
Z A P I S N I K 

  Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi, održane 28.12.2022. 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, Hajnalka Bistrican, 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI VIJEĆNICI: Kristian Horvat 

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; 

● Ema Priselac – Djelatnica Dječjeg vrtića „Zeko“ 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. 

 Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je rekla kako su u ulici Petefi Šandora u 

Kneževim Vinogradima  poklopci od šahtova  jako bučni kada preko njih prođe auto. Rekla  je da je već 

postavila pitanje u vezi toga i da joj je tada rečeno da to nažalost mora tako biti, ali se sada sjetila kako bi 

rješenje moglo biti da se postavi nekakva guma na šahtove.  

 Načelnik Vedran Kramarić je dao odgovor na postavljeno pitanje, te je rekao kako se radi o Županijskoj 

cesti, čijoj skrbi i pripada, a sami šahtovi su u nadležnosti Baranjskog vodovoda. Nadalje rekao je kako je 

osobno svjedočio tome da je čak i u Zagrebu isti problem kada je prije par dana prošao cijelu Ilicu. O svim 

uočenim problemima na terenu se već ranije obavijestio Baranjski vodovod, a na temelju inicijative vijećnice 

će im se uputiti još jedan dopis. 

 Vijećnik Deneš Šoja se javio za riječ, te je rekao kako je i on uočio isti problem čak i u Zagrebu, smatra 

da bi  bilo idealno rješenje postavljanje guma na šahtove, a s druge strane smatra da bi mještani u drugim 

ulicama kao na primjer u ulici 1. Maja i 8. Marta u Kneževim Vinogradima bili sretni kada bi imali takvu 

infrastrukturu.         

     

 Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice 

 Predsjednik Vijeća je predložio usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice. 

 

Općinsko vijeće je  sa 9 glasova „ZA“, i 3 glasa „SUZDRŽANA“  (Sanela Proser Horvati, Melisa 

Fabijan, Hajnalka Bistrican)  usvojio Zapisnik sa  18. 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 točkom 8. „ Donošenje Odluke o izmjenama 

Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period 2018-2023. godine". 

 

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 izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kneževi Vinogradi; 

2. Donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave; 

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića „Zeko“ 

Kneževi Vinogradi; 

4. Donošenje Odluke o utvrđenju i usklađenju vrijednosti osnovice za obračun plaća zaposlenika u 

Dječjem vrtiću „Zeko“ Kneževi Vinogradi; 

5. Donošenje Odluke o prodaji čestice u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni u Kneževim 

Vinogradima; 

6. Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta 

mladih Općine Kneževi Vinogradi; 

7. Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. 

godina. 

8. Donošenje Odluke o izmjenama Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2018-2023. godine. 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kneževi Vinogradi 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala kratko obrazloženje ove točke. Rekla je kako je prijedlog Odluke 

prošao javno savjetovanje, a u Odluci se mijenja članak koji se tiče određivanja zona za plaćanje komunalnog 

doprinosa, te o vrijednosti komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, te se usklađuju s Europskom unijom 

u pogledu potpora male vrijednosti. U obrazloženju je vidljivo da u usporedbi s ostalim Općinama čija je 

veličina ili vrijednost Proračuna jednaka našoj, naša je općina imala najnižu vrijednost. Radi uvođenje Eura 

predlaže se zaokruživanje vrijednosti po zonama tako za I. zonu s 3,05 na 3,10 €, za II. zonu sa 2,79 na          

2,80 €, te za III. Zonu sa 2,65 na 2,70 €. Nadalje objasnila je vijećnicima da komunalni doprinos nije davanje 

koje se plaća na godišnjoj razini, već su u obvezi plaćanja  samo oni koji nešto grade i kojima je izdana 

građevinska dozvola. 

 Načelnik Vedran Kramarić je rekao da je vidljivo u Proračunu da se radi o cca. 50.000,00 kn godišnje 

što je zaista mali iznos, jer kako je i Pročelnica Željka Kolarić objasnila ne plaćaju svi mještani komunalni 

doprinos već samo oni koji nešto grade.         

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

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

Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Kneževi Vinogradi 

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

Točka 2. 

Donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave 

 Pročelnica Željka Kolarić  je dala obrazloženje ove točke, te je rekla kako se u najvećem dijelu radi o 

usklađenju sa izmjenama Zakonom o javnoj nabavi, te da se isti tiču pragova koji se izračunavaju u eurima, 

te je naglasak na elektroničkom oglasniku i postupanju po tom oglasniku gdje će se sve više uvesti dostavljanje 

ponuda elektroničkim putem.    

