
ZAPISNIK 

sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 14. rujna 2020. god. s početkom u  

17,00 sati u vijećnici Općine Nijemci 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: 

1. MIRKO JURIŠIĆ 

2. DAMIR CVITIĆ 

3. BISERKA JAKOVLJEVIĆ 

4. ĐURICA MANOJLOVIĆ 

5. MARIJAN PLAVŠIĆ 

6. TATJANA KNEŽEVIĆ 

7. ANDRIJANA MIKINAC 

8. ZLATKO CIGIĆ 

9. JELENA TOMIĆ 

10. KRUNOSLAV FARAGO 

11. IVICA KLEM 

12. IVAN PANDŽA 

13. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ 

14. 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. 

Zapisnik vodila: Sandra Božanović. 

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i čita predloženi dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

- zapisnik s prethodne sjednice 

 

1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Nijemci 

2. Prijedlog Odluke o dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Općine Nijemci- Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and 

Herzegovina – Montenegro 2nd call od proposal, Pannonia-Adria-connestion, PA.CON. 

3. Razno. 

 

Vijećnici sa 14 glasova usvajaju dnevni red današnje sjednice. 

 

Zatim Predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice, te vijećnici sa 14 glasova 

za  prihvaćaju zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća. 

 

TOČKA 1. 

 

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

materijalima za današnju sjednicu dobili materijale za sve točke dnevnog reda te daje riječ S. Božanović 

da obrazloži ovu točku dnevnog reda, ukoliko nekome od vijećnika nešto nije jasno. 

S. Božanović upoznaje vijećnike s potrebom imenovanja 3 člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 

Bambi Nijemci koje imenuje osnivač tj. općina, kako bi se moglo što prije započeti sa donošenjem akata 

i provođenjem radnji koje su u nadležnosti upravnog vijeća, sve s ciljem što žurnijeg početka rada vrtića. 

Predsjednik vijeća upućuje vijećnike da predlože kandidate. 

Vijećnik Cigić Zlatko predlaže Mirka Jurišića, Ivana Pandžu i Đuricu Manojlović. 

Predsjednik zatim pita da li još tko od vijećnika ima prijedloge za članove upravnog vijeća i 

pošto više nitko nije dao prijedloge daje na glasovanje Odluku o imenovanju M. Jurišić, I. Pandža i Đ. 



Manojlović te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Nijemci 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Nijemci, kao osnivač Dječjeg vrtića Bambi Nijemci, imenuje 

1. Mirko Jurišić 

2. Ivan Pandža 

3. Đurica Manojlović 

za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Nijemci, Lovorova 2, Nijemci. 

Članak 2. 

Prava i obveze Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Nijemci utvrđena su Odlukom o 

osnivanju Dječjeg vrtića Bambi Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 06/20), 

odredbama Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom 

pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja te drugim podzakonskim aktima. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim vjesniku Vukovarsko-

srijemske županije“. 

 

Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika. 

 

TOČKA 2. 

 

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- Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2nd call 

od proposal, Pannonia-Adria-connestion, PA.CON, budući da 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 14 glasova donose: 

 

Odluku o dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Općine Nijemci- Interreg IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – 

Montenegro 2nd call od proposal, Pannonia-Adria-connestion, PA.CON 

 

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

 

TOČKA 3. 

Razno. 

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

Vijeća zaključuje rad sjednice u 17,30 sati. 

 

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

                        

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Jurišić 

 


