ZAPISNIK
Sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, održane 16.09.2021. godine u 17,00 sati
u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“.
NAZOČNI NA SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivica Plantosar, Janoš Pavlović, Miroslav Aćimović, Agneza Mijatović, Sanja Terek, Deneš Šoja, Petar
Šmrčković, Dragana Božić, Mirjana Damjanić, Sanela Proser Horvatin, Daniel Hordoši,
SJEDNICI NISU NAZOČNI VIJEĆNICI: Hajnalka Bistrican, Kristian Horvat.
GOSTI:
● Vedran Kramarić – načelnik Općine Kneževi Vinogradi;
● Ružica Batori – Zamjenica Općinskog načelnika iz reda Hrvatskog naroda;
● Stojan Petrović: Zamjenik načelnika iz reda Srpske nacionalne manjine;
● Željka Kolarić – Pročelnica Općine Kneževi Vinogradi;
● Martina Tibor – Zapisničar - djelatnica Općine Kneževi Vinogradi;
Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je vijećnike i goste, te je utvrdio kvorum sa prisutnih 11
vijećnika.
Pitanja i incijative vijećnika:
Nakon utvrđivanja kvoruma vijećnici su pozvani za postavljanje eventualnih pitanja ili inicijativa.
Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je rekla kako je već upozorila da se nekontrolirano vozi
na ulazu u Kotlinu iz pravca Kneževih Vinograda, i iz pravca Podolja također. Nažalost se ništa nije poduzelo po tom
pitanju. Nadalje, rekla je kako se urušio kanal na Glavnoj ulici, potrebna je hitna sanacija. Sljedeće pitanje je bilo vezano
za cestu između Kneževih Vinograda i Kotline, naime šljunak koji je pored ceste nanosi se na asfalt i oštećuje
automobile.
Načelnik Vedran Kramarić je dao odgovor na postavljena pitanja, te je rekao kako je inicijativa vijećnice o
reguliranju prometa semaforom proslijeđena Županijskoj upravi za ceste, također ima interesa za isto i u Zmajevcu,
postavljanje semafora košta cca. 500.000,00 kuna, no uvjet za postavljanje je cca. 1.000 vozila dnevno, taj kriterij se u
Kotlini zasigurno ne može ispuniti, no inicijativa će se ponovno pokrenuti. Što se tiče sanacije kanala na Glavnoj ulici,
također je obavještena Županijska uprava za ceste. U vezi problema sa šljunkom pored ceste između Kneževih
Vinograda i Kotline, svake godine se isto sanira, ima informaciju da se upravo radi na projektnoj dokumentaciji za
spojni plinovod Knežev Vinogradi – Kotlina, nada se da će se tada kvalitetno riješiti i taj problem.
Vijećnik Daniel Hordoši se javio za riječ, te je pitao što se događa po pitanju sanacije Doma za mlade u Suzi.
Načelnik Vedran Kramarić je dao odgovor na postavljeno pitanje, te je rekao kako je naručena projektna
dokumentacija, ishođene su sve dozvole, čim se raspiše natječaj, što nije realno očekivati za ovu godinu, projekt će se
prijaviti.
Vijećnik Daniel Hordoši je postavio pitanje čija je nadležnost održavanje poljskih puteva.
Načelnik Vedran Kramarić je dao odgovor i rekao kako su sukladno agrotehničkim mjerama korisnici
poljoprivrednih površina nadležni za održavanje poljskih puteva, ali ukoliko postoji nekakav problem mještani se
slobodno mogu javiti komunalnom redaru Općine koji će potom obići teren.
Predsjednik vijeća Petar Šmrčković je pitao koliko se trenutno studenata i srednjoškolaca stipendira.
Pročelnica Željka Kolarić je dala odgovor i rekla da stipendiju prima 15 studenata i 10 srednjoškolaca, stipendija
se isplaćuje 10 mjeseci u godini.

Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Predsjednik Vijeća je predložio usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice.
Općinsko vijeće je 11 glasova „ZA“ jednoglasno usvojio Zapisnik sa 3. sjednice.

