ZAPISNIK
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 28. kolovoza 2020. god. s početkom u 19,30
sati u vijećnici Općine Nijemci
NAZOČNI VIJEĆNICI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MIRKO JURIŠIĆ
DAMIR CVITIĆ
BISERKA JAKOVLJEVIĆ
ĐURICA MANOJLOVIĆ
TATJANA KNEŽEVIĆ
ANDRIJANA MIKINAC
ZLATKO CIGIĆ
JELENA TOMIĆ
KRUNOSLAV FARAGO
IVICA KLEM
IVAN PANDŽA
KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ
DANIJEL DŽIGUMOVIĆ

IZISTANAK ISPRIČALI:
1. MARIJAN PLAVŠIĆ
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,.
Zapisnik vodila: Sandra Božanović.
Predsjednik Vijeca otvara sjednicu i cita predlozeni dnevni red:
DNEVNI RED
- zapisnik s prethodne sjednice
1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u
Poslovnoj zoni Nijemci k.č.br. 1584/14 k.o. Nijemci
2. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Nijemci
3. Prijedlog II. Izmjena Odluke o upravljanju i održavanju grobljima Općine Nijemci KLASA:
363-02/13-20/01 URBROJ: 2188/06-01-13-1 od 10.01.2013.g.
4. Prijedlog Odluke o povjeravanju upravljanja grobljima na području Općine Nijemci i
davanju javnih ovlasti
5. Prijedlog Prvih izmjena Odluke o uvjetima i postupku provedbe natječaja za zakup i
kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Nijemci KLASA: 307-01/12-10/01 URBROJ:
2188/06-01-12-2 od 25.05.2012.g.
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade
Komunalnom poduzeću KOMUNALAC SRIJEM d.o.o.
7. Razno.
Vijecnici sa 13 glasova usvajaju dnevni red danasnje sjednice.
Zatim Predsjednik Vijeca daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice, vijecnik I. Klem javlja se za
rijec i trazi popis obveznika komunalne naknade kojima je dug otpisan Odlukom sa prosle sjednice
opcinskog vijeca sto je tada i zatrazio.
Procelnica S. Bozanovic istice da, nakon konzultacija sa sluzbenicom za zastitu osobnih podataka,
trazene podatke ne smijemo javno objavljivati niti davati na uvid jer lista duznika sadrzi podatke koji su
zasticeni osobni podaci i da u odnosu na iste ne prevladava javni interes. Također istice da se mogu javno
objaviti samo podaci o ukupnom broju duznika i iznosima dugovanja te eventualno planirane mjere za
vezane za naplatu dugovanja.
Vijecnik Klem trazi pisano ocitovanje nadleznog sluzbenika, te mu S. Bozanovic odgovara da ce mu na
iducoj sjednici opcinskog vijeca trazeno biti dostavljeno.
Zatim vijecnici sa 13 glasova za prihvacaju zapisnik sa 28. sjednice Opcinskog vijeca.

