
ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 23. prosinca 2022. god. s početkom u  

18,00 sati u vijećnici Općine Nijemci 

 

NAZOČNI VIJEĆNICI: 

1. MARINA MARTINKOVIĆ 

2. ANDRIJANA MIKINAC 

3. ĐURICA MANOJLOVIĆ 

4. IVAN PANDŽA 

5. ZLATKO CIGIĆ 

6. VJEKOSLAV SUBOTIĆ 

7. JOSIP SAMOLJANAC 

8. MONIKA ŽDERIĆ 

9. ILIJA ALEKSIĆ 

10. ĐURO ŠARKIĆ 

11. MARIJAN PLAVŠIĆ 

12. MARIJA MARGIĆ 

13. ALEKSANDAR POPOVIĆ 

 

IZOSTAO: 

1. STJEPAN MARIJANOVIĆ  

 

Osim vijećnika općinskog Vijeća, kojih sukladno rezultatima izbora od 16. svibnja 2021. godine i 

dopunskih izbora od 03. listopada 2021. godine ima 14, sjednici  su nazočni:  

 

1. Vjekoslav Belajević, općinski načelnik;  

2. Rozalija Jurković, pročelnica 

3. Sandra Božanović, pročelnica 

4. Marina Subotić, viši stručni suradnik za pravne poslove 

 

Zapisnik vodila: Marina Subotić. 

 

Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i čita predloženi dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

 Zapisnik s prethodne sjednice 

 

1. Proračun općine Nijemci za 2023. g. i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. g.  

a. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2023. g. 

b. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. g. 

c. Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Nijemci u 2023. g. 

d. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. g. 

e. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

f. Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu 

g. Program javih potreba u sportu za 2023. godinu 

h. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom 

obrazovanju za 2023. godinu 

i. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru za 2023. godinu 

2. Prijedlog Godišnjeg Plana davanja koncesija za 2023.g. 

3. Prijedlog Godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 2023.g. 

4. Analiza stanja sustava CZ za 2022.g. 



5. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje za 2023. – 2025.g. 

6. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluke o 

donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu  

7. Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 

2021.g. 

8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u 

Poslovnoj zoni  

Nijemci, za kč.br. 1584/18 k.o. Nijemci 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u 

Poslovnoj zoni Nijemci, za kč.br. 1584/19 k.o. Nijemci 

10. Razno. 

 

Zatim predsjednik predlaže nadopunu dnevnog reda s točkom: 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na financijski plan dječjeg vrtića Bambi Nijemci za 

2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu 

 

Ovako predloženi dnevni red s nadopunom prihvaćen je sa 14 glasova za, 0 glasa protiv i 0 glasova 

suzdržanih te dnevni red današnje sjednice glasi: 

 

DNEVNI RED 

 

 Zapisnik s prethodne sjednice 

 

1. Proračun općine Nijemci za 2023. g. i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. g.  

a. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2023. g. 

b. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. g. 

c. Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Nijemci u 2023. g. 

d. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. g. 

e. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

f. Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu 

g. Program javih potreba u sportu za 2023. godinu 

h. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom 

obrazovanju za 2023. godinu 

i. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2023. godinu 

2. Prijedlog Godišnjeg Plana davanja koncesija za 2023.g. 

3. Prijedlog Godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 2023.g. 

4. Analiza stanja sustava CZ za 2022.g. 

5. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje za 2023. – 2025.g. 

6. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluke o 

donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu  

7. Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 

2021.g. 

8. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u 

Poslovnoj zoni  

Nijemci, za kč.br. 1584/18 k.o. Nijemci 

9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u 

Poslovnoj zoni Nijemci, za kč.br. 1584/19 k.o. Nijemci 



10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na financijski plan dječjeg vrtića Bambi Nijemci 

za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu 

11.  Razno. 

 

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

prihvaćaju zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća. 

 

Prelazi se na točke dnevnog reda.  

 

TOČKA 1. 

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

proračunom općine Nijemci za 2023. g. i projekcijama proračuna za 2024. i 2025. g. R. Jurković 

obrazložila je prijedlog proračuna Općine Nijemci te napomenula da je isti sastavljen temeljem činjenica 

vezanih za prihode Općine Nijemci – da se proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana 

razvojnih programa. R. Jurković obrazložila je rashode Općinskog vijeća, Ureda načelnika, Odjela za 

društvene djelatnosti, imovinske i pravne poslove i Odjela za financije, razvoj i gospodarstvo s 

naglaskom na nove projekte po odijelima. Nadalje, R. Jurković pojasnila sadržaj svakog od programa 

navedenih u dnevnom redu. 

Zatim M. Martinković ispred odbora za proračun i financije izvještava da je prijedlog Proračuna 

zajedno s predloženim Programima jednoglasno usvojen na današnjoj sjednici Odbora te predlaže 

vijećnicima usvajanje istog. 

Pošto se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, Predsjednik vijeća daje ovu točku dnevnog 

reda zajedno sa svim podtočkama na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za usvajaju: 

  

Proračun općine Nijemci za 2023. g. i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. g.  

 
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2023. g. 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. g. 

 

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Nijemci u 2023. g. 

 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. g. 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

 

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu 

 

Program javih potreba u sportu za 2023. godinu 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 

2023. godinu 

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 

2023. godinu. 

 

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

 

TOČKA 2. 

Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila S. Božanović koja je vijećnicima obrazložila 

Godišnji Plan davanja koncesija za 2023.g 

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

plan davanja koncesija na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 



 

Godišnjeg Plana davanja koncesija za 2023.g. 

 

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

 

TOČKA 3. 

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

prijedlogom Godišnjeg Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 2023.g. 

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

daje ovaj Plan na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Godišnji Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 2023.g. 

 

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

 

TOČKA 4. 

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

prijedlogom Analize stanja sustava CZ za 2022.g. 

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

daje ovu Analizu na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Analizu stanja sustava CZ za 2022.g. 

 

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

 

TOČKA 5. 

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

prijedlogom Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje za 2023. – 2025.g. 

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

daje ovaj Plan na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 

2023. – 2025.g. 

 

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

 

 

TOČKA 6. 

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

prijedlogom Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluke o donošenju 

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu. 

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

daje ovaj Plan na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i Odluku o donošenju 

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 

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

 

 

TOČKA 7. 

 

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

prijedlogom Godišnjeg izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 2021.g. 



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

daje ovo Izvješće na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Godišnje izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Nijemci za 2021.g. 

 

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

 

TOČKA 8. 

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

prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u Poslovnoj 

zoni Nijemci, za kč.br. 1584/18 k.o. Nijemci. 

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

daje ovu točku dnevnog reda na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Odluku o  odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u Poslovnoj zoni 

Nijemci, za kč.br. 1584/18 k.o. Nijemci 

 

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

 

TOČKA 9. 

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

prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u Poslovnoj 

zoni Nijemci, za kč.br. 1584/19 k.o. Nijemci. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu: 

Vijećnik Cigić pita da li je ponuditelj na čestici u zoni koju je kupio na ranijem natječaju 

izgradio sve prema poslovnom planu. Načelnik odgovara da je dio izgrađen, da svakako imaju 

ograničenje prodaje čestice. 

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

točku dnevnog reda na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Odluku o  odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u Poslovnoj zoni 

Nijemci, za kč.br. 1584/19 k.o. Nijemci 

 

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

 

TOČKA 10. 

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

prijedlogom Odluke o davanju suglasnosti na financijski plan dječjeg vrtića Bambi Nijemci za 2023. 

godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu. 

Predsjednik vijeća otvara raspravu: 

Vijećnik Đ. Šarkić predlaže participaciju roditelja u cijeni vrtića. 

Načelnik odgovara da ostajemo pri potpunom financiranju smještaja djece u vrtić dokle god je 

općina u mogućnosti isto financirati. 

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

točku dnevnog reda na glasovanje te vijećnici sa 14 glasova za donose: 

 

Odluku o davanju suglasnosti na financijski plan dječjeg vrtića Bambi Nijemci za 2023. 

godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu 

 

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

 

TOČKA 11. 

Razno. 

Načelnik obavještava vijećnike da će do kraja godine se održati još jedna sjednica općinskog 

vijeća. 



 

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

Predsjednik Vijeća zaključuje rad sjednice u 19,00 sati. 

 

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

                        

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Pandža 