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

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

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave. 

 

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

 



Točka 3. 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića  

„Zeko“ Kneževi Vinogradi 

 Ema Priselac, djelatnica Dječjeg vrtića „Zeko“ u Kneževim Vinogradima dala je obrazloženje ove točke, te je 

rekla kako poštujući Zakon o predškolskom odgoju, postojeći Pravilnik o radu potrebno je mijenjati, a bitne promjene 

se odnose na povećane koeficijente radnika prateći Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova 

u javnim službama.  

 Pročelnica Željka Kolarić je napomenula da će se radi lakšeg postupanja po Pravilniku neće mijenjati samo 

jedan članak već cijeli Pravilnik.  

 Načelnik Vedran Kramarić se javio za riječ, te je rekao kako je važno znati na porezne obveznike na godišnjoj 

razini to povećanje će koštati cca. 400.000,00 kn više nego do sada. Kompletna usluga, tj. rad dječjeg vrtića  iznosi cca. 

3 milijuna kuna godišnje. Smatra da se niti jedan vrtić ne može pohvaliti takvim izgledom i sadržajem kao dječji vrtić 

„Zeko“.         

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

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

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića  

„Zeko“ Kneževi Vinogradi 

 

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

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o utvrđenju i usklađenju vrijednosti osnovice za obračun plaća zaposlenika 

u Dječjem vrtiću „Zeko“ Kneževi Vinogradi 

Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje, te je rekla kako je u obrazloženju prethodne točke 

rečeno kako se radi o usklađenju sa javnim službama. Radi se o promjeni osnovice za obračun plaće, tako da 

se predlaže da se od 1. siječnja 2023. godine osnovica povisi na iznos 884,39 eura bruto, a od 1.travnja 2023. 

godine na iznos 902,08 eura bruto  

Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je pitala da li, s obzirom na bruto iznos, neto bi 

iznosilo cca. 5.000,00 kuna. 

Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako se radi o vrijednosti osnovice, a kako je početna plaća bez 

minulog rada cca. 6.500,00 kuna, a odgajateljice imaju puno radnog staža pa bi neto plaća iznosila preko cca. 

7.000,00 kuna.   

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

 

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

Odluku o utvrđenju i usklađenju vrijednosti osnovice za obračun plaća zaposlenika  

u Dječjem vrtiću „Zeko“ Kneževi Vinogradi 

 

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

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o prodaji čestice u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni  

u Kneževim Vinogradima 

 Načelnik Vedran Kramarić je dao obrazloženje ove točke, te je rekao kako se direktor tvrtke Bor-

plastike obratio Općini, te je iskazao interes za proširenjem svog poslovnog centra s kupnjom čestice veličine 

0,7 ha u poslovno-poduzetničkoj zoni u Kneževim Vinogradima, a koja bi mu služila i kao nekakav skladišni 

prostor, a isto tako i za parkirališni prostor. Njegova ulaganja u ovoj godini za proširenje poslovanja iznose 

više od 12 miliona kuna. Naravno da ta ulaganja znače i nova radna mjesta iz tog razloga smatra kako je važno 

da vijećnici daju svoj glas za ovu Odluku.  



 Vijećnik Deneš Šoja se javio za riječ, te je rekao kako je prethodnih dana i sam obišao pogon 

spomenute tvrtke, te je informiran od strane direktora da će se u postojeće dvorište planira i izgradnja parka.  

 Zamjenik načelnika Stojan Petrović se javio za riječ, te je postavio pitanje u kojoj su fazi planovi za 

susjednu česticu. 

 Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako se u tom slučaju radi o drugoj tvrtki koja ima rok za izgradnju 

do 2024. godine, a planira se izgradnja autopraonice i upravne zgrade. 

 Načelnik Vedran Kramarić je podsjetio vijećnike kako se radi o tvrtki AT&AT, koja je tražila 

prolongiranje roka za izgradnju, a što je bila jedna točka dnevnog reda prijašnjih sjednica.   

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

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

Odluku o prodaji čestice u Poslovno-poduzetničkoj i rekreativnoj zoni  

u Kneževim Vinogradima 

  

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

 

Točka 6. 

Donošenje Odluke o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih 

Općine Kneževi Vinogradi 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje ove točke, te je rekla kako radi potrebe i interesa mladih 

na lokalnoj razini kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine 

Kneževi Vinogradi, osnovan je savjet mladih kojemu je istekao mandat, te se predlaže donošenje Odluke o 

objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova savjeta mladih Općine Kneževi Vinogradi.    