TOČKA 1.
Pod ovom tockom dnevnog reda predsjednik Opcinskog vijeca istice da su vijecnici u materijalima
za danasnju sjednicu dobili materijale za sve tocke dnevnog reda te daje rijec S. Bozanovic da obrazlozi ovu
tocku dnevnog reda, ukoliko nekome od vijecnika nesto nije jasno.
S Bozanovic upoznaje vijecnike o zaprimljenim ponudama na otvorenom javnom natjecaju za
prodaju nekretnina u Poslovnoj zoni Nijemci, da su zaprimljene 2 ponude, od kojih je ponuda OPG Bilandzija
nepotpuna te se nije niti razmatrala, a ponuda OPG Vladimir Lovrencic ispunjava sve uvjete natjecaja te se
predlaze odabir njegove ponude za kupnju k.c.br. 1584/14 k.o. Nijemci.
Predsjednik vijeca otvara raspravu:
Vijecnik I. Klem pita sto OPG Lovrencic nudi u svom Programu za predmetnu cesticu i istice kako bi
vijecnici trebali biti podrobnije upoznati sa ponudama i njihovim programima. Zatim S. Bozanovic
podrobnije upoznaje vijecnike s planom OPG Lovrencic, da planiraju izgradnju hale za suho zrenje mesa te
u prvoj fazi uposljavanje jednog djelatnika.
Buduci se vise nitko od prisutnih vijecnika nije javio za raspravu, predsjednik vijeca istu zakljucuje
i daje na glasovanje ovu Odluku te vijecnici sa 13 glasova za donose:
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u Poslovnoj
zoni Nijemci k.č.br. 1584/14 k.o. Nijemci
Ovaj akt cini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 2.
Pod ovom tockom dnevnog reda S. Bozanovic je obrazlozila potrebu donosenja Odluke o
komunalnim djelatnostima sukladno novom Zakonu, isticuci da se odlukom svrsi usklađenje sa zakonom i
trenutnom situacijom vezanom za nacine obavljanja komunalnih djelatnosti u opcini Nijemci te da je sve u
obrazlozenju odluke objasnjeno.
Potom predsjednik vijeca otvara raspravu i kako se nitko od vijecnika nije javio za raspravu
predsjednik vijeca zakljucuje raspravu, zatim daje na glasovanje ovaj prijedlog Odluke te vijecnici sa 13
glasova za donose:
Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Nijemci
Ovaj akt cini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 3.
Pod ovom točkom dnevnog reda S. Božanović je obrazložila potrebu donošenja II. Izmjena Odluke
o upravljanju i održavanju grobljima Općine Nijemci KLASA: 363-02/13-20/01 URBROJ: 2188/06-01-13-1
od 10.01.2013.g. s obzirom da će poslove uprave groblja raditi novoosnovano komunalno poduzeće općine
Nijemci.
Potom predsjednik vijeća otvara raspravu i kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik
vijeća zaključuje raspravu, zatim daje na glasovanje ovaj prijedlog Odluke te vijećnici sa 13 glasova za
donose:
II. Izmjene Odluke o upravljanju i održavanju grobljima Općine Nijemci KLASA: 363-02/13-20/01
URBROJ: 2188/06-01-13-1 od 10.01.2013.g.
Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda S. Božanović je obrazložila potrebu donošenja Odluke o
povjeravanju upravljanja grobljima na području Općine Nijemci i davanju javnih ovlasti s obzirom da će
poslove uprave groblja raditi novoosnovano komunalno poduzeće općine Nijemci na koje se trebaju
prenijeti i javne ovlasti koje bi trebali imati vezano za rješavanje pitanja uprave groblje i dodjele i naplate
grobnih naknada.

Potom predsjednik vijeća otvara raspravu i kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu,
predsjednik vijeća zaključuje raspravu, zatim daje na glasovanje ovaj prijedlog Odluke te vijećnici sa 13
glasova za donose:
Odluku o povjeravanju upravljanja grobljima na području Općine Nijemci i davanju javnih ovlasti
Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 5.
Pod ovom točkom dnevnog reda S. Božanović je obrazložila potrebu donošenja Prvih izmjena
Odluke o uvjetima i postupku provedbe natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Nijemci KLASA: 307-01/12-10/01 URBROJ: 2188/06-01-12-2 od 25.05.2012.g. radi davanja
ovlaštenja općinskom vijeću da pravnim osobama u vlasništvu osobe može odobriti korištenje naših
poslovnih prostora bez naknade.
Potom predsjednik vijeća otvara raspravu te vijećnik I. Klem ističe da se one pravne osobe u našem
vlasništvu koje budu ostvarivale dobit u svom poslovanju ne bi trebale osloboditi obveze plaćanja naknade.
Kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, predsjednik vijeća zaključuje raspravu, zatim daje
na glasovanje ovaj prijedlog Odluke te vijećnici sa 13 glasova za donose:
Prve izmjene Odluke o uvjetima i postupku provedbe natječaja za zakup i kupoprodaju poslovnih
prostora u vlasništvu Općine Nijemci KLASA: 307-01/12-10/01 URBROJ: 2188/06-01-12-2 od
25.05.2012.g ovlasti
Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda S. Božanović je obrazložila potrebu donošenja Prijedlog Odluke o
davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade Komunalnom poduzeću KOMUNALAC
SRIJEM d.o.o. radi početka obavljanja svojih djelatnosti.
Potom predsjednik vijeća otvara raspravu te vijećnik i kako se nitko od vijećnika nije javio za
raspravu, predsjednik vijeća zaključuje raspravu, zatim daje na glasovanje ovaj prijedlog Odluke te vijećnici
sa 13 glasova za donose:
Odluku o davanju suglasnosti o dodjeli prostora na korištenje bez naknade Komunalnom
poduzeću KOMUNALAC SRIJEM d.o.o.
Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 7.
Razno.
Pod ovom točkom dnevnog S. Božanović upoznaje vijećnike o prispijeću Suglasnosti nadležnog
ministarstva na program rada dječjeg vrtića u Nijemcima te da je još potrebno dogovoriti sa županijskim
uredom o daljnjoj proceduri.
Kako nije bilo vijecnickih pitanja i nakon sto je iscrpljen dnevni red danasnje sjednice Predsjednik Vijeca
zakljucuje rad sjednice u 20,20 sati.
Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika te cine njegov sastavni dio.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mirko Jurišić

