
Korina Tomašić Deak 
Vijećnik Općinskog vijeća 
Grupe birača nositelja mr. sc. Deneša Šoje 
31309 Kneževi Vinogradi, HR Republike 13. 
OIB: 43885343400 
 

DOPIS 

 
Poštovani/a, 
 
Obaviještavam Vas da je Financijski izvještaj za 2016. godinu sa popratnom 

dokumentacijom biti će objavljen na službenoj web stranici Općine Kneževi Vinogradi. 
 
 S poštovanjem, Korina Tomašić Deak. 
 

U Kotlini, 24.02.2017. 
 Vijećnik Općinskog vijeća 
 s liste birača nositeljaŠoje Deneša 
 
 ______________________________ 
 Korina Tomašić Deak 



Korina Tomašić Deak 
Vijećnik Općinskog vijeća 
Grupe birača nositelja mr. sc. Deneša Šoje 
31309 Kneževi Vinogradi, HR Republike 13. 
OIB: 43885343400 
 

PROGRAM RADA ZA MANDATNO 
RAZDOBLJE 2013 – 2017 

 
Na Lokalnim izborima održanim 2013. godine izabran sam kao vijećnik u Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi s liste grupe birača nositelja mr. sc. Deneša Šoje. 
 

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika, koji svoj rad temelje na Zakonu o lokalnoj i 
regionalnoj (područnoj) samoupravi, te drugim zakonskim propisima koji reguliraju prava i 
dužnosti u lokalnoj samoupravi, te Statutu Općine Kneževi Vinogradi i Poslovniku o radu 
Općinskog vijeće. 

 

U mandatnom periodu 2013 – 2017 zadatak mene kao vijećnika jeste: 
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,  
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća, 
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane 

na prijedloge akata, 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća, 
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika, 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 

radnim tijelima kojih je član i glasovati, 
- tražiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s 

tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge. 
 

Osobito kao vijećnik zalagat ću se za projekte i investicije, te za cjelokupan napredak i 
razvoj svih naselja Općine Kneževi Vinogradi, a po najprije za razvoj naselja iz kojeg dolazim. 

 

U svom radu surađivat ću s izvršnom vlasti Općine. Također, ću kao vijećnik surađivati s 
mjesnom samoupravom – mjesnim odborima, iznoseći njihove, dakako razumne stavove i 
prijedloge, na sjednicama Općinskog vijeća. 
 

Financijski izvještaj sa popratnom dokumentacijom biti će objavljen na službenoj web stranici 
Općine Kneževi Vinogradi. 
 

U Kneževim Vinogradima, 20.07.2013. 
 Vijećnik Općinskog vijeća 
 s liste birača nositelja Šoje Deneša 
 

 Korina Tomašić Deak 



Korina Tomašić Deak 
Vijećnik Općinskog vijeća 
Grupe birača nositelja mr. sc. Deneša Šoje 
31309 Kneževi Vinogradi, HR Republike 13. 
OIB: 43885343400 
 

PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU 

 
Na Lokalnim izborima održanim 2013. godine izabran sam kao vijećnik u Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi s liste grupe birača nositelja mr. sc. Deneša Šoje.  
 

Općinsko vijeće čini 13 viječnika, koji svoj rad temelje na Zakonu o lokalnoj i regionalnoj 
(područnoj) samoupravi, te drugim zakonskim propisima koji reguliraju prava i dužnosti u 
lokalnoj samoupravi, te Statutu Općine Kneževi Vinogradi i Poslovniku o radu Općinskog 
vijeća. 
 

Sukladno Statutu i Poslovniku zadatak mene kao vijećnika jeste: 
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća, 
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća, 
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane 

na prijedloge akata, 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća, 
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika, 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u 

radnim tijelima kojih je član i glasovati, 
- tražiti podatke, potrebne za obaljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s 

tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge. 
 

Kao vijećnik u svom radu planiram surađivati s izvršnom vlasti Općine, kao i mjesnom 
samoupravom – mjesnim odborima. 
 

Za svoj u Općinskom vijeću kao vijećnika, ne planiram posebne troškove za političko 
djelovanje, osim sredstava koje mi Proračunom Općine pripadaju = 220,00 kuna godišnje, 
koje planiram utrošiti za održavanje računa kod banke, dok drugih posebnih troškova u 2016. 
godini ne planiram imati. 

 
Financijski izvještaj za 2016. godinu sa popratnom dokumentacijom biti će objavljen 

na službenoj web stranici Općine Kneževi Vinogradi. 
 

U Kneževim Vinogradima, 24.02.2016. 
 Vijećnik Općinskog vijeća 
 s liste birača nositelja Šoje Deneša 
 
 Korina Tomašić Deak 



R.br. OPIS AOP IZNOS

1 2 3 4

1. PRIHODI (AOP 002 + 003 + 008) 001 623

1.1. Vlastita sredstva 002

1.2. Prihodi od donacija (AOP 004 + 005 +006 + 007) 003 220

1.2.1. od pravnih osoba u novcu 004 220

1.2.2. od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga 005

1.2.3. od fizičkih osoba u novcu 006

1.2.4. od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga 007

1.3. Ostali prihodi 008 403

2. RASHODI (AOP 010 + 014 + 019) 009 0

2.1. Materijalni rashodi (AOP 011 + 012 + 013) 010 0

2.1.1. Službena putovanja 011

2.1.2. Naknade troškova volonterima 012

2.1.3. Ostali rashodi 013

2.2. Rashodi za usluge (AOP 015 + 017 + 018) 014 0

2.2.1. Usluge promidžbe i informiranja 015

2.2.1.1. od toga troškovi oglašavanja 016

2.2.2. Intelektualne i osobne usluge 017

2.2.3. Ostale usluge 018

2.3. Ostali rashodi 019

VIŠAK PRIHODA (AOP 001 – 009) 020 623

MANJAK PRIHODA (AOP 009 – 001) 021  

Osoba za kontaktiranje: KORNEL KARASIKORINA TOMAŠIĆ DEAK

Telefon za kontakt: 0911613152

Telefax:

Potpis člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe 

birača

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

(G-FIN-IZVJ)

za razdoblje od 01.2016. do 31.2016.

Ime i prezime člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s 

liste grupe birača grupe birača nositelja mr.sc. Deneša Šoje – KORINA TOMAŠIĆ DEAK

OIB člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe 

birača 43885343400

Naziv predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave                                             

Vijeće Općine Kneževi Vinogradi



E-mail t-korina@net.hr

Potvrda primitka

mailto:t-korina@net.hr


Obrazac IZ-D

Broj stranice   1  

Iznos u 

novcu

Tržišna vrijednost 

darovanog 

proizvoda i/ili 

usluge

Ukupno

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

Korina Tomašić 

Deak

Vrijednost donacije

UKUPNO

Kneževi Vinogradi, 24.02.2017.

OIB političke stranke/nezavisnog zastupnika/člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave izabranog s liste grupe birača

Broj posebnog računa za financiranje političkog djelovanja

IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA

u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016.

R. 

br.
Ime i prezime/naziv donatora Adresa donatora OIB

Datum uplate 

donacije/davanja 

proizvoda i/ili 

pružanja usluge 

bez naplate

Vrsta donacije

Grupe birača nositelja mr.sc. Deneša Šoje / KORINA TOMAŠIĆ DEAK
Naziv političke stranke/nezavisnog zastupnika/člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača

31309 Kneževi Vinogradi, HR Republike 13.
Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

43885343400 HR52 23400093510286606



(mjesto i datum sastavljanja) (pečat i potpis odgovorne osobe)


