ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 16. rujna 2014. god. s početkom u
18,00 sati u Vijećnici Općine Nijemci
NAZOČNI VIJEĆNICI:
1. KRUNOSLAV MARIJANOVIĆ
2. VLADIMIR MAJSINGER
3. VJEKOSLAV SUBOTIĆ
4. STIPO MESELJEVIĆ
5. TATJANA KNEŽEVIĆ
6. VJEKOSLAV BELAJEVIĆ
7. ĐURICA MANOJLOVIĆ
8. DRAŽEN SAVIĆ
9. MIRKO JURIŠIĆ
10. MARKO LOVRIĆ
11. STANKO MARCIKIĆ
12. SLAVKO ŠPORČIĆ
13. GRGUR JURKOVIĆ
Osim vijećnika općinskog Vijeća, kojih sukladno Statutu ima 13, sjednici su nazočni:
Ivica Klem, općinski načelnik; Marko Šibalić, zamjenik općinskog načelnika; Marijana Lončar,
pročelnica; Sandra Božanović, pročelnica, Josip Marković, vježbenik.
Zapisnik vodila: Sandra Božanović.
Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i čita predloženi dnevni red:
DNEVNI RED
- zapisnik s prethodne sjednice
1.
2.
3.
4.

Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika od 01. siječnja do 30. lipnja
2014. g.
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2014. g.
Prijedlog Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada
Razno.

Vijećnici sa 13glasova za prihvaćaju dnevni red današnje sjednice.
Zatim Predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice te vijećnici sa 13
glasova za prihvaćaju zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća.
TOČKA 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bio općinski načelnik Ivica Klem koji je podnio
izvješće o svom radu za prvo polugodište 2014.g.
Zatim predsjednik Vijeća otvara raspravu:
Vijećnik Šporčić: traži detaljnije pojašnjenje zajedničkog osnivanja poslovne zone Lipovac s
Vladom RH te malo podrobnije o projektu PROGRES i LAG-u?
Općinski načelnik odgovara: Prije 7-8 godina pokrenuto je pitanje osnivanja poslovne zone u
Lipovcu, bilo je potrebno prethodno izraditi prostorno plansku dokumentaciju zajedno s UPU-om.
Upućen je zahtjev nadležnom Ministarstvu za prijenos vlasništva zemljišta na Općinu Nijemci.
Sugerirano nam je da se površina zone poveća tako da smo pristupili izmjenama Programa

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Za dio površine zone napravljen UPU-u. Vlada RH
zahtjevala da se i sama uključi u zajedničko osnivanje zone radi strateške važnosti iste. Trenutno smo
u fazi zajedničkog osnivanja iste, rješavanja pripremne dokumentacije i vlasničkih odnosa te se do
kraja godine očekuje potpisivanje ugovora. Zbog velike površine zone veliki su i troškovi izgradnje
infrastrukture, a zajedno s RH ćemo lakše doći do sufinanciranja kroz razne projekte EU.
LAG ima niz aktivnosti, pomaže kako privatnom tako i javnom sektoru u realizaciji projekata.
Rade nekoliko projekata iz civilnog sektora (Dizdar u Nijemcima , u Otoku i sl.), sve informacije
možete dobiti u uredu LAG-a.
PROGRES je projekt prekogranične suradnje s BiH, finalno će najvidljivije biti solarne
elektrane na općinskom krovu i okretna kod Bosuta. Drugi dio se odnosi na niz edukacija iz
obnovljivih izvora energije. Pored PROGRES-a pristupili smo i udruženju gradonačelnika i načelnika
svijeta. Smisao svih aktivnosti je smanjiti troškove kroz korištenje obnovljivih izvora energije.
Kako su iscrpljena sva vijećnička pitanja, predsjednik vijeća daje na glasovanje ovu točku
dnevnog reda i vijećnici sa 8 glasova za, 5 suzdržanih glasova donose:

ZAKLJUČAK
O usvajