
Z A P I S N I K 

  Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, održane 27.09.2022. 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, Petar Šmrčković, Dragana Božić, Mirjana 

Damjanić, Miroslav Aćimović, Deneš Šoja; Sanela Proser Horvatin, Melisa Fabijan, Kristian Horvat 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI VIJEĆNICI:, Hajnalka Bistrican,  

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; 

 

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

vijećnika.  

Pitanja i inicijative vijećnika:  

 Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je vijećnike da postave eventualna pitanja ili daju inicijativu. 

 Nitko se nije javio za riječ.  

     

 Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice 

  

 Predsjednik Vijeća je predložio usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice. 

      Općinsko vijeće je  12 glasova „ZA“, odnosno  JEDNOGLASNO usvojio Zapisnik sa  15. sjednice.   

 

Nakon usvojenog  Zapisnika, predsjednik Općinskog vijeća je stavio na razmatranje predloženi Dnevni 

red koji su vijećnici dobili uz materijal.  

 

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 usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi 

Vinogradi za 2022. godinu; 

2. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 2022. 

godinu; 

3. Donošenje Odluke o povratu sredstava odobrenih potpora zbog nemogućnosti realizacije projekta; 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva 

Općine Kneževi Vinogradi; 

5. Donošenje Odluke o dodjeli izravne pomoći nogometnim klubovima u pokrivanju troškova rada i 

aktivnosti; 

6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za 

izvođenje radova na izgradnji nogometnih igrališta – pomoćnih terena u Kneževim Vinogradima. 

 

 

 



Točka 1. 

Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi 

Vinogradi za 2022. godinu 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje za ovu točku. Rekla je kako su u obrazloženju 

vidljivi ukupni prihodi poslovanja, za šest mjeseci je naplaćeno cca 8.700.000,00 kn, od toga prihodi od 

prodaje nefinancijske imovine, tj. prihod od poljoprivrednog zemljišta cca 504.000,00 kn, a ukupni rashodi 

poslovanja su cca 7.889.000,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su cca 9.300.000,00 kn, a to su 

uglavnom ceste, ukupni primici od financijske imovine, odnosno zaduženja su cca 6.409.000,00 kn, a izdaci, 

otplata zajmova 150.000,00 kn. Kada se sve zbroji, uzimajući u obzir višak prihoda iz prethodne godine, 

dolazimo do ukupnog rezultata poslovanja od cca 3.900.000,00 kn. Nakon obrazloženja pozvala je vijećnike 

da postave eventualna pitanja.   

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

Općinsko vijeće je sa 9 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ (Kristian Horvat, Melisa Fabijan, 

Sanela Proser Horvatin) donijelo 

Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kneževi Vinogradi za 

2022. godinu 

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

Točka 2. 

Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi  

za 2022. godinu 

 Pročelnica Željka Kolarić  je dala obrazloženje za ovu točku, te je rekla kako se povećavaju i 

prihodovna i rashodovna strana za 1.072.000,00 kn, u samom obrazloženju je vidljivo po stavkama gdje su 

najznačajnije promjene, porezni prihodi se povećavaju za cca 569.000,00 kn, povećavaju se donacija od 

pravnih i fizičkih osoba za 700.000,00 kn, a tu se radi o projektu s HNS-om. Postoje tri projekta koji su u 

proračunu za ovu godinu ali realno izvršit će se u idućoj godini, a to su općinska zgrada, interpretacijski centar 

u Karancu, te planirano igralište.  Nakon obrazloženja pozvala je vijećnike da postave eventualna pitanja. 

 Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ te je pitala za iznos koji se skida sa konta socijalne 

i zdravstvene skrbi pod nazivom jednokratna pomoć obiteljima u slučaju požara i poplava.  

 Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako se Zakon o socijalnoj skri promijenio, do sada je država 

osigurala iznos za ogrijev, prebacivala ga Županiji, a Općina je skupljala zahtjeve, te je nakon toga Županija 

izdavala Rješenja i doznačavala sredstva Općini koja je na dalje sredstva isplaćivala korisnicima. Sada će se 

taj iznos uključiti u trošak stanovanja, te se neće isplaćivati u jednom iznosu već mjesečno. Samim tim se 

iznos neće ni knjižiti na način kao do sada, a sredstva neće ni biti vidljiva u Proračunu Općine.          

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

Općinsko vijeće je sa 8 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“ (Kristian Horvat, Melisa 

Fabijan, Sanela Proser Horvatin, Mirjana Damjanić) donijelo 

Odluku o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kneževi Vinogradi  

za 2022. godinu 

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

Točka 3. 

Donošenje Odluke o povratu sredstava odobrenih potpora zbog nemogućnosti  

realizacije projekta 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje, te je rekla kako se radi o  dva projekta. Jedan se odnosi na 

izgradnju terena s umjetnom travom čija je procijenjena vrijednost bila cca. 4.500.000,00 kn, od čega je HNS trebao 

sudjelovati s 3.500.000,00 kuna, a Općina s razlikom. Prijavom na natječaj još 2020. godine Općini je od strane 

Ministarstva turizma i sporta odobrena potpora od 399.995,82 kn, sredstva su doznačena Općini, a s obzirom da je HNS 

odustao od navedenog projekta u tom iznosu, Općina nije u mogućnosti sama financirati projekt, te je iz tog razloga 



potrebno vratiti sredstva. A što se tiče drugog projekta, radi se o izgradnji nadstrešnici multifunkcionalnog igrališta 

Dječjeg vrtića „Zeko“, za kojeg je putem natječaja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Općini odobreno 

165.000,00 kn, a vrijednost projekta bi bila cca. 900.000,00 kn. 

