
 

 
R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 023-05/20-01/01 
URBROJ: 2188/06-01-20-2 
Nijemci, 15. svibnja 2020. godine 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ 04/13, 03/18, 
03/19, 03/20), Općinsko vijeće Općine Nijemci na svojoj 26. sjednici održanoj dana 15. 
svibnja 2020. godine donosi 

 
 

ZAKLJUČAK  
o prihvaćanju Izvješća o obavljanju poslova  

iz djelokruga Općinskog načelnika  
Općine Nijemci od 01. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine 

 
 

I 
Prihvaća se Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga Općinskog načelnika od 01. 

srpnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, KLASA: 023-05/20-01/01; URBROJ: 
2188/06-02/01-20-1 od 27. ožujka 2020. godine. 
 
 

II 
 Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Jurišić 
 

 

OPĆINA NIJEMCI 
Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI 
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Temeljem članka. 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ((NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17)  

i  članka 48. Statuta Općine Nijemci „Službeni vjesnik“ Vukovarsko- srijemske županije br. 

04/13, 03/18 i 03/ 19, 03/20) dostavljam:   

IZVJEŠĆE O OBAVLJANJU POSLOVA IZ 

DJELOKRUGA OPĆINSKOG NAČELNIKA OD 01. srpnja do 31. prosinca 2019. g. 

 

I) Podnosim izvješće o izvršenim programima, aktivnostima, tekućim i kapitalnim 

projektima u općini Nijemci od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. g. 

U nastavku slijedi izvješće o izvršenju programa, projekata, aktivnosti, te popis projekata koji su 

u tijeku. 

1.    Program: Redovna djelatnost 

U periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. g. za redovnu djelatnost utrošeno je 2.126.309,64 

kn. Ovaj program obuhvaća plaće za zaposlene u upravi, režije, održavanje građevinskih 

objekata, legalizaciju građevinskih objekata, nabava uredskog materijala, odvoženje smeća, plin, 

električnu energiju, nabava opreme, prijevoznih sredstava, rashode za naknade članova 

općinskog vijeća, naknade članovima povjerenstava, pomoći političkim strankama, naknade za 

rad zamjenika općinskog načelnika. 

 

2. Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  

U drugoj polovici 2019. g. za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Nijemci utrošeno je 954.228,80 kn. Ovim programom planirano je slijedeće:  

a) Nogostupi i biciklističke staze 

U prvoj polovici 2019. g. napravljen je elaborat za rekonstrukciju i izgradnju nogostupa u 

Banovcima, Apševcima i Lipovcu, napravljena je javna nabava, izabran izvođač. U srpnju je 

izvođač uveden u radove, no svi radovi nisu dovršeni. Ukupno je u drugoj polovici 2019.g. 

utrošeno 478.262,50 kn. 

b) Kupovina hala za smještaj komunalne opreme 

Tijekom druge polovice 2019. g. kupljena je k.č. 3110 k.o. Nijemci za smještaj komunalne 

opreme te ukupni troškovi kupoprodaje su iznosili 476.027,30 kn.    

 

3. Program: Održavanje komunalne infrastrukture.  

U drugom polugodištu 2019. g. za ovaj program utrošeno je 3.160.235,26 kn, te uključuje  

slijedeće aktivnosti i tekuće projekte 

a) Održavanje javne rasvjete 

Održavanje javne rasvjete realizirano je u iznosu 247.606,15 kn. Program uključuje rashode za 

el. energiju za javnu rasvjetu, održavanje javne rasvjete i izgradnju javne rasvjete spojne ceste 

Nijemci-D.N. Selo.  

 

b) Održavanje nerazvrstanih cesta 

Održavanje nerazvrstanih cesta realizirano je u iznosu 2.414.775,46 kn. Realizacija se odnosila 

na redovno održavanje nerazvrstanih cesta (sanacije udarnih rupa, čišćenje snijega, održavanje 

otresnica, poljskih putova i sl.). Uz navedeno u drugoj polovici 2019. g. sanirana su ceste u 

Banovcima i Apševcima te dovršeni radovi na ulici B. Radića u Nijemcima.      

c) Održavanje javnih površina 

Održavanje javnih površina realizirano je u iznosu 108.565,25. Održavanje sukladno potpisanom 

Ugovoru o ovoj kom. djelatnosti. 

d) Upravljanje grobljima 

Ova aktivnost uključuje rashode za redovno održavanje izgrađenih objekata na grobljima, košnja 

zelenih površina na grobljima,  materijalni rashodi ( električna energija, plin, vodoopskrba, 

odvoz smeća i ostale komunalne usluge) nabavu opreme i strojeva za rad i sl. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
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e) Javni radovi u okviru komunalne djelatnosti. 

