
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 Ovaj Plan rada Stožera civilne zaštite 

Općine Kneževi Vinogradi u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara u 2021.godini na 

području Općine Kneževi Vinogradi stupa na 

snagu (i primjenjivat će se) danom donošenja, a 

ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA   :  214-01/21-01/10 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-21-1 

Kneževi Vinogradi, 13.05.2021.godine       

 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

Vedran Kramarić mag.iur.v.r. 

 

 Temeljem čl. 47. st.4. toč.24. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi («Službeni glasnik 

Općine Kneževi Vinogradi» br. 3/13.), čl.8. 

st.2. Zakona o zaštiti od požara («Narodne 

novine» br. 92/10), te točka 8 podtočka a. 

Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za RH u 

2021.godini («Narodne novine» br. 3/20.) 

Općinski načelnik Općine Kneževi Vinogradi  

je dana  13.05.2021.godine donio  

 

P  L  A  N   

MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE U 

GRAĐEVINAMA  I NA POVRŠINAMA 

ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA 

OPASNOST OD NASTAJANJA I 

ŠIRENJA POŽARA ZA VRIJEME ŽETVE 

2021. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE 

KNEŽEVI VINOGRADI 

 

Čl.1. 

 Ovim Planom se utvrđuje motrenje, 

čuvanje i ophodnje u građevinama i na 

površinama za koje prijeti povećana opasnost 

od nastajanja i širenja požara na području 

Općine Kneževi Vinogradi za vrijeme žetve 

2021.godine, te će biti ustrojene izviđačko-

preventivne ophodnje za iste. 

 

Čl. 2. 

 Odredbe ovog Plana se primjenjuju na 

području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno u 

naseljima:  Kneževi Vinogradi, Karanac, 

Kamenac, Kotlina, Suza i Zmajevac, te u  

pustarama:   

Jasenovac, Mirkovac i Sokolovac. 

 

Čl. 3. 

 Ovim Planom je predviđeno da će se 

motrenje, čuvanje i ophodnje u građevinama i 

na površinama za koje prijeti povećana 

opasnost od nastajanja i širenja požara na 

području Općine Kneževi Vinogradi odvijati u 

4 sektora. 

 

 Prvi sektor - obuhvaća naselja Kneževi 

Vinogradi i Kotlina, odnosno dio područja k.o. 

Kneževi Vinogradi i k.o. Kotlina u kojima će 

aktivnosti iz st.1. ovog čl. obavljati DVD 

Kneževi Vinogradi i DVD Kotlina. Kontakt 

osobe su: Barčan Marko - zapovj. DVD-a 

Kneževi Vinogradi (tel. 091/390-3909), te 

Zoltan Rajki ml. - zapovj. DVD-a  Kotlina (tel. 

098/687-950).  

 

            Drugi sektor - obuhvaća  naselja 

Karanac i Kamenac, odnosno područja k.o. 

Karanac i k.o. Kamenac, i u njemu će tijekom 

žetvene sezone 2021.godine protupožarne 

aktivnosti obavljati pripadnici DVD-a Karanac 

uz pomoć vatrogasnih postrojbi «Belje plus» 

d.o.o. Darda PC Ratarstvo PJ Brestovac-

Karanac. Kontakt osobe su: Albert Atila - 

zapovj. DVD-a Karanac (tel.098/185-5740) i  

Jumić Zdenko - ref. zaštite od požara «Belje 

plus» d.o.o. Darda (tel.091/1790-850).  

 

 Treći sektor - obuhvaća naselja Suza i 

Zmajevac, odnosno područja k.o. Suza i k.o. 

Zmajevac, i u njemu bi spomenute aktivnosti 

tijekom žetve 2021.godine obavljali članovi 

DVD-a Suza i DVD-a Zmajevac.  Kontakt 

osobe u ovom sektoru su:  Kubik Ištvan - 

zapovj. DVD-a Suza (tel. 099/2133-745) i 

Andrea Gerstmajer - zapovj. DVD-a Zmajevac 

(tel.098/975-7897).    

 

 Četvrti sektor - obuhvaća pustare 

Mirkovac, Jasenovac i  Sokolovac, odnosno dio 

k.o. Kneževi Vinogradi. Na tom području 

zaštitu od požara će obavljati za to osposobljeni 

radnici  «Belje plus» d.o.o. PC Ratarstvo PJ 

Brestovac-Karanac uz pomoć pripadnika DVD-

a Kneževi Vinogradi, DVD-a Suza, te DVD-a 

Zmajevac. Kontakt osoba je: Jumić Zdenko - 

ref. zaštite od požara «Belje plus» d.o. o. Darda  

( tel.. 091/1790-850). 

