
ZAPISNIK 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci odrţane dana 29. prosinca 2020. god. s početkom u  

17,30 sati u vijećnici Općine Nijemci 

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI: 

1. MIRKO JURIŠIĆ 

2. DAMIR CVITIĆ 

3. MARIJAN PLAVŠIĆ 

4. ANDRIJANA MIKINAC 

5. ZLATKO CIGIĆ 

6. JELENA TOMIĆ 

7. KRUNOSLAV FARAGO 

8. IVICA KLEM 

9. IVAN PANDŢA 

10. BISERKA JAKOVLJEVIĆ 

11. ĐURICA MANOJLOVIĆ 

12. TATJANA KNEŢEVIĆ 

 

 

NAZOĈNI VIJEĆNICI ELEKTRONSKI (PUTEM WHATS UP VIDEO POZIVA) 

1. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ 

2. DANIJEL DŢIGUMOVIĆ 

 

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

sjednici  su nazočni:  

Vjekoslav Belajević, načelnik, Kristina Skoko, zamjenica načelnika, Rozalija Jurković, pročelnica, 

Sandra Boţanović, pročelnica. 

Zapisnik vodila: Sandra Boţanović. 

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i čita predloţeni dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

- zapisnik s prethodne sjednice 

 

1. Druge izmjene i dopune Proraĉuna općine Nijemci za 2020. g.  

a. Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. 

g. 

b. Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na podruĉju 

Općine Nijemci u 2020. g. 

c. Druge izmjene i dopune Programa graĊenja komunalne infrastrukture za 2020. 

g. 

d. Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu 

e. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2020. 

godinu 

f. Druge Izmjene i dopune Programa javih potreba u sportu za 2020. godinu 

g. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2020. godinu 

2. Prijedlog Odluke o rasporeĊivanju sredstava Proraĉuna Općine Nijemci za redovito 

godišnje  financiranje politiĉkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u tekućem 

sazivu (2017-2021) Općinskog vijeća Općine Nijemci u 2021. godini 

3. Analiza sustava CZ u 2020.g. 



4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim uĉincima za trogodišnje 

razdoblje  za 2021. – 2023.g. 

5. Razno. 

 

 

Ovako prihvaćeni dnevni red prihvaćen je sa 12 glasova za, 0 glasa protiv i 0 glasova suzdrţanih.  

 

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

glasova prihvaćaju zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća. 

Prelazi se na točke dnevnog reda.  

 

TOĈKA 1. 

Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila R. Jurković koja je vijećnike upoznala s  

Drugim izmjenama i dopunama Proračunom općine Nijemci za 2020. g. radi povećanja viška prihoda i 

prihoda od komunalne naknade te smanjenja prihoda od mineralnih sirovina i pomoći drţave za EU 

projekte, odnosno usklađenje sa tekućim troškovima. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu: 

Vijećnik Klem predlaţe da se dio sredstava, barem simboličan dio u iznosu od 100.000 kn 

osigura za pomoć stradalima u današnjem potresu u Petrinji te da na taj način budemo među prvima 

koji smo uputili pomoć bilo putem Crvenog kriţa ili na drugi odgovarajući način. Načelnik odgovara 

da je danas u komunikaciji s ostalim općinskim načelnicima iz našeg susjedstva te da će se pronaći 

odgovarajući način pomoći nastradalima. Pročelnica R. Jurković napominje da u proračunu imamo 

stavku ostalih izvanrednih rashoda s koje bi se pomoć odmah mogla preusmjeriti u Petrinju. 

Zatim I. Pandţa ispred Odbora za proračun i financije ističe da su ove Druge izmjenama i 

dopunama Proračunom općine Nijemci za 2020. g. zajedno s izmjenama programa jednoglasno 

usvojene na današnjoj sjednici Odbora i predlaţe vijećnicima usvajanje istih kako su predloţene. 

 Pošto se više nitko od prisutnih vijećnika nije javio za raspravu, Predsjednik vijeća daje ovu 

točku dnevnog reda zajedno sa svim podtočkama na glasovanje te vijećnici sa 12 glasova za usvajaju: 

  

Druge izmjene i dopune Proraĉuna općine Nijemci za 2020. g. 

 

a. Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. 

g. 

b. Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na podruĉju 

Općine Nijemci u 2020. g. 

c. Druge izmjene i dopune Programa graĊenja komunalne infrastrukture za 2020. 

g. 

d. Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu 

e. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2020. 

godinu 

f. Druge Izmjene i dopune Programa javih potreba u sportu za 2020. godinu 

g. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, 

osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2020. godinu 

 

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

 

TOĈKA 2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila S. Boţanović koja je vijećnike upoznala s 

prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Nijemci za redovito godišnje  

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u tekućem sazivu (2017-2021) 

Općinskog vijeća Općine Nijemci u 2021. godini, napominjući da je raspored napravljen do isteka 

mandata tekućeg saziva vijeća.  



Pošto se nitko od prisutnih vijećnika nije  javio za raspravu, predsjednik vijeća daje ovu 

Odluku na glasovanje te vijećnici sa 12 glasova za donose: 

 

ODLUKU 

o rasporeĊivanju sredstava Proraĉuna Općine Nijemci za redovito godišnje  financiranje 

politiĉkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u tekućem sazivu (2017-2021) Općinskog 

vijeća Općine Nijemci u 2021. godini 
 

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

 

TOĈKA 3. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila S. Boţanović koja je vijećnike upoznala s 

Analizom stanja sustava civilne zaštite za 2020.g.  

Zatim predsjednik vijeća otvara raspravu i pošto se nitko od prisutnih vijećnika nije javio za 

raspravu daje ovu Analizu na glasovanje te vijećnici sa 12 glasova za donose: 

 

Analiza sustava Civilne zaštite u 2020.g. 
 

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

 

TOĈKA 4. 

 Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila S. Boţanović koja je vijećnike upoznala sa 

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  za 

2021. – 2023.g. 

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

raspravu daje ovaj Plan na glasovanje na glasovanje te vijećnici sa 12 glasova za donose: 

 

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite s financijskim uĉincima za trogodišnje 

razdoblje  za 2021. – 2023.g 

 

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

 

TOĈKA 5. 

Razno. 

Općinski načelnik V. Belajević svim vijećnicima i ostalim prisutnima zaţelio je sretne i 

blagoslovljene Boţićne blagdane kao i puno uspjeha u Novoj godini te pozvao prisutne da nazdravimo 

svi skupa za uspješnu daljnju suradnju. 

 

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

Predsjednik Vijeća zaključuje rad sjednice u 18,30 sati. 

 

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

                        

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Jurišić 

 

 


