
Z A P I S N I K

sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi održane 11.03.2020. godine u 18,00 sati 
u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“. 

 
NAZOČNI VIJEĆNICI SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragana Božić, Agneza Mijatović, Korina Deak Tomašić, Janoš Pavlović, Predrag Petrović, Hajnalka 
Bistrican, Boris Gal, Božo Čerkez, Miroslav Aćimović,  Zoltan Rajki, Sanela Proser Horvatin, Gordana 
Musa –Balaš, Daniel Hordoši

SJEDNICI NIJE NAZOČIO VIJEĆNIK: 

GOSTI:
● Jasna Petrović – Direktorica tvrtke Kneževi Parkovi d.o.o.
● Deneš Šoja – zamjenik načelnika Općine Kneževi Vinogradi
● Ružica Batori – zamjenica načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda
● Stojan Petrović – zamjenik načelnika iz reda srpske nacionalne manjine
● Željka Kolarić – pročelnica Općine Kneževi Vinogradi
● Marinko Despinić – djelatnik Općine Kneževi Vinogradi

Predsjednica Općinskog vijeća Dragana Božić pozdravila je vijećnike i goste, te je utvrdila kvorum 
sa prisutnih 12 vijećnika. 

Nakon utvrđivanja kvoruma vijećnici su pozvani za postavljanje eventualnih pitanja ili inicijativa.
Vijećnik Božo Čerkez se javio za riječ, postavio je nekoliko pitanja.  Rekao je kako je bio na 

reciklažnom dvorištu, koje je lijepo ali je nefunkcionalno, što god je pitao ništa se ne može odložiti, 
kontejneri su puni. Da li se problem može riješiti. Sljedeće pitanje se odnosilo na proširenje mosta kod 
Štefankase u Karancu, bilo je rečeno da će se postaviti cijevi ali se ništa nije učinilo. Postavio je pitanje da li 
Općina ima saznanja o situaciji nogometnog kluba „Polet“ u Karancu, koji je po njegovom saznanju pred 
raspadom. Da li su dali završno izvješće.

Sjednici je pristupila vijećnica Korina Deak Tomašić, te sjednici na dalje prisustvuje 13 vijećnika.
Načelnik Vedran Kramarić je pozdravio prisutne i odgovorio je na postavljena pitanja. Rekao je kako 

je i Općina razočarana sa radom reciklažnog dvorišta, upućeno je nekoliko dopisa direktoru Baranjske 
čistoće d.o.o. gospodinu Damiru Pauliću, ali radi spora između tvrtke i njega komunikacija je otežana. Što se 
tiče mosta pogledat će se i riješiti problem. Rekao je kako je NK „Polet“ predao financijsko izvješće i javio 
se na natječaj, te su mu dodijeljena sredstva za rad. Sve dok klub uredno izvršava obveze prema Općini, 
Općina se neće miješati. Vijećnik Božo Čerkez je zamolio da se ipak istraži situacija kako ne bi došlo do 
gašenja kluba.  

Zamjenik načelnika gosp. Deneš Šoja se javio za riječ, rekao je kako je Općina uzimala u obzir 
uspjehe i prošlost kluba kada je dodijelila sredstva za rad, i da se sada teško može opravdati ispred 
nogometnih klubova Suza i Mirkovac jer su oni u višem rangu od Karanca, a dobili su manja sredstva. 
Rekao je kako je selo Karanac i ekonomski jače od sela Mirkovac i Suza, te da nikome nije zabranjeno da 
pomogne klubu ukoliko to bude potrebno jer Općina čini sve što je u njenoj moći. 

Vijećnik Janoš Pavlović se javio za riječ, te je rekao kako je i on čuo glasine oko raspada kluba ali da 
još nitko od članova nije dao službenu ostavku.

Vijećnica Gordana Musa – Balaš se javila za riječ te je rekla kako ne želi više plaćati gradsku 
kanalizaciju koju nema. Općina bi trebala pokrenuti inicijativu da se isto prestane naplaćivati građanima. 

Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako se ne plaća kanalizacija već mobilna odvodnja koja se 
odvija po pozivu građana.

Vijećnik Božo Čerkez se javio za riječ, rekao je kako su počeli raditi priključke u Karancu, kopaju po 
dvorištima a nemaju šahtove. 

Načelnik je rekao kako je prisustvovao sastanku i rečeno je da će se okna postavljati i ne zna zašto je 
dinamika radova takva kakva je ali prva faza će biti gotova do šestog mjeseca. Daljnji radovi se planiraju 
odmah nakon završetka prve faze. 

