
Z A P I S N I K 

  Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, održane 28.03.2022. godine u 17,00 sati 

u prostorijama Sportskog – rekreacijskog centra – Bazeni – restoran „Panon“.  

NAZOČNI NA SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Ivica Plantosar, Janoš Pavlović, Agneza Mijatović, Sanja Terek, Deneš Šoja, Petar Šmrčković, Dragana Božić, 

Sanela Proser Horvatin, Melisa Fabijan, Hajnalka Bistrican, Kristian Horvat, Mirjana Damjanić 

SJEDNICI NISU NAZOČNI VIJEĆNICI: Miroslav Aćimović 

OSTALI NAZOČNI: 

● 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; 

● Marinko Despinić – Komunalni redar Općine Kneževi Vinogradi 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća pozdravio je vijećnike i goste, te je utvrdio kvorum sa prisutnih 12 

vijećnika.  

Pitanja i inicijative vijećnika:  

 Vijećnica Melisa Fabijan se javila za riječ, te je zamolila da se odrežu suhe grane sa drveća na ulasku u Zmajevac 

iz pravca Suze jer smatra da ugrožavaju promet. 

 Komunalni redar Općine Marinko Despinić se javio za riječ, te je rekao kako je upoznat sa problemom i da je 

on u fazi rješavanja.  

 Načelnik Vedran Kramarić se javio za riječ, pozdravio je prisutne, te je dao informaciju kako je vijećnici Saneli 

Proser Horvatin upućen pisani odgovor na dopis o potrebnim investicijama u Kotlini, koji smo proslijedili i ostalim 

vijećnicima. 

 Vijećnica Sanela Proser Horvatin je potvrdila primitak odgovora. 

     

 Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

 Predsjednik Vijeća je predložio usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice. 

Općinsko vijeće je  12 glasova „ZA“, odnosno  jednoglasno usvojio Zapisnik sa 9. 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 jednom točkom „Donošenje Odluke o 

dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Kneževi Vinogradi 

 

Kako nije bilo dodatnih pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje Dnevni red  

Općinsko vijeće je  sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno usvojio Dnevni red. 

 

D N E V N I   R E D 

1. Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za 

opće dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika; 

2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda ostvarenog 

od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini; 

3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od 

prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu; 

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju  Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu; 



5. Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

„Zeko“ Kneževi Vinogradi; 

6.  Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu; 

7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine 

Kneževi Vinogradi. 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće 

dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika 

 Načelnik Vedran Kramarić je dao kratko obrazloženje na ovu točku. Rekao je kako se radi o natječaju 

za financiranje programa i projekata udruga, koji je nedavno završio, te po isteku istog je Povjerenstvo 

predložilo dodjelu određenih sredstava. Poznato je da se najviše sredstava izdvaja za sport, a kako je iznos 

koji je dodijeljen za nogometni klub „Borac“ veći, odnosno prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika, 

potrebna je suglasnost Općinskog vijeća. Radi se o tri programa čiji je ukupan iznos cca. 550.000,00 kuna. 

 Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je rekla kako nije protiv nogometnog kluba ali 

se ne može složiti sa Odlukom jer smatra da se radi o prevelikom iznosu. 

 Predsjednik vijeća Petar Šmrčković se uključio u raspravu i rekao kako se slaže da se radi o velikom 

iznosu ali se radi o velikoj skupini djece i mladih koji su članovi kluba i nogometne škole, te smatra da se 

ulaganje može nazvati i ulaganjem u demografski potencijal, smatra da postoji dugoročna perspektiva s 

velikim potencijalom za razvitak sportskog turizma.    

 Vijećnik Ivica Plantosar se javio za riječ, te je rekao da i on razumije ne slaganje radi velikog iznosa 

ali je sve poskupilo pa samim tim i izdaci kluba oko kojeg se najviše vrti društveni život mještana, preko 

stotinjak djece je uključeno kojima se pruža kvalitetna obuka, sadržaj i pedagoški razvoj. Ulaže se i u zgrade 

koji potom nažalost ostaju prazni, a smatra da se u ovom slučaju ulaže u djecu. Klub gostuje na području 

gotovo cijele Hrvatske, samim tim se mora organizirati putovanje, hrana i piće, troškovi trenera, potrebna su 

stalna ulaganja u samu infrastrukturu. Smatra da svi ti ljudi koji dođu na igralište iz okolnih mjesta, ostave i 

novac u trgovini, pekari, benzinskoj što je dobro i za lokalno poduzetništvo. Mišljenja je da su benefiti puno 

veći od ulaganja. 

 Vijećnik Kristijan Horvat se javio za riječ, te je postavio pitanje da li se konkretno radi o školi 

nogometa ili o prvom timu Borca. 

 Vijećnik Ivica Plantosar je dao odgovor na pitanje, te je rekao kako Nogometni klub „Borac“ 

podmiruje režijske troškove, održavanje terena i ostale troškove, nogometna škola podmiruje samo račune 

trenera i sudaca. 

Kako nije bilo pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Odluku  na glasovanje 

Općinsko vijeće je sa 7 glasova „ZA“ , i 5 glasa „SUZDRŽANA“ (Mirjana Damjanić, 

Sanela Proser Horvatin, Melisa Fabijan, Kristijan Horvat) donijelo  

Odluku o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga od interesa za opće 

dobro u 2022. godini za udruge čiji iznos prelazi iznos u nadležnosti Općinskog načelnika 

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

Točka 2. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda 

 ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini 

 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje na ovu točku, te je rekla kako se radi o zakonom 

propisanom izvješću Ministarstva poljoprivrede. U prošlog godini nije bilo prihoda ali postoji preneseni višak 



iz prethodne godine u iznosu od 1.621,58 kuna, koji nije utrošen, te se u tom smislu podnosi izvješće 

Ministarstvu.   

