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 Temeljem članka 32. i članka 44. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni 

glasnik 3/13, 3/18, 3/20 i 1/21-proč.tekst) , 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi na 

svojoj 30 sjednici održanoj elektronskim putem 

od 10-12.veljače 2021.godine, donijelo je 

 

O D L U K U  

o davanju ovlaštenja Komisiji za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

Članak 1. 

 Ovlašćuje se Komisija za Statut, 

Poslovnik i normativnu djelatnost da u ime 

Općinskog vijeća da odgovore Visokom 

upravnom sudu Republike Hrvatske u postupku 

ocjene zakonitosti općeg akta – Odluke o 

komunalnoj naknadi po zahtjevima: 

1. Srete Balaš iz Karanca u predmetu 

Visokog upravnog suda br.Usoz-11/20 

2. Vijećnika Općinskog vijeća Općine 

Kneževi Vinogradi: Bože Čerkez iz 

Karanca, Gordane Musa-Balaš iz 

Karanca, Sanele Proszer Horvatin iz 

Kotline Daniela Hordoši iz Suze, u 

predmetu Visokog upravnog suda br. 

Usoz-92/20 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u Službenom glasniku Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

   PREDSJEDNICA 

           OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Dragana Božić v.r. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

KLASA: 541-01/21-01/01 

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

Kn.Vinogradi, 22.01.2021. 

 

 

 Općinski načelnik na temelju članka 

5.stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti  (NN 79/07, 113/08, 43/09, 

130/17, 114/18) i članka 47. Statuta Općine 

Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), na 

prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-

baranjske Županije od 08.01.2021., dana 

22.01.2021. donio je 

 

O D L U K U  

o donošenju Godišnjeg programa mjera za 

zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti u 

2021.godini 

 

Godina XXIV Kn.Vinogradi, 12.02.2021. Broj 3 
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I 

 Donosi se Godišnji program mjera za 

zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za 

područje Općine Kneževi Vinogradi za 

2021.godinu izrađen i predložen od strane 

Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske 

Županije, a isti će se provoditi sukladno 

potrebama tijekom godine, kao i raspoloživim 

financijskim sredstvima Proračuna Općine. 

 

II 

 Tekst Programa nalazi se u prilogu i 

sastavni je dio ove Odluke. 

 

III 

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

         Vedran Kramarić, mag.iur.v.r. 

 

  

Temeljem Zakona o sustavu civilne 

zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20), Pravilnika o 

smjernicama za izradu Procjena rizika od 

katastrofa i velikih nesreća za područje 

Republike Hrvatske, jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave (NN 65/16), 

Smjernica za izradu procjena rizika od velikih 

nesreća za područje Osječko-baranjske županije 

i prve Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Osječko-baranjske županije, prve 

Procjene rizika od velikih nesreća Općine 

Kneževi Vinogradi („Sl. glasnik Općine Kn. 

Vinogradi“ br. 2/18), i članka 47. st.4. toč.1. 

Statuta Općine Kneževi Vinogradi («Sl. glasnik 

Općine Kn. Vinogradi« br. 3/13.), Općinski 

načelnik Općine Kneževi Vinogradi dana 

28.01.2021.godine donosi: 

 

ODLUKU 

 o načinu izrade Revizije I. Procjene rizika 

od velikih nesreća  za područje Općine 

Kneževi Vinogradi 

 

I. 

            Temeljem obaveza iz predmetnog 

Zakona o sustavu civilne zaštite i provedbenih 

propisa, Općinski načelnik predlaže, a 

Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi 

usvaja Reviziju I. Procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Kneževi Vinogradi, 

nakon tri godine od prve Procjene rizika općine, 

te izrade prve Procjene rizika od velikih nesreća 

za područje Osječko-baranjske županije 

ukupno. 

 

II. 

Revizija I. Procjene rizika od velikih 

nesreća Općine Kneževi Vinogradi izvršit će se 

samostalno, usklađenim timskim radom Radne 

skupine Općine Kneževi Vinogradi, uz stručnu 

pomoć. Radna skupina se određuje sukladno 

članku 67. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 

postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti (NN 49/17). Revizija dokumenta 

se radi u uvjetima provođenja protuepidemijskih 

mjera i postupaka uzrokovanih virusom SARS-

COV-2 (bolest COVID 19). 

