
ZAPISNIK 

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 23. lipnja 2020. god. s početkom u  

15,30 sati u vijećnici Općine Nijemci 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: 

1. MIRKO JURIŠIĆ 

2. DAMIR CVITIĆ 

3. MARIJAN PLAVŠIĆ 

4. ĐURICA MANOJLOVIĆ 

5. TATJANA KNEŽEVIĆ 

6. ANDRIJANA MIKINAC 

7. ZLATKO CIGIĆ 

8. DANIJEL DŽIGUMOVIĆ 

9. JELENA TOMIĆ 

10. KRUNOSLAV FARAGO 

11. IVICA KLEM 

12. IVAN PANDŽA 

 

IZISTANAK ISPRIČALI: 

1. BISERKA JAKOVLJEVIĆ 

2. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ 

 

Osim vijećnika općinskog Vijeća, kojih sukladno rezultatima izbora od 26.5.2017.g. ima 14, sjednici  

su nazočni:  

Vjekoslav Belajević, općinski načelnik; Kristina Skoko, zamjenica Općinskog načelnika; Sandra 

Božanović, pročelnica, Marina Subotić, stručna suradnica za pravne poslove I Vlatka Marijanović, 

knjigovođa. 

 

Zapisnik vodila: Sandra Božanović. 

 

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i čita predloženi dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

- zapisnik s prethodne sjednice 

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nijemci za 2019. g. 

a. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. g.  

b. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2019 .g. 

c. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2019 .g. 

2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provedbu Urbanističkog 

plana uređenja naselja Nijemci 

3. Prijedlog Trećih izmjena otvorenog javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno 

zemljište u vlasništvu Općine Nijemci na području Općine Nijemci 

4. Razno. 

 

Zatim predlaže nadopunu predloženog dnevnog reda s točkom: 

• Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, -Projekt NISA-Nismo sami II, poziv 

Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II. 

 

Vijećnici sa 12 glasova usvajaju predloženu nadopunu tako da dnevni red današnje sjednice glasi: 

 



1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nijemci za 2019. g. 

a. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. g.  

b. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2019 .g. 

c. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2019 .g. 

2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provedbu Urbanističkog 

plana uređenja naselja Nijemci 

3. Prijedlog Trećih izmjena otvorenog javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno 

zemljište u vlasništvu Općine Nijemci na području Općine Nijemci 

4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci, -Projekt NISA-Nismo sami II, poziv Zaželi-

program zapošljavanja žena-faza II. 

5. Razno. 

 

Vijećnici sa 12 glasova za usvajaju dopunjeni dnevni red današnje sjednice. 

Zatim Predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice, te vijećnici sa 12 glasova 

za  prihvaćaju zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća. 

 

TOČKA 1. 

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća ističe da su vijećnici u 

materijalima za današnju sjednicu dobili iscrpan Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.g. kao i 

materijale za podtočke i smatra da nema potrebe za dodatnim obrazlaganjem istog. Zatim poziva 

predsjednika Odbora za financije i proračun, I. Pandžu da izvijesti o održanoj sjednici Odbora.  

Zatim I. Pandža ispred Odbora za financije i proračun izjavljuje da je Izvješće o izvršenju 

proračuna za 2019.g. kao i podtočke jednoglasno usvojeno na današnjoj sjednici Odbora te predlaže 

Općinskom vijeću usvajanje istih. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu i budući se nitko od prisutnih vijećnika nije javio za raspravu, 

predsjednik vijeća istu zaključuje i daje na glasovanje ovo Izvješće i podtočke te vijećnici sa 12 glasova 

za usvajaju: 

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nijemci za 2019. g. 
a. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. g. 

b. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2019 .g. 

c. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2019 .g. 

 

Ovi akti čine sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznose. 

 

TOČKA 2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda M. Subotić predlaže usvajanje pročišćenog teksta odredbi za 

provođenje Urbanističkog plana uređenja naselja Nijemci sukladno donesenim izmjenama UPU naselja 

Nijemci. 

Kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu predsjednik vijeća zaključuje raspravu, zatim 

daje na glasovanje ovaj prijedlog Zaključka i odredbi te vijećnici sa 1 suzdržanim glasom i 11 glasova 

za donose: 

Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta odredbi za provedbu Urbanističkog plana 

uređenja naselja Nijemci i Odredbe za provedbu-pročišćeni tekst 

 

Ovaj akt čine sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

 

 

 

 



TOČKA 3. 

Pod ovom točkom dnevnog reda S. Božanović ukratko obrazlaže potrebu donošena trećih 

izmjena javnog poziva za zakup polj. zemljišta u vlasništvu općine budući da isto još nije stavljeno u 

zakup jer nije zaprimljena niti jedna ponuda na ranijim pozivima odnosno dosadašnji zakupac je odustao 

od dijela čestica. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu i kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu predsjednik 

vijeća daje na glasovanje ovu Odluku te vijećnici sa 12 glasova za donose: 

 

Trećih izmjena otvorenog javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu Općine Nijemci na području Općine Nijemci 

 

Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

 

TOČKA 4. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila S. Božanović koja je obrazložila Prijedlog 

Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Općine Nijemci, -Projekt NISA-Nismo sami II, poziv Zaželi-program zapošljavanja žena-faza 

II, budući da smo zaprimili Odluku o financiranju projektnog prijedloga te trebamo provesti postupak 

prijema na određeno vrijeme         privremenih službenika koji će administrirati projekt. 

Kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu predsjednik vijeća zaključuje istu i zatim daje 

na glasovanje ovaj akt te vijećnici sa 12 glasova donose: 

 

Odluke o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Nijemci, -Projekt NISA-Nismo sami II, poziv Zaželi-program 

zapošljavanja žena-faza II 

 

Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi. 

 

 

TOČKA 5. 

Razno. 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo vijećničkih pitanja. 

 

Nakon što je iscrpljen dnevni red današnje sjednice i budući da nije bilo vijećničkih pitanja  

Predsjednik Vijeća zaključuje rad sjednice u 16,00 sati. 

 

Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika te čine njegov sastavni dio. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Jurišić 

 

 