Nakon usvojenog Zapisnika, predsjednik Općinskog vijeća je stavio na razmatranje predloženi Dnevni
red koji su vijećnici dobili uz materijal, te je predložio nadopunu s još dvije točke „Donošenje Zaključka o
uključivanju Općine Kneževi Vinogradi u subvencioniranje kamata u kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d.
za kreditiranje turističkog sektora za ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi“ i „Donošenje Rješenja
o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu stambenih jedinica na području Općine Kneževi Vinogradi“.
Kako nije bilo dodatnih pitanja, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje Dnevni red
Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ jednoglasno usvojio Dnevni red.
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi
Vinogradi za 2021. godinu;
2. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021.
godinu;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021.
godini;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021.
godini;
5. Donošenje Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i
davanje a korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju
multifunkcionalnog i dječjeg igrališta u Zmajevcu;
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu
komunalne opreme – kante za otpad;
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju
vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu;
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju
vlage na objektu NK Borac u Kneževim Vinogradima;
10. Donošenje Zaključka o uključivanju Općine Kneževi Vinogradi u subvencioniranje kamata u
kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za kreditiranje turističkog sektora za ulaganja na području
Općine Kneževi Vinogradi;
11. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu stambenih jedinica na području
Općine Kneževi Vinogradi.
Točka 1.
Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu
Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje vijećnicima o ostvarenim prihodima i primicima i
rashodima i izdatcima, te kako je Odlukom utvrđeno da se manjak od nefinancijske imovine pokriva iz viška prihoda
od poslovanja, viška neto zaduživanja, te viška iz prethodne godine, te da u konačnici ukupan rezultat poslovanja
uzimajući u obzir i višak iz prethodne godine predstavlja pozitivan financijski rezultat u ukupnom iznosu od
4.758.009,03 kuna.

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Polugodišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu.

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

2.
Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi
za 2021. godinu
Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje vijećnicima. Pojasnila je nužnost i bitne stavke koje se u
proračunu mijenjaju, Proračun se povećava za cca. 1.300.000,00 kuna, a radi se o projektima koji su odobreni
poslije rebalansa u 7. mjesecu. Jedan od projekta je i nabavka komunalne opreme – kante za otpad, povećanje
radi sanacije vlage u objektu NK „Borac“ i sanacija vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu. Spomenute radnje
su na dnevnom redu ove sjednice.

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o V. izmjenama i
dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi
za 2021. godinu – IV. Izmjena

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Općine Kneževi
Vinogradi u 2021. godini
Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje vijećnicima, rekla je kako je spomenula kod
prethodne točke kako se povećavaju sredstva u Proračunu radi sanacije, postavljanja hidroizolacije na zgradi
NK „Borac“ u Kneževim Vinogradima, nadalje zbog radova na kuglani u Karancu. Ostale stavke se ne mijenjaju
ali su navedene radi lakšeg praćenja.

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Programa javnih
potreba u sportu Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Kneževi
Vinogradi u 2021. godini

Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje ove točke, te je rekla da se u postojećem
Programu kod članka 3 se dodaje sanacija vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu.
Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ te upitala da kako se program povećava za
282.000,00 kuna, s obzirom da je u proračunu dodana stavka za vinski muzej u iznosu 350.000,00 kuna.
Pojašnjeno je da postoje i stavke unutar Programa proračuna koje se umanjuju, te u konačnici ukupno
uvećanje Programa iznosi 282.000,00 kn. Primjećena je tiskarska pogreška unutar članka 3. gdje umjesto
282.000,00 kn treba da bude upisano 722.000,00 te se isto od strane predlagatelja ispravlja
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Programa javnih
potreba u kulturi Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 5.
Donošenje Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i
davanje a korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini

Pročelnica Željka Kolarić dala je obrazloženje vijećnicima, rekla je kako se radi o predloženim
izmjenama izvora financiranja unutar Proračuna, te je nužno mijenjati i Program, odnosno način
rasporeda sredstava, a isto se šalje Ministarstvu poljoprivrede.
Kako nije bilo više pitanja, predsjednik Vijeća stavio je točku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama Programa
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i davanje a korištenje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 6.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za izgradnju
multifunkcionalnog i dječjeg igrališta u Zmajevcu

Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako se radi o projektu koji će se provoditi pri Ministarstvu
regionalnog razvoja, prije dvadesetak dana je stigla Odluka o financiranju u iznosu od cca. 320.000,00
kuna, ukupna vrijednost projekta je nešto manje od milijun kuna. Rok za završetak je kraj sljedeće
godine. Radi se o izgradnji multifuncionalnog igrališta, parkirališta za autobuse, za osobna vozila,
izgradit će se mostovi, staze, sjenice i to na placu u vlasništvu Općine koji se nalazi u užem centru
Zmajevca.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je točku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na
provođenje postupka javne nabave za izgradnju multifunkcionalnog i dječjeg igrališta u Zmajevc

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 7.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave za nabavu
komunalne opreme – kante za otpad

