
ZAPISNIK 

 

sa 33. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 15. prosinca 2020. god. s 

početkom u  10,00 sati  

 

 

Sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave od 13.ožujka 2020. godine, KLASA: 023-

01/20- 01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, a koja Uputa se odnosi na održavanje sjednica 

predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ova sjednica Općinskog 

vijeća Općine Nijemci se održava elektronskim putem.  

Dana 11. prosinca 2020. godine Predsjednik Općinskog vijeća Mirko Jurišić je putem službene 

elektroničke pošte Općine Nijemci, opcina@nijemci.hr na adrese elektroničke pošte 13 članova 

Općinskog vijeća  kao i Općinskom načelniku i njegovoj Zamjenici uputio poziv na 34. (elektronsku) 

sjednicu Općinskog vijeća za dan 15. prosinac 2020. godine (UTORAK) s početkom u 10 sati zajedno 

s materijalima za predmetnu sjednicu i obrascem izjave o glasovanju. Sukladno ranijoj zamolbi, poziv 

na predmetnu sjednicu zajedno s materijalima za sjednicu i obrascem izjave o glasovanju dostavljen je 

i u papirnatom obliku putem dostavljača i jednoj članici Općinskog vijeća Jeleni Tomić jer ne e-mail 

adresu. 

U Pozivu na predmetnu sjednicu je navedeno da se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 

provodi na način da od dana zaprimanja poziva za sjednicu pa zaključno do 15. prosinca 2020. godine 

do 10 sati članovi Općinskog vijeća osobno, putem svog maila ili telefonski putem MMS poruke, Viber 

ili WhatsApp poruke dostave ispunjeni i potpisani obrazac izjave o glasovanju za predloženi Dnevni red 

34. (elektronske) sjednice, Zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća održane dana 08. prosinca 2020. 

godine (glasovanje sa „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“) te za ostale točke predloženog Dnevnog 

reda (glasovanje sa „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“) i to na adresu elektroničke pošte: 

opcina@nijemci.hr ili marina.subotic@nijemci.hr ili telefonski (MMS poruka, Viber, WhatsApp) 

porukom na brojeve 099/2800120 ili 098/203-780.  

Također su svi članovi Općinskog vijeća zamoljeni da u vrijeme održavanja sjednice Općinskog 

vijeća budu dostupni na svojoj e-mail adresi ili telefonu. 

 

Utvrđeno je da se do dana održavanja ove elektronske sjednice do 10 sati o točkama predloženog 

Dnevnog reda očitovalo ukupno 14 (četrnaest) članova Općinskog vijeća kako slijedi 

 

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 PANDŽA 

10. BISERKA JAKOVLJEVIĆ 

11. ĐURICA MANOJLOVIĆ 

12. DANIJEL DŽIGUMOVIĆ 

13. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ 

14. TATJANA KNEŽEVIĆ 

Općinski načelnik Vjekoslav Belajević i Zamjenica Kristina Skoko potvrdili su zaprimanje poziva 

i materijala za 34. sjednicu Općinskog vijeća te da su se s istima upoznali. 

Kako se većina svih članova Općinskog vijeća očitovala o točkama Dnevnog reda i dostavila 

izjave o glasovanju do navedenog trenutka održavanja predmetne sjednice te kako je utvrđen kvorum, nije 

bilo potrebe za kontaktiranjem članova Općinskog vijeća koji se nisu očitovali. 

Zapisnik vodila: Sandra Božanović. 

 



Za Dnevni red 34. (elektronske) sjednice predložene su slijedeće točke: 

 

 

 

DNEVNI RED 

 

- zapisnik s prethodne sjednice 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Mjerila za upis djece u Dječji vrtić 

Bambi Nijemci 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Nijemci 

3. Razno. 

 

 

Temeljem dostavljenih očitovanja odnosno izjava o glasovanju članova Općinskog vijeća o 

predloženom Dnevnom redu glasovalo se na slijedeći način: 

Glasovanje: ZA 14 glasova. 

Slijedom glasovanja s ukupno 14 glasova usvojen je predloženi Dnevni red.  

 

 

Pristiglih primjedbi na Zapisnik nije bilo te je za Zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća održane 

dana 08. prosinca 2020. godine temeljem pristiglih izjava o glasovanju članova Općinskog vijeća 

utvrđeno slijedeće glasovanje:  

Glasovanje: ZA 14 glasova  

Slijedom glasovanja s ukupno 14 glasova ZA usvojen je Zapisnik s 33. sjednice Općinskog 

vijeća održane dana 08. prosinca 2020. godine. 

 

 

TOČKA 1. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Mjerila za upis djece u Dječji vrtić Bambi Nijemci 

 

Pristiglih primjedbi na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Mjerila za upis djece u Dječji 

vrtić Bambi Nijemci temeljem pristiglih izjava o glasovanju članova Općinskog vijeća nije bilo te je 

utvrđeno slijedeće glasovanje: 

Glasovanje: ZA 14 glasova 

Slijedom glasovanja s ukupno 14 glasova ZA usvojena je predmetna Odluka. 

 

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

 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Dječjeg vrtića Bambi Nijemci 

Pristiglih primjedbi na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Nijemci temeljem pristiglih izjava o glasovanju članova 

Općinskog vijeća nije bilo te je utvrđeno slijedeće glasovanje: 

Glasovanje: ZA 14 glasova 

Slijedom glasovanja s ukupno 14 glasova ZA usvojena je predmetna Odluka. 

 

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

 

 

 

 



TOČKA 3. 

Razno. 

 Pristiglih pitanja za točku Razno prema dostavljenim Izjavama o glasovanju članova Općinskog 

vijeća nije bilo. 

  Nakon što je iscrpljen dnevni red današnje sjednice Predsjednik Vijeća zaključuje rad sjednice 

u 10,35 sati. 

 

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

                        

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mirko Jurišić 

 

Prilog: 

- Izjave o glasovanju za svih 14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Nijemci 