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

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

Odluku o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Kneževi Vinogradi 

  

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

 

Točka 7.  

Usvajanje Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 

 siječanj – lipanj 2022. godina 

 Načelnik Vedran Kramarić je dao obrazloženje ove točke, te je rekao kako vjeruje da je u izvješću sve 

vrlo detaljno iskazano, te da je na prošloj sjednici je rekao što se sve radilo i što se planira za 2023. godinu, 

potpore po mjerama će se i dalje sufinancirati, ukoliko bude bilo mogućnosti povećat će se i iznosi 

financiranja. Radi se i na portalu Kneževi Vinogradi info kako bi mještani bili još bolje informirani o svemu 

što se radi na području Općine, a planira se pokrenuti i nekakvo glasilo u pismenom obliku za mještane koji 

ne koriste Internet.  

 Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila na riječ, te je pitala da li je bilo odbijenih što se tiče mjere 

za vanjsko uređenje kuća. 

 Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako su skoro svi zahtjevi odobreni osim možda nekoliko njih koji 

su se javili na javni poziv nakon što su sredstva utrošena ili nisu udovoljavali uvjetima natječaja.   

Vijećnik Deneš Šoja se javio za riječ, te je predložio da ubuduće kada se radi izvještaj za drugo 

polugodište bude prikazana cijela godina što se tiče tih potpora, a ne samo šest mjeseci. 

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

 

   

 



Općinsko vijeće je sa 9  glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ (Sanela Proser Horvatin, Melisa 

Fabijan, Hajnalka Bisztrican)  

Usvojilo  Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 

 siječanj – lipanj 2022. godina 

 

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

 

Točka 8. 

Donošenje Odluke o izmjenama Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi 

Vinogradi za period 2018-2023. godine. 

 Pročelnica Željka Kolarić je dala obrazloženje, te je rekla kako se radi o izmjeni Programa poticanja 

obrazovanja, a tiče se sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola iz Mirkovca. S obzirom da autobus ne 

ulazi u Mirkovac roditelji moraju voziti svoju djecu u Suzu i iz Suze za Mirkovac. I do sada se financirao 

prijevoz ali se predlaže ta iznos financiranja iznosi umjesto 300,00 kuna 500,00 kuna.  

 Vijećnica Sanela Proser Horvatin se javila za riječ, te je pitala zašto srednjoškolci iz Karanca nemaju 

autobus za Osijek i zašto se to ne može organizirati. 

 Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako ti učenici imaju organiziran prijevoz iz Belog Manastira.  

 Vijećnica Sanela Proser Horvatin je rekla da kako se učenici moraju buditi u pola 6 ujutro kako bi 

putovali tim prijevozom.  

 Načelnik Vedran Kramarić je rekao kako možemo biti „sretni“ što uopće i postoje linije za prijevoz 

učenika jer radi malog broja učenika i sve većih troškova prijevoznika može se očekivati da će se linije i 

ukinuti. Temeljem pitanja vijećnice se može ponovno uputiti dopis prijevoznicima no realno više od 30% 

linija je neisplativa.   

 Pročelnica Željka Kolarić je rekla kako se susreću s još jednim problemom, a to je prijevoz putnika iz 

Mirkovca, školski autobus neće voziti druge putnike, te se uputio dopis prijevozniku da omogući i drugim 

mještanima korištenje prijevoza, naravno uz plaćanje prijevoza od strane putnika.   

 Zamjenica načelnika Ružica Batori se javila za riječ, te je rekla kako školski autobus nikada nije ni 

ulazio u Karanac i prije su roditelji svoju djecu vozili u Kneževe Vinograde. Prijevoz putnika autobusom je 

postao veliki problem jer zbog neisplativosti nema linija, i za Osijek ide autobus i vraća se jednom dnevno.          

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

 

Općinsko vijeće je sa 9  glasova „ZA“ odnosno JEDNOGLASNO donijelo  

Odluku o izmjenama Programa poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za 

period 2018-2023. godine 

 

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

 

 

 Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 18:00 sati. 

 

 Načelnik Vedran Kramarić i predsjednik vijeća Petar Šmrčković  su se zahvalili vijećnicima na 

njihovom radu i poželili im sve najbolje u Novoj 2023. godini. 

 

 

 

 

 Zapisničar:        Predsjednik Općinskog vijeća 

 Martina Tibor        Petar Šmrčković, dipl.ing.stroj. 

 

 

            