Od Osječko-baranjske županije i 

Područnog ureda civilne zaštite Osijek 

(Ravnateljstva CZ RH) nisu primljene nadopune 

postojećih ili nove Smjernice za izradu Procjene 

rizika. 

 

III. 

U Radnu skupinu za izradu Revizije I. 

Procjene rizika od velikih nesreća Općine 

Kneževi Vinogradi (oblik rada naložen 

Smjernicama Županije) određujem: 

- Stojan Petrović, dipl. iur, zamjenik 

načelnika Općine, voditelj radne 

skupine 

- Zdenko Čarapar, načelnik Stožera 

CZ Općine, za člana 

- Željka Kolarić, Pročelnica JUO 

Općine, za člana 

- Marinko Despinić, komunalni redar 

Općine, za člana 

- Franjo Logožar-stručna osoba zaštite 

i spašavanja. 

 

IV. 

           Radna skupina će proučiti do sada važeću 

prvu Procjenu rizika od velikih nesreća Općine 

Kneževi Vinogradi, te prvu Procjenu rizika 

Osječko-baranjske županije, kao i druga 

relevantna dokumenta civilne zaštite, te izraditi 

Reviziju I. Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Kneževi Vinogradi. Na razini 

Općine o provođenju ove Odluke brinuti će 

Marinko Despinić. 

 

V. 

           Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u «Službenom 

glasniku» Općine Kneževi Vinogradi. 
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KLASA   :  810-01/21-01/01 

URBROJ :  2100/06-01-03/08-21-2 

Kn. Vinogradi, 28.01.2021.godine 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

Vedran Kramarić mag.iur.v.r.      

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

   

KLASA: 604-02/20-01/01 

URBROJ: 2100/06-01-03/14-21-19 

Kneževi Vinogradi, 05.02.2021. 

 

 Na temelju članka 5. stavak 1. 

Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih 

stipendija (Službeni glasnik 7/19.), Općinski 

načelnik dana 05.02.2021. na prijedlog 

Jedinstvenog upravnog odjela donosi 

 

Odluku  

o izmjeni Odluke raspisivanju natječaja za 

dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 

 

Članak 1. 

 U članku 1. poglavlje I mijenja se i 

glasi: 

 

I 

 „Ovim natječajem dodjeljuju se 

učeničke i studentske stipendije u akademskoj, 

odnosno školskoj 2020/2021.godini u kategoriji 

 

1. UČENIČKE STIPENDIJE: 

1.1.  6 stipendija za uspjeh u školi za 

srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 

200,00 kn po učeniku; 

1.2.  5 stipendija prema socijalnom 

statusu za srednjoškolske učenike u mjesečnom 

iznosu od 200,00 kn po učeniku; 

1.3.  6 stipendija za deficitarna 

zanimanja (2 stipendije za zanimanje: mesar i 4 

stipendije za zanimanje: veterinarski tehničar u 

suradnji s Belje plus d.o.o.) za srednjoškolske 

učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po 

učeniku od strane Općine, te dodatnom 

stipendijom u iznosu od 400,00 kn od strane 

Belja plus d.o.o. prema posebnom ugovoru. 

 

2. STUDENTSKE STIPENDIJE – ZA SVE 

STUDENTE 

2.1. Neograničen broj sukladno 

uvjetima natječaja u mjesečnom iznosu od 

500,00 kn po studentu. 

 

Učenik može podnijeti prijavu i po 

socijalnom statutu i po uspjehu, odnosno za 

deficitarna zanimanja u odvojenim prijavama. 

Ako ostvaruje pravo i po socijalnom statusu i po 

uspjehu, ostvarit će samo po socijalnom statusu, 

dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći 

učenik ili student, ako ispunjava, ako je podnio 

za sve tri kategorije, a pripada deficitarnom 

zanimanju iz točke 1.3. ostvarit će samo za 

deficitarna zanimanja. 

Odobrene stipendije dodjeljuju se 

učenicima/studentima do završetka školovanja 

za koje su im dodijeljene.“ 

 

Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke o raspisivanju 

natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih 

stipendija ostaju ne promijenjene. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

 Vedran Kramarić, mag.iur. 
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