 

 Koordiniranje svim aktivnostima vršit će 

pripadnici JPVP Beli Manastir, nakon dojava  na 

br.193-vatrogasci, 112-zaštita i spašavanje, 

odnosno 192-policija.  

 

Treba naglasiti, da je tel. Bartolić  

Gorana - zapovjednika JPVP Beli Manastir 
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098/281-310 a Časar Danijela - njegovog 

zamjenika 099/730-4841, dok je kontakt osoba 

za cijelo «Belje plus» d.o.o. Darda Ileković 

Damir - voditelj službe za civilnu zaštitu i zaštitu 

od požara (tel.:091/1790-211). Odgovorne osobe 

u tvrtki «Hrvatske šume» d.d.  UŠP Osijek su u 

Šumariji Batina - upravitelj Putnik Radomir (tel. 

099/812-5098), te Prevoznik Željko - upravitelj 

Šumarije Tikveš-Bilje (tel. 098/447-033). 

 

 Kontakt osoba u MUP-u PP Beli 

Manastir (čije ophodnje pokrivaju područje 

Općine Kneževi Vinogradi) je  vođa sektora 

Jakić Miroslav - tel.098/170-6335 i 031/238-164, 

dok je u Općini Kneževi Vinogradi odgovorna 

osoba: Općinski načelnik mag.iur Kramarić 

Vedran (tel. 099/807-3000), a kontakt osoba je  

Despinić Marinko – komunalni i poljoprivredni 

redar Općine Kneževi Vinogradi (tel. 091/932-

5268). 

 

Čl. 4. 

 Dobrovoljna vatrogasna društva na 

području Općine Kneževi Vinogradi, te 

vatrogasne postrojbe «Belje plus» d.o.o., 

odnosno «Hrvatskih šuma» d.o.o.-Šumarije 

Batina i Tikveš-Bilje,  ustrojit će svoje 

izviđačko-preventivne ophodnje, koje će biti 

prisutne na područjima navedenim u čl. 3. ovog 

Plana tijekom cijelog žetvenog perioda (lipanj-

srpanj ) 2021.godine. 

 

Čl. 5. 

 Za vrijeme žetvene sezone 

2021.godine, spomenute izviđačko-preventivne 

ophodnje bit će prisutne na terenu i obilaziti 

žetvena polja, te se povremeno zadržavati na 

mjestima s kojih se vidi veći dio nadziranih 

površina. Pri tome će naročitu pozornost 

obratiti na područja uz ceste kojima se češće 

kreću vozila i ljudi. Također će ljudima 

zabranjivati zaustavljanja i parkiranja vozila uz 

žitna polja ili zalaženje u njihovu dubinu.  

 

Dežurni će dežurati svakodnevno u 

sjedištima spomenutih DVD-a, odnosno u  

Brestovcu (za «Belje plus» d.o.o.), te u 

Zmajevcu i Bilju (za «Hrvatske šume» d.o.o.) u 

vremenu od 7,00 do 21,00 sati. 

 

 Izvještaje s terena dežurni iz DVD-a će 

svakodnevno dostavljati u  JPVP Beli Manastir 

(na gore naznačene telefonske brojeve) -  i  to  u 

7,00  i 19,00 sati. 

 

Čl. 6. 

 Ovaj Plan se temelji na iskustvima iz 

ranijih godina kad su u pitanju aktivnosti 

sudionika u sustavu zaštite od požara za vrijeme 

žetve. Tu se prije svega misli na općinska 

Dobrovoljna vatrogasna društva, nadalje na 

vatrogasne postrojbe «Belje plus» d.o.o. Mece-

Darda PC Ratarstvo PJ Brestovac-Karanac, te 

tehniku i ljudstvo «Hrvatske šume» d.o.o. 

Uprava šuma  Podružnica Osijek  Šumarija 

Batina i Tikveš-Bilje, a oni sadrže informacije: 

 

- o tome, da će izviđačko-

preventivne ophodnje uglavnom 

činiti mlađi i mobilniji članovi tih 

društava i tvrtki, 

- o rasporedu njihovih dežurstava, te 

načinu na koji se vrše ophodnje 

(pješice, biciklima, motociklima, 

automobilima i traktorima), 

- o sustavu dojavljivanja i 

uzbunjivanja u slučajevima 

nastajanja i širenja požara 

(telefonom i vatrogasnim 

sirenama). 

 

Čl. 7. 

 Ovaj Plan stupa na snagu (i primjenjivat 

će se) danom donošenja, a ima se objaviti u 

Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

KLASA   :  214-01/21-01/11 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-21-1 

Kneževi Vinogradi, 13.05.2021.godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 Vedran Kramarić mag.iur v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 372-01/21-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-03/1-21-3 

Kn.Vinogradi, 28.05.2021. 