 Načelnik Vedran Kramarić je rekao da je bitno naglasiti kako nije Općina krivac što se navedeni projekti neće 

realizirati. Općina je pripremila  i svu potrebnu dokumentaciju i osigurala potrebna sredstva. Što se tiče projekta s 

umjetnom travom, plan je bio da Općina osigura sredstva za pripremne radove, a HNS će osigurati sredstva za izgradnju 

travnjaka, no međutim na kraju će Općina od HNS- a dobiti 700.000,00 kn. Sredstva će biti iskorištena za istu namjenu 

ali u malo užem obliku. Što se tiče drugog natječaja, nekada su natječaji dosta nezgodno napisani, konkretno u ovom 

slučaju je bilo je mogućnosti da se povuku sredstva u iznosu do 700.000,00 kn, da bi se na kraju dodijelio iznos od 

165.000,00 kn što je apsurdno. Naravno razlika bi bila prevelika koju bi Općina sama trebala financirati iz svog 

Proračuna. Općina je zatražila i dozvolu za prenamjenu tih sredstava ali nažalost nije bilo moguće.                 

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

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

Odluku o povratu sredstava odobrenih potpora zbog nemogućnosti  

realizacije projekta 

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

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva 

Općine Kneževi Vinogradi 

Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje, te je rekla kako se radi o promjeni što se tiče naknade 

za ogrjev, te da je bitne dijelove izmjena već obrazložila u točki 2. dnevnog reda, jedino bi dodala da po novom 

odvoz komunalnog otpada više ne spada u trošak stanovanja. Korisnici će zahtjeve i svu potrebnu 

dokumentaciju za troškove stanovanja i dalje podnositi Općini.    

Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je pitala kako će korisnici kupiti ogrjev od 

mjesečno cca 80,00 kuna. 

Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako se svaka jedinica lokalne samouprave pobunila ali nažalost za 

sada nema promjena. Sredstava za ovu godinu će se po zadnjim informacijama isplatiti na tri puta, a od iduće 

godine će mjesečno dobivati  cca 80,00 kuna i realno je za očekivati da je jako malo korisnika koji će ta 

sredstava stavljati sa strane kako bi skupili za ogrjev.   

Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je pitala koliko osoba s područja Općine Kneževi 

Vinogradi prima socijalnu pomoć.  

Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako  ima cca 100 kućanstava – korisnika koji primaju  socijalnu 

pomoć, odnosno zajamčenu minimalnu naknadu. Do sada su se njih cca 20 javilo za pomoć za trošak 

stanovanja, a ostali samo radi pomoći za ogrjev, a po novom će se morati svi javiti.  

Zamjenica načelnika Ružica Batori je rekla kako su svi koji su stariji od 65 godina dobili socijalnu 

mirovinu samim tim nemaju ni pravo predati zahtjev za pomoć za ogrjev, a osobe koji nemaju nekretninu u 

svom vlasništvu niti najam, nemaju ni troškove stanovanja osim ogrjeva. Nažalost za očekivati je da će se svi 

ti ljudi obratiti za pomoć Općini jer neće biti u mogućnosti kupiti drva.    

Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako će Općina u suradnji s Crvenim križem podijeliti godišnje 

četiri paketa pomoći a nekoliko najugroženijih će dobiti i pomoć za kupnju ogrijeva. Ali se radi samo o 

umirovljenicima, ne i o korisnicima socijalne pomoći.  

 

 Kako nije bilo više pitanja,  predsjednik Vijeća stavio je Zaključak na usvajanje.  

 

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

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti socijalnog standarda stanovništva Općine 

Kneževi Vinogradi 

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



 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o dodjeli izravne pomoći nogometnim klubovima u pokrivanju 

 troškova rada i aktivnosti 

 Načelnik Vedran Kramarić je dao obrazloženje ove točke, rekao je kako se radi o izvanrednoj mjeri 

prema nogometnim klubovima, svojevrsnim nositeljima određenog, ne samo sportskog već i  društvenog 

života Općine, a sve iz razloga povećanja materijalnih i režijskih troškova. Većina je upoznata da je NK 

„Borac“ izborio povijeni uspjeh, što znači da je najbolji klub u Baranji, što naravno iziskuje i dodatna 

financijska sredstva koja nisu do sada planirana. Kako bi se klubu omogućilo daljnje nesmetano 

funkcioniranje, predlaže se donošenje te Odluke. Iznosi koji su naznačeni dogovoreni su sa predstavnicima 

nogometnih klubova. 

Predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 

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

 

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

Odluku o dodjeli izravne pomoći nogometnim klubovima u pokrivanju 

 troškova rada i aktivnosti 

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

Točka 6. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za 

izvođenje radova na izgradnji nogometnih igrališta – pomoćnih terena u Kneževim Vinogradima. 

 Načelnik Vedran Kramarić je dao obrazloženje, te je rekao kako se radi o projektu s HNS-om koji nije 

uspio tako kako je bilo planirano ali nije ni propao. Posljednji dogovor s predstavnicima HNS-a je da će Općini 

biti dodijeljena sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna za razvoj sportske infrastrukture, a sredstva će biti 

potrošena za izgradnju nogometnog igrališta s umjetnom travom, koji će omogućiti treniranje svim 

selekcijama.   

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

Odluku o davanju suglasnosti na provođenje postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje 

radova na izgradnji nogometnih igrališta – pomoćnih terena u Kneževim Vinogradima. 

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

 

 Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 17:40 sati. 

 

 

 

 

 

 

 Zapisničar:        Predsjednik Općinskog vijeća 

 Martina Tibor        Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj. 

 

 

            