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene u programu Javni radovi, rashode za nabavu 

opreme i održavanje opreme i sl. Tijekom drugog polugodišta 2019. g. ovaj program je realiziran 

u iznosu 164.959,34 kn. Kroz program je zaposleno 7 ranika od 03.06.2019.-02.12.2019.g.  

f) U 2019. g. planirano je izraditi projektnu dokumentaciju Uređenja centra Nijemaca, no 

isto nije učinjeno do kraja 2019 g.  

 

4. Program: Zaštita okoliša 

Ovaj program realiziran je u iznosu 139.218,22 kn. Ovaj program obuhvaća slijedeće aktivnosti: 

a) Povećanje energetske učinkovitosti 

Ovom aktivnošću osigurana su  sredstva za sufinanciranje energetske obnove kuća. Budući u 

drugoj polovici 2019. g. ove godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku obnovu nije objavljivao 

natječaje za energetsku obnovu, nije bilo niti zahtjeva za sufinanciranjem dijela troškova koje 

korisnici snose sami.   

b) Aktivnost Zaštita životinja u drugoj polovici 2019. g. realizirana je u iznosu 24.468,38 

kn. Ovom aktivnošću sufinancira se čipiranje i kastracija domaćih životinja.  

c) Gospodarenje otpadom 

Ovaj program u drugom polugodištu realiziran je u iznosu 114.749,84 kn. Ovi rashodi u cijelosti 

se odnose na odvoz klaoničkog otpada iz naselja općine Nijemci, te su kontejneri postavljeni u 

naseljima Nijemci, Lipovac i Banovci i nabavljeni novi dodatni kontejneri. 

 

 

5. Program: Prostorno planska dokumentacija.  

Za Prostorno plansku dokumentaciju u drugoj polovici 2019. g. utrošeno je 70.250,00 kn za 

izradu drugih izmjena i dopuna PPUONijemci i izmjene UPU naselja Nijemci. 

 

6. Program: Razvoj poduzetničke infrastrukture  

Program Razvoj poduzetničke infrastrukture realiziran je u ukupnom iznosu 3.818.455,97 kn i 

uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Auto park Lipovac 

Za projekt Auto park Lipovac izrađena je studija predizvodljivosti i studija varijantnih rješenja. 

Temeljem predstudije općina se priprema za izradu aplikacije za sufinanciranje dokumentacije 

potrebne za realizaciju projekta.  Utrošeno je ukupno 242.500,00 

b) Centar za potporu poduzetnicima 

Centar za potporu poduzetnicima je projekt za koji smo potpisali Ugovor o sufinanciranju u rujnu 

2017.g. Ovim projektom izgrađena je zgrada u dvorištu upravne zgrade Općine Nijemci u 

Nijemcima, te je ista opremljena uredskom i informatičkom opremom. Radovi su započeli 

krajem 2018. g. Realizirani rashodi u drugoj  polovici 2019. g. iznosili su 3.575.955,97 kn.   

 

7. Program: Razvoj turizma  

U drugom polugodištu 2019. g. ovaj program realiziran je u iznosu 3.431.555,29 kn. Izvršenje 

programa uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Redovna djelatnost Turističke zajednice Općine Nijemci. Ova aktivnost uključuje 

redovne rashode za rad TZ, rashode za kulturne i sportske manifestacije u Općini Nijemci, 

poticajne mjere za iznajmljivače te rashode za održavanje broda, osoblja i sl. 

b) Priprema projektne dokumentacije za EU fondove. U 2019. g. općina je pripremila 

prekogranični projekt PA CON sa BiH i Crnom Gorom.  

c) Ugovor o sufinanciranju projekta HORIS sa Agencijom za regionalni razvoj općina 

Nijemci potpisala je u kolovozu 2017. g. Projekt HORIS je prekogranični projekt sa 

partnerima iz Republike Srbije. Realizacija projekta počinje 01. rujna 2017. g. i traje 2 

godine. Projektom će se osposobiti konjičke staze i potrebna infrastruktura za smještaj 

životinja. HORIS će na područje Općine Nijemci i cijeloga Srijema uvesti novu 
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turističku ponudu kojom će se povezati Srijem i kultura Srijema. Ukupna vrijednost 

projekta: 1.417.632,24 €, ulaganje na području općine Nijemci je 864.213,10 €. 