 Kako nije bilo pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Odluku  na glasovanje 

Općinsko vijeće je sa 12  glasova „ZA“  odnosno jednoglasno donijelo  

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa korištenja prihoda 

 ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini 

 

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

Točka 3. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda 

od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje na ovu točku, te je rekla kako se radi o zakonskoj obvezi  

izvješćivanja Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o utršku sredstava prihoda od prodaje 

stanova u vlasništvu Republike Hrvatske. S obzirom na vrstu prihoda izvješće prikazuje i prihod od stanova u vlasništvu 

Općine Kneževi Vinogradi, a koji je utrošen na javnu rasvjetu.   

     Kako nije bilo  pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje 

Općinsko vijeće je sa 12  glasova „ZA“ odnosno jednoglasno donijelo  

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava prihoda od prodaje 

stanova u vlasništvu Republike Hrvatske i Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

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

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju  Programa korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje ove točke, te je rekla da se radi o prihodu od 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Obrazac propisuje Ministarstvo 

poljoprivrede na kojem se Izvješće i podnosi.   

Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je tražila obrazloženje stavke koje se 

odnose na staru vinariju i na kanalizaciju, koje se u izvješću navodi kao ne utrošeno. 

S obzirom na postavljeno pitanje u svezi stare vinarije, načelnik Vedran Kramarić je informirao 

vijećnike kako se Općina prijavila na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja za financiranje izrade 

projektne dokumentacije za staru vinariju, održano je mnoštvo sastanaka, uključena je i Osječko-

baranjska Županija, Regionalna razvojna agencija, Turistička zajednica OBŽ, Poljoprivredni i 

Građevinski fakultet. Prikupljene su i ponude za izradu projektne dokumentacije koje iznose preko 2 

milijuna kuna. Ukoliko natječaj prođe sredstva će biti dodijeljena od strane Ministarstva regionalnog 

razvoja, što znači da Općina ne mora potrošiti vlastita sredstva u tu svrhu. 

Što se tiče odvodnje, Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako je Odluka o sufinanciranju 

donesena ove godine, te će se i sredstva utrošiti ove godine. 

Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je postavila pitanje na što se odnose 

troškovi katastarskih i geodetskih usluga. 

Pročelnica Željka Kolarić je dala odgovor, te je rekla kako se radi o parcelacijama, izmjerama 

na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu tokom godine.      

 Kako nije bilo više pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje  

Općinsko vijeće je sa 12 glasova „ZA“ , odnosno jednoglasno donijelo 



Zaključak o prihvaćanju izvješća o ostvarenju  Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom na području Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu  

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

Točka 5. 

Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića 

„Zeko“ Kneževi Vinogradi 

 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje ove točke, te je rekla kako javne službe u obrazovanju 

u Republici Hrvatskoj imaju kolektivne ugovore koje sklapaju s osnivačem ili Pravilnike u radu, na koje 

osnivač daje prethodnu suglasnost. Iz tog razloga je Dječji vrtić „Zeko“ dostavio zahtjev za davanje 

suglasnosti na izmjenu Pravilnika o radu, temeljem kojeg bi se izmijenio članak koji se odnosi na trajanje 

godišnjih odmora zaposlenika u dječjem vrtiću. 

 Kako nije bilo  pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje. 

 

Općinsko vijeće je sa 12 glasova „ZA“ , odnosno jednoglasno donijelo 

Odluke o davanju Suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ Kneževi 

Vinogradi 

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

Točka 6. 

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

 

 Komunalni redar Marinko Despinić je dao kratko obrazloženje ove točke, te je rekao kako se radi o 

propisanom izvješću Ministarstva poljoprivrede, a radi se o agrotehničkim mjerama, najveći dio poslova tiče 

se održavanja međa i zakorovljenosti. Što se tiče održavanja međa, mjere se odnose na pojedine korisnike, a 

mjere u vezi zakorovljenosti su poduzete u pet slučajeva i to na obostrano zadovoljstvo. 

Kako nije bilo  pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje. 

 

Općinsko vijeće je sa 12 glasova „ZA“ , odnosno jednoglasno donijelo 

Odluke o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina u Općini Kneževi Vinogradi za 2021. godinu 

 

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

Točka 7. 

Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na  

području Općine Kneževi Vinogradi 

 

 Načelnik Vedran Kramarić je dao kratko obrazloženje ove točke, te je rekao kako je vjerojatno svima 

poznato da u naselju Mirkovac više ne postoji prodavaonica prehrambenih namirnica. Jasno je da trgovac u 

naselju od svega 50 stanovnika nema računicu, bez obzira što je bio oslobođen svih obaveza, kao što su zakup 

poslovnog prostora, komunalna naknada, itd., jedini izdatak mu je bila plaća djelatnika. Održano je nekoliko 

sastanaka sa lokalnim poduzetnicima na tu temu ali do sada još nitko nije pokazao interes, osim pekare koja 

će dostavljati pekarske proizvode. No ukoliko bi se uskoro našlo rješenje za taj problem, predlaže se 

oslobađanje plaćanja naknade za prodaju na štandovima, kao poticaj trgovcima za prodaju prehrambene robe 

u naseljima gdje ne postoje prodavaonice, što je između ostalog slučaj i u naselju Kamenac i Mirkovac.        

 

     Kako nije bilo  pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Odluku na glasovanje. 



 

Općinsko vijeće je sa 12 glasova „ZA“ , odnosno jednoglasno donijelo  

Odluke o dopuni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na  

području Općine Kneževi Vinogradi 

 

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

 

 Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 17:42 sati. 

 

 

 

 

 Zapisničar:        Predsjednik Općinskog vijeća 

 Martina Tibor        Petar Šmrčković 

               


