
ZAPISNIK 

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 30. lipnja 2020. god. s početkom u  

19,30 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. JELENA TOMIĆ 

9. KRUNOSLAV FARAGO 

10. IVICA KLEM 

11. IVAN PANDŽA 

 

IZISTANAK ISPRIČALI: 

1. BISERKA JAKOVLJEVIĆ 

2. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ 

3. DANIJEL DŽIGUMOVIĆ 

 

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. Prve izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2020. g. 

a. Prve izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.g. 

b. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. 

c. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2020.g. 

d. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, 

srednjem i visokom obrazovanju za 2020. g. 

2. Prijedlog Odluke o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja fizičkih i pravnih osoba 

3. Razno. 

 

Zatim S. Božanović ističe da je u Pozivu za 28. sjednicu vijeća omaškom pod 1. d. točkom napisano 

Treće izmjene, a treba pisati Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2020. g. 

Vijećnici sa 11 glasova usvajaju tako da dnevni red današnje sjednice. 

Zatim Predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice, te vijećnici sa 11 glasova 

za  prihvaćaju zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća. 

 

TOČKA 1. 

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

materijalima za današnju sjednicu dobili Prve izmjene i dopune proračuna za 2020.g. kao i materijale za 

podtočke s pisanim obrazloženjem te 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 su Prve izmjene i dopune 

proračuna za 2020.g. kao i izmjene Programa iz podtočki jednoglasno usvojeno na današnjoj sjednici 

Odbora te predlaže Općinskom vijeću usvajanje istih. 

Zatim načelnik ističe svim vijećnicima da su uz materijale za sjednicu dobili pisano obrazloženje 

ovih izmjena proračuna iz kojih je jasno vidljiv razlog ovih izmjena te da stoji na raspolaganju na 

eventualna pitanja vijećnika. 

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

predsjednik vijeća istu zaključuje i daje na glasovanje ove Prve izmjene i dopune proračuna za 2020.g.  

i podtočke te vijećnici sa 10 glasova za i 1 suzdržanim glasom donose: 

 

1. Prve izmjene i dopune Proračuna općine Nijemci za 2020. g. 

a. Prve izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.g. 

b. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g. 

c. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu u 2020.g. 

d. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2020. g. 

 

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

 

TOČKA 2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda S. Božanović je obrazložila potrebu donošenja Odluke o  otpisu 

dospjelih a nenaplativih potraživanja fizičkih i pravnih osoba sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim 

osobama, Općem poreznom zakonu i aktima općine. 

Potom predsjednik vijeća otvara raspravu : 

Vijećnik I.Klem moli da se svim vijećnicima na idućoj sjednici dostavi popis osoba kojima se 

dugovanje otpisuje, posebno pravnih osoba, smatra da vijećnici s istim trebaju biti upoznati. 

Zatim S. Božanović ukazuje da je u prijedlogu Odluke u točki 3. određeno da će se popis 

obveznika i visina duga koji se otpisuje javno objaviti na web stranici općine, sve sukladno zakonu o 

proračunu. 

Vijećnik Klem unatoč tome i dalje traži da se vijećnicima dostavi popis osoba kojima se 

dugovanje otpisuje, posebno pravnih osoba  

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

zatim daje na glasovanje ovaj prijedlog Odluke o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja fizičkih i 

pravnih osoba te vijećnici sa 1 suzdržanim glasom i 10 glasova za donose: 

 

Odluku o otpisu dospjelih a nenaplativih potraživanja fizičkih i pravnih osoba 

 

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

 

TOČKA 3. 

Razno. 

Pod ovom točkom dnevnog predsjednik Vijeća obavještava vijećnike o zaprimljenom odgovoru 

Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. na upit općine o kakvoći vode na našem području ističući 

da voda koja se crpi iz Tovarnika zadovoljava svojom kakvoćom, te da se može koristiti za ljudsku 

potrošnju, da su ispitani parametri sukladni MDK vrijednostima te da VVK na svojim stranicama 

objavljuje sve analize vode za ljudsku potrošnju. 

 

Kako nije bilo vijećničkih pitanja i nakon što je iscrpljen dnevni red današnje sjednice Predsjednik 

Vijeća zaključuje rad sjednice u 19,55 sati. 

 

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

                        

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Jurišić 