Od većih aktivnosti na ovom projektu je izgradnja konjičke staze i štale. Za istu je napravljena 

javna nabava, potpisan ugovor sa izvođačem radova, nakon čega je krenula izgradnja ceste i 

štale. Do kraja godine za cijeli projekt HORIS ukupno je realizirano 2.970.067,30 kn rashoda. 

 

8. Program: Demografska obnova  

U drugoj polovici za ovaj program ukupno je utrošeno 314.000,00 kn. 

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti: 

Poticajne mjere demografske obnove uključuju pomoć obiteljima za novorođenčad  

Ukupno u drugoj polovici 2019. g. isplaćeno je 24 potpora za novorođenčad. 

Uz navedeno općina sufinancira novo priključenje na vodovodnu mrežu u iznosu 3.000,00 kn. U 

2019. g. 3 potpore.  

Sufinanciranje kupovine stambenih objekata isplaćeno je  9 podnositelja  u drugom polugodištu 

2019.g.  

 

9. Program: Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva 

Ovaj program realiziran je u drugom polugodišta 2019. g. u iznosu 764.562,71 kn i u cijelosti se 

odnosi na potpore poljoprivrednicima temeljem „Programa potpore poljoprivredi i ruralnom 

razvoju Općine Nijemci za razdoblje 2018-2020“.  te za gospodarsvo u iznosu od 47.000,00 kn 

 

10. Program: Predškolski odgoj  

Program Predškolski odgoj realiziran je u ukupnom iznosu 2.175.810,60 kn. 

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Financiranje Predškolskog odgoja odnosno predškole u ukupnom iznosu 359.372,44 kn. 

Predškolski odgoj organiziran je u osnovnoj školi u Nijemcima, Lipovcu i Banovcima 

prema programu nacionalne manjine. Ovi rashodi uključuju rashode za zaposlene u 

predškoli, materijalne rashode potrebne za održavanje predškole.   

b) Projekt dječjeg vrtića  je apliciran na EU fondove, isti je odobren za financiranje iz EU 

fondova, odnosno u ožujku 2018. godine dobili smo odluku o prihvatljivosti ovog 

projekta za financiranje iz Programa ruralnog razvoja, operacije 7.4.1. Tijekom 2018. g. 

proveden je postupak javne nabave za radove izgradnje zgrade dječjeg vrtića, a radovi su 

započeli početkom 2019. g. Ukupni rashodi realizirani u drugoj polovici 2019.g. iznose 

1.816.438,16 kn.   

 

11. Program: Javne potrebe u školstvu  

Za ovaj program u drugom polugodištu realizirani su rashodi u iznosu 345.369,33 kn. 

Izvršenje programa uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Sufinanciranje javnog prijevoza učenika realizirano je u ukupnom iznosu 30.333,60 kn. 

b) Aktivnosti u osnovnom školstvu realizirane su u iznosu 242.475,73kn, a obuhvaćaju 

kupovinu radnih bilježnica za sve učenike s područja općine Nijemci, prijevoz za potrebe 

školstva (škola plivanja), ulaznice za bazen za školu plivanja, sufinanciranje režijskih 

rashoda stanovanja učiteljima i profesorima koji nisu s područja Općine Nijemci, a rade 

u školama s područja Općine Nijemci, te privremeno stanuju na području općine Nijemci.  

c) Za Stipendije i školarine u drugoj polovici 2019. g. ukupno je izdvojeno 72.560,00 kn.    

 

12. Program: Zdravstvo 

U drugom polugodištu, ovaj Program je realiziran u iznosu od 43.276,88 kn. 

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti 

a) Dodatne usluge u zdravstvu 

Ovaj program realiziran je u iznosu od 226,88 kn. 

Kroz ovaj program sufinanciraju se troškovi uklanjanje uginulih životinja.  
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b) Deratizacija i dezinsekcija 

Ovaj program realiziran je u iznosu od 43.050,00 kn. 

Ovi troškovi odnose se na deratizaciju svih naselja općine kao i groblja, sukladno najpovoljnijoj 

ponudi od prikupljenih ponuda sukladno ZKG. Obavljena proljetna i jesenska deratizacija. 

 

13. Program: Socijalna skrb 

Ovaj program realiziran je u iznosu od 382.330,90 kn i uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Pomoć kućanstvima  

Kroz ovu aktivnost pomaže se obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu plaćanja režijskih 

rashoda, pomoći za kupovinu ogrijeva, jednokratne pomoći po zamolbama, te isplate božićnica 

umirovljenicima. Ukupan iznos za navedene rashode iznosi  367.830,90 kn.  

b) Redovnu djelatnost Crvenog križa 

Za redovnu djelatnost Crvenog križa u drugoj polovici 2019. g. izdvojeno je 14.500,00 kn ili 

50%. 

 

14. Program: Skrb o osobama treće životne dobi 

Rashodi za ovaj program u drugom polugodištu 2019. g. realizirani su u iznosu 697.052,87 kn. 

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Projekt NISA  

Projekt „NISA- Nismo sami“ odobren je za financiranje iz programa „ZAŽELI- Program 

zapošljavanja žena“, te je za isti potpisan Ugovor krajem mjeseca prosinca 2017. g. Ovaj projekt 

zapošljava 20 žena, te voditelja projekta i asistenta. Projekt se skrbi o stotinjak starih i nemoćnih 

s područja općine Nijemci. Projekt traje 30 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 3.031.100,00 

kn.  

 

15. Program: Javne potrebe u kulturi 

Program Javne potrebe u kulturi, realiziran u ukupnom iznosu od 256.600,55 kn. 

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Redovna djelatnost udruga građana 

Za rad udruga u drugoj polovici 2019.g. izdvojeno je 231.682,18 kn. 

b) Sufinanciranje projekata u kulturi  

Ova aktivnost realizirana je u iznosu 13.000,00 kn, a odnosi se na sufinanciranje Bibliobusa. 

c) Održavanje objekata u kulturi 

Rashodi za održavanje objekata u kulturi u drugoj polovici 2019. g. realizirani su u iznosu 

9.473,30 kn, a odnose se na opremanje domova kulture. 

d) Za vijeće srpske nacionalne manjine izdvojeno je 2.445,07 kn što se odnosi na režijske 

troškove ureda. 

 

 

16. Program: Javne potrebe u religiji 

Za redovnu djelatnost u religiji u drugoj polovici 2019. g. ostvareno je 213.441,13 kn. 

Za župu Nijemci sufinancirano plaćanje režija i put u Zagreb župljana u iznosu 30.000,00 kn. 

Župi Lipovac sufinancirana redovan rad u iznosu 21.128,03 kn te iznos od 127.313,10 za 

uređenje garaže i župnog doma , dok je Srpskoj pravoslavnoj crkvi sufinancirana izgradnje 

ograde u iznosu 35.000,00 kn. 

 

17. Program: Javne potrebe u športu 

Ovaj program realiziran je u iznosu od 129.649,01 i uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Poticanje amaterskog športa 

Ovaj Program u drugoj polovici 2019.g. realiziran u iznosu 96.000,00 kn. Ovi rashodi odnose se 

na sufinanciranje donacije klubovima i udrugama u sportu za redovne aktivnosti klubova . 



 5 

Rashodi za Održavanje sportskih objekata u drugoj polovici 2019. g. realizirani su u iznosu 

33.649,01 kn. 

 

18. Program: Zaštita od požara 

Ovaj program realiziran je u iznosu od 2.273.773,01 kn i uključuje slijedeće aktivnosti: 

a) Zaštita od požara 

Za ovaj program izdvojeno je 121.000,00 kn. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na sredstva koje 

općina izdvaja za rad Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava (zakonska 

obveza).  

b) Vatrogasni dom 

Kroz ovaj program planira se izgraditi vatrogasni dom. Početkom 2019. g. raspisana je javna 

nabava za izgradnju, a u drugoj polovici  2019. g. za izgradnju je utrošeno2.251.773,01 kn.     

 

19. Program: Civilna zaštita 

Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti 

a) Zaštita i spašavanje 

Za zaštitu i spašavanje izdvojeno je 22.000,00. Ovi rashodi uključuju rashode za izradu i redovno 

održavanje plana Ugroženosti. 

 

II) Isto tako dajem izvješće o započetim, a nedovršenim projektima u drugom polugodištu 

2019. g. kako slijedi:  

A) Mrtvačnica u V. Banovcima u fazi projektiranja, 

B) U tijeku je izmjena UPU naselja Nijemci, 

C) U tijeku je opremanje i izgradnja dječjeg vrtića u Nijemcima 

D) U tijeku je projektiranje uređenja centra Nijemaca  

E) U tijeku je izgradnja vatrogasnog doma u Nijemcima 

F) U tijeku je izgradnja nogostupa u naseljima Lipovac, Apševci i Banovci 

 

 

 

KLASA: 023-05/20-01/01 

URBROJ: 2188/06-02/1-20-1 

U Nijemcima 27. ožujka 2020. g. 

 

 

Općinski načelnik 

Vjekoslav Belajević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