 

 Temeljem članka 6. stavak 2. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 

125/11, 64/15, 112/18) i članka 47. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 

3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 4. i članka  

6.stavak 2. Odluke o davanju u zakup i 

kupoprodaji poslovnih prostora Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/16), 

članku 4. Odluke o utvrđivanju početne 
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vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik  2/16), Općinski načelnik Općine 

Kneževi Vinogradi dana 28.05.2021. godine 

donio je 

 

O D L U K U   

O davanju u zakup poslovnog prostora 

 

I 

 Ovom Odlukom daje se i na dalje  u 

zakup HP - Hrvatskoj pošti d.d., OIB 

873311810356, Zagreb, Jurišićeva 13., pravnoj 

osobi u vlasništvu Republike Hrvatske  

poslovni prostor i to: 

- Poslovni prostor u Zmajevcu, M.Tita 

199. na kč.br.1572 u k.o. Zmajevac, 

površine 41 m2; 

 

II 

 Poslovni prostor daje se u interesu i 

cilju općega, gospodarskog i socijalnog 

napretka Općine Kneževi Vinogradi, za daljnji 

rad i djelatnost poštanskog ureda u Zmajevcu,  

 

III 

 Određuje se zakupnina od 1,00 kn/m2 

mjesečno, počevši od 01.07.2021. Rok na koji 

se sklapa zakup je 1 godina. 

 

IV 

 Općinski načelnik će u ime Općine 

Kneževi Vinogradi sklopiti ugovor o zakupu 

sukladno zakonskim propisima i općim aktima 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

V 

 Ova Odluka stupa na snagu donošenja, 

a ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

  Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 372-01/21-01/2 

URBROJ: 2100/06-01-03/1-21-3 

Kn.Vinogradi, 28.05.2021. 

 

 Temeljem članka 6. stavak 2. Zakona o 

zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 

125/11, 64/15, 112/18) i članka 47. Statuta 

Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 

3/13, 3/18, 3/20, 1/21, 4/21), članka 4. i članka  

6.stavak 2. Odluke o davanju u zakup i 

kupoprodaji poslovnih prostora Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 1/16), 

članku 4. Odluke o utvrđivanju početne 

vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u 

vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik  2/16), Općinski načelnik Općine 

Kneževi Vinogradi dana 28.05.2021. godine 

donio je 

 

O D L U K U   

O davanju u zakup poslovnog prostora 

 

I 

 Ovom Odlukom daje se i na dalje  u 

zakup HP - Hrvatskoj pošti d.d., OIB 

873311810356, Zagreb, Jurišićeva 13., pravnoj 

osobi u vlasništvu Republike Hrvatske  

poslovni prostor i to: 

- Poslovni prostor u Karancu, 

Kolodvorska 124. na kč.br. 611/2 u k.o. 

Karanac, površine 35,81 m2 

 

II 

 Poslovni prostor daje se u interesu i 

cilju općega, gospodarskog i socijalnog 

napretka Općine Kneževi Vinogradi, za daljnji 

rad i djelatnost poštanskog ureda u Zmajevcu,  

 

III 

 Određuje se zakupnina od 1,00 kn/m2 

mjesečno, počevši od 01.07.2021. Rok na koji 

se sklapa zakup je 1 godina. 

 

IV 

 Općinski načelnik će u ime Općine 

Kneževi Vinogradi sklopiti ugovor o zakupu 

sukladno zakonskim propisima i općim aktima 

Općine Kneževi Vinogradi. 

 

V 

 Ova Odluka stupa na snagu donošenja, 

a ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

     OPĆINSKI NAČELNIK 

  Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

              

          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

                Općinski načelnik 
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KLASA: 602-01/21-01/03 

URBROJ:2100/06-01-03/14-21-1 

Kn.Vinogradi, 01.06.2021. 

 

 

 Temeljem čl. 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13, 

3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i Programa poticanja 

obrazovanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2018.-2023.godine 

(Službeni glasnik 12/18), Općinski načelnik 

dana 01.06.2021. godine donosi 

 

O D L U K U   

o raspisivanju javnog poziva za poticanje 

obrazovanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi Mjera 9: „Najbolji 

srednjoškolac“ 

 

Članak 1. 

Raspisuje se javni poziv za potporu – 

dodjelu nagrade iz Programa poticanja 

obrazovanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2018.-2023. godine iz 

područja C. Srednjoškolsko obrazovanje, Mjera 

9: „Najbolji srednjoškolac“. 