Vijećnica Gordana Musa – Balaš je postavila pitanje šta se poduzelo po pitanju vinskih cesta u 
Karancu. 



Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako se za sada ništa nije poduzelo, ukoliko bude bilo natječaja 
na koji se isti projekat može nominirati, poduzet će se potrebne mjere.

Vijećnica Sanela Proser Horvatin je postavila pitanje kada će se postavljati sustav za plin u Kotlini. 
Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako će se plinofikacija Kotline odvijati krajem 2021. godine.
Vijećnik Daniel Hordoši je rekao kako su stubišta u Suzi koja vode od DVD- a Suza do ulice K. 

Lajoša u lošem stanju.
Zamjenik načelnika gosp. Deneš Šoja je rekao kako zna za ta stubišta i da će ih osobno obići.                   
Predsjednica je nakon pitanja i inicijativa predložila na usvajanje Zapisnik sa prethodne sjednice.

Sa  9 glasova „ZA“ i 4 „PROTIV“ (Božo Čerkez, Gordana Musa – Balaš, Daniel Hordoši, Sanela 
Proser Horvatin) Zapisnik je usvojen

             
Nakon usvojenog Zapisnika, predsjednica je stavila na razmatranje predloženi Dnevni red koji su 

vijećnici dobili uz materijal, te se predlaže nadopuna sa točkom „Donošenje prijedloga o izmjeni dopune 
pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi.“

Kako nije bilo više dodatnih pitanja,  predsjednica Vijeća stavila je na glasovanje Dnevni red 

Sa 10 glasova „ZA“ 3 glasa „PROTIV“ (Božo Čerkez, Gordana Musa-Balaš, Daniel Hordoši) 
Dnevni red je usvojen

D N E V N I   R E D
1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi;
2. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od 

roditelja korisnika;
3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kneževi Vinogradi;
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih 

nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini;
5. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije dijela županijske 

ceste ŽC 4037;
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika;
7. Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini; 
9. NADOPUNA: Donošenje prijedloga o izmjeni dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi.

Točka 1.
Donošenje Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi

Pročelnica Željka Kolarić dala je kratko obrazloženje vijećnicima, rekla je da se radi o izmjeni 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u dijelu nadzora rada lokalne samouprave putem  
ureda državne uprave.

Vijećnica Gordana Musa – Balaš je ukazala na greške u pisanju, odnos greške jedne riječi, u članku 
3, što je i prihvaćeno. Također, smatra da u članku 5. u dijelu stupanja na snagu treba da stoji „najranije 8 
dana…“, jer je tako stoji i u Zakonu, što predlagatelji nisu prihvatili. 

Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica Vijeća stavila je točku na glasovanje.
  

Općinsko vijeće je sa 9 glasova  „ZA“, 3 glasa „SUZDRŽANA“  (Božo Čerkez, Sanela Proser 
Horvatin, Daniel Hordoši), te s 1 glasom „PROTIV“ (Gordana Musa – Balaš) donijelo



Statutarnu Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Općine Kneževi Vinogradi

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.
Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi 

Vinogradi od roditelja korisnika 
Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje točke, te je rekla kako se radi o 

utvrđivanju cijena boravka djece u vrtiću.  
Predsjednica je otvorila raspravu.
Vijećnica Gordana Musa – Balaš je rekla kako nema ništa protiv cijene ali je mišljenja da će te 

niske cijene jako puno koštati Proračun Općine. Ne slaže se niti s tim da korisnici koji nisu sa 
područja Općine Kneževi Vinogradi plaćaju samo 100,00 kuna veću naknadu. 

Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako je završen projekat izgradnje jaslica, prošao je i 
tehnički pregled zgrade, tako da će jaslice ubrzo početi sa radom. Uloženo je gotovo 3 milijuna kuna 
Europskog novca, obnovljen je i postojeći prostor vrtića. S ponosom ističe da su cijene najniže na 
području Općine Kneževi Vinogradi jer je cilj da su vrtići puni a ne prazni.  

Kako nije bilo pitanja predsjednica je stavila Odluku na glasovanje.

Općinsko vijeće je sa 11 glasova  „ZA“, 1 glasa „SUZDRŽANA“  (Božo Čerkez), te sa 1 
glasom „PROTIV“  (Gordana Musa - Balaš), donijelo

Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića „ZEKO“ Kneževi Vinogradi od 
roditelja korisnika 

Točka 3.
Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kneževi Vinogradi

Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje vijećnicima, rekla je da se radi o 
prijedlogu donošenja nove mjere Plana mreže dječjih vrtića s obzirom da se postojeća usluga 
predškolskog odgoja proširuje i na jasličku skupinu.  

Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća je stavila Odluku na glasovanje

Općinsko vijeće je sa 10 glasova „ZA“ i  3 glasa „SUZDRŽANA“ (Božo Čerkez, Sanela 
Proser Horvatin, Daniel Hordoši) donijelo

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Kneževi Vinogradi
Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 4.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini
Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje, rekla je kako je Zakonom propisano da 

predstavničko tijelo donese Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda. Kako tijekom 2019. 
godine na području Općine Kneževi Vinogradi nije bilo prirodnih nepogoda podnosi se izvješće o 
istom.   

Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća je stavila Odluku na glasovanje

Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ i  4 glasa „SUZDRŽANA“ (Božo Čerkez, Sanela 
Proser Horvatin, Daniel Hordoši, Gordana Musa - Balaš) donijelo

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini



Zaključak se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 5.
Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije dijela 

županijske ceste ŽC 4037
Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje vijećnicima, te istakla da s obzirom da s 

sredstva planirana Proračunom, donese odluka o sklapanju Ugovora s Županijskom upravom za 
ceste. 

Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća je stavila Odluku na glasovanje

Općinsko vijeće je sa 13 glasova „ZA“  JEDNOGLASNO donijelo
Odluku o sklapanju Ugovora o sufinanciranju radova rekonstrukcije dijela županijske ceste 

ŽC 4037
Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun

plaće službenika i namještenika
Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje, te je rekla kako se jedno radno mjesto 

ukida, te se uvodi jedno novo s pola radnog vremena. Postojeći koeficijenti radnika se ne mijenjaju.  
Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.

Vijećnica Gordana Musa – Balaš je tražila da joj se kažu imena sa tabličnog prikaza. 
Pročelnica Željka Kolarić je nabrojila imena.

Kako nije bilo više pitanja, predsjednica vijeća je stavila Odluku na glasovanje

Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ i  4 glasa „SUZDRŽANA“ (Božo Čerkez, Sanela 
Proser Horvatin, Daniel Hordoši, Gordana Musa - Balaš) donijelo
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun

plaće službenika i namještenika
Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 7.
Donošenje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu
Komunalni redar Marinko Despinić je dao kratko obrazloženje vijećnicima.
Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća je stavila Odluku na glasovanje.

Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ i  4 glasa „SUZDRŽANA“ (Božo Čerkez, Sanela 
Proser Horvatin, Gordana Musa – Balaš, Daniel Hordoši ) donijelo

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih 
rudina na području Općine Kneževi Vinogradi za 2019. godinu

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 8.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. 
godini

Komunalni redar Marinko Despinić je dao kratko obrazloženje.



Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća je stavila Odluku na glasovanje.

Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ i  4 glasa „SUZDRŽANA“ (Božo Čerkez, Sanela 
Proser Horvatin, Gordana Musa – Balaš, Daniel Hordoši) donijelo

Odluku o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima 
uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kneževi Vinogradi u 2019. godini

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 9.
Donošenje prijedloga o izmjeni dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi 
Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje, te je rekla kako je Upravno vijeće DV „Zeko“ 

donijelo Odluku s kojim se planira jedno novo radno mjesto na pola radnog vremena, te da traže 
suglasnost Općinskog vijeća za isto. 

Predsjednica vijeća je otvorila raspravu.
Kako nije bilo pitanja, predsjednica vijeća je stavila Odluku na glasovanje.

Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ i  4 glasa „SUZDRŽANA“ (Božo Čerkez, Sanela 
Proser Horvatin, Daniel Hordoši, Gordana Musa – Balaš) daje

Suglasnost na  izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi Vinogradi

Suglasnost se nalaze u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Zamjenik načelnika gosp. Deneš Šoja je tražio pažnju vijećnika iz Karanca, te je rekao su prije 
godinu i pol na jednoj od sjednica tražili da se naprave projekti i građevinske dozvole za ulice u 
Karancu, a da će oni ishoditi potrebna sredstva za izgradnju. Sa zadovoljstvom može reći da su 
izrađeni projekti za ulice Petefi Šandora i Nikole Tesle što je koštalo cca. 200.000,00 kuna. Ukoliko 
još uvijek postoji mogućnost da pomognu ishoditi potrebnih 15 do 20 milijuna kuna  dokumenti stoje 
na raspolaganju.

Vijećnica Gordana Musa – Balaš je rekla kako će sve to izvršiti nagodinu kada dođu na vlast.

Budući da se dnevni red iscrpio, sjednica je zaključena u 19:15 sati.

Zapisničarka                               Predsjednica Općinskog vijeća
           Martina Tibor                           Dragana Božić