Načelnik Vedran Kramarić je objasnio vijećnicima da se radi o još jednom projektu u svrhu
zaštite okoliša, a to je nabavka komunalne opreme – kante za metalni i stakleni otpad, te će se osim
toga u centru Kneževih Vinograda postaviti podzemni spremnici za odlaganje otpada. Iznos sredstava
financiranog od Fonda za zaštitu okoliša je nešto manje od 600.000,00 kuna.
Pročelnica Željka Kolarić je informirala vijećnike da će se u sklopu tog projekta nabaviti još
kanti za plastiku i papir, metal za kućanstva, za škole i vrtiće, te jedan komplet podzemnih spremnika.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je točku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na
provođenje postupka javne nabave za nabavu komunalne opreme – kante za otpad

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 8.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju
vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu
Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako se radi o projektu koji je prijavljen na natječaj

Ministarstva kulture, vidljivo je da nema natječaja na koji se Općina ne javi, u sklopu projekta se
planira sanacija vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu, naime veliki su problemi s vlagom. Objekt
je star, a povučena financijska sredstva nažalost nisu dostatna za ozbiljniji pristup, na raspolaganju

je 350.000,00 kuna s kojima će se problem pokušati riješiti na duže vrijeme. U zgradi je već
postavljen uređaj za isušivanje.
Vijećnica Sanela Proser Horvatin je postavila pitanje koji je iznos dobiven na natječaju u tu
svrhu.
Pročelnica Željka Kolarić je rekla da se radi o cca. 100.000,00 kuna.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je točku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na
provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vinskog i zavičajnog muzeja u Zmajevcu

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 9.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka jednostavne nabave za sanaciju vlage na
objektu NK Borac u Kneževim Vinogradima
Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako se također radi o staroj zgradi, zbog vlage su nastali

veliki problemi, na sjednici su prisutni predsjednik NK „Borca“ i predsjednik nogometne škole koji
mogu i detaljnije objasniti koji su problemi. Unutra je nesnosan smrad, okruženje je nezdravo za djecu
nogometne škole, brojne druge momčadi gostuju na utakmicama, a objekt trenutno ne pokazuje nimalo
lijepu sliku o klubu. Radovi su podijeljeni u dvije faze, prvo bi se postavila hidroizolacija na objektu,
a u drugoj fazi bi se odradio „kozmetički dio“ kao što su krečenje, postavljanje nove instalacije.
Vijećnica Sanela Proser Horvatin je rekla kako je kod prethodne točke povećanje za ovu
sanaciju puno manja od iznosa koji je potreban za ovaj zahvat, te je tražila objašnjenje.
Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako je objasnio da će se radovi podijeliti u dvije faze,
tako da se u ovoj točki radi samo o izvođenju prve faze a to je postavljanje hidroizolacije.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je točku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na provođenje
postupka jednostavne nabave za sanaciju vlage na objektu NK Borac u Kneževim Vinogradima

Odluka se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 10.

Donošenje Zaključka o uključivanju Općine Kneževi Vinogradi u subvencioniranje kamata u
kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za kreditiranje turističkog sektora za ulaganja na području
Općine Kneževi Vinogradi
Načelnik Vedran Kramarić je objasnio vijećnicima kako Općina ima sličan Program za
sufinanciranje kamata na stambene kredite na inicijativu Županije, u ovom slučaju će Općina zajedno
sa Županijom sufinancirati kamatnu stopu i na taj način osigurati povoljnije kreditiranje za turistički
sektor.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je točku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Zaključka o uključivanju Općine Kneževi
Vinogradi u subvencioniranje kamata u kreditnoj liniji Zagrebačke banke d.d. za kreditiranje
turističkog sektora za ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi
Zakljuačk se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Točka 11.

Donošenje Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za procjenu stambenih jedinica na području
Općine Kneževi Vinogradi

Pročelnica Željka Kolarić dala je kratko obrazloženje vijećnicima, te je rekla kako se radi o
procjeni državnih stanova, do sada je bila imenovana Čila Todorović koja je inženjer, te predlaže se
njeno ponovno imenovanje.
Kako nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća stavio je točku na glasovanje
Općinsko vijeće je sa 11 glasova „ZA“ jednoglasno donijelo Rješenja o imenovanju člana
Povjerenstva za procjenu stambenih jedinica na području Općine Kneževi Vinogradi
Rješenje se nalazi u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 17:48 sati.

Zapisničar:
Martina Tibor

Predsjednik Općinskog vijeća
Petar Šmrčković