Općina će najboljeg srednjoškolca 

nagraditi s potporom u vrijednosti 1.000,00 kn, 

laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene. 

 

Članak 2. 

Pravo na potporu – dodjelu nagrade 

ostvaruje najbolji učenik srednjoškolac s 

područja Općine Kneževi Vinogradi, s 

prosjekom 5,00 i osvojenim 1, 2 ili 3 mjestom 

na državnom, međužupanijskom ili 

županijskom natjecanju.  

  

Članak 3. 

Obvezna dokumentacija: 

- Potpuno i čitko ispisan obrazac;  

- Preslika osobne iskaznice za 

podnositelja; 

- Izjava o nepostojanju dvostrukog 

financiranja i privola – dio obrasca; 

- Preslik svjedodžbe ili potvrde s 

ostvarenim ocjenama na kraju 

šk.godine 2020/2021; 

- Preslika dokaza o ostvarenom rezultatu 

na natjecanju; 

- Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

Članak 4. 

Prijavitelji svoje zahtjeve (na 

propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne 

dokumentacije podnose poštom ili osobno 

svakim radnim danom Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske 

Republike 3. 31309 Kneževi Vinogradi. 

Natječaj je otvoren do 18.06.2021. 

godine. 

 

Članak 5. 

Na temelju uredne i potpune prijave 

Općinski načelnik, na prijedlog Povjerenstva 

donosi Odluku o isplati potpore u roku 15 dana. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

            

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

 Općinski načelnik 

 

KLASA: 402-08/21-01/55 

URBROJ: 2100/06-01-04/14-21-1 

Kneževi Vinogradi, 04.06.2021. 

 

 Na temelju članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 3/13, 

3/18, 3/20, 1/21, 4/21) i na temelju Pravilnika o 

financiranju programa i projekata udruga od 

interesa za opće dobro Općine Kneževi 

Vinogradi (Službeni glasnik 9/15), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 

04.06.2021. donio je  

 

O D L U K U   

O utvrđivanju prioriteta financiranja, 

načinu raspodjele raspoloživih sredstava 

namijenjenih financiranju manifestacija u 

određenom području koji provode udruge u 

2021. godini 

 

I. Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se: 

- Prioriteti financiranja; 

- Financijski okvir dodjele financijskih 

sredstava; 

- Dokumentacija za provedbu natječaja; 
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- Imenovanje članova povjerenstva. 

 

II. Prioriteti financiranja 

 

Članak 2. 

 Na temelju Proračuna Općine Kneževi 

Vinogradi za 2021. godinu utvrđuju se područja 

na temelju kojih će se raspisati natječaj za 

manifestacije: 

- Iz područja sporta i rekreacije; 

- Iz područja eno, etno i gastro ponude 

- Obilježavanje obljetnica, jubileja i sl. 

 

Članak 3. 

 Sredstva po programskim područjima 

iz prethodnog članka ostvaruju Udruge po 

sljedećim kriterijima: 

1. Značaj manifestacija za razvoj ruralnog 

turizma i eno -gastro ponude na 

području općine 

2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora 

financiranja (vlastita sredstva, 

županijski proračun, državni proračun, 

fondovi…); 

3. Sudjelovanje mladih u manifestaciji; 

4. Poštivanje preuzetih obveza u 

realizaciji dosadašnjih projekata; 

5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja 

o realizaciji ranije provedenih 

programa i izvještavanja o utrošku 

proračunskih sredstava; 

6. Broj članova udruge s prebivalištem na 

području Općine. 

 

III. Financijski okviri dodjele 

financijskih sredstava 

 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje manifestacija 

određena su u Proračunu Općine za 2021. 

godinu u ukupnom iznosu od 350.000,00 kuna.  

 

IV. Dokumentacija za provedbu 

natječaja 

 

Članak 5. 

 Za provedbu natječaja određuje se kao 

obvezna sljedeća dokumentacija i to: 

1. Tekst natječaja; 

2. Uputa za prijavitelje; 

3. Obrazac prijave za manifestaciju; 

4. Obrazac izjave o nepostojanju 

dvostrukog financiranja; 

5. Obrasce za izvještavanje. 

 

V. Povjerenstvo za provedbu 

natječaja 

 

Članak 6. 

 U Povjerenstvo za provedbu i 

ocjenjivanje prijava za financiranje imenuju se: 

 

1. Budimir Jelena - predsjednica 

2. Banović Spomenka – članica 

3. Palko Tatai Ines– članica 

4. Tibor Martina - članica 

5. Plavec Mario – član 

6. Sabo Šandor - član 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka  stupa na snagu danom 

donošenja i ima se objaviti u Službenom 

glasniku. 

 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

                    Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 
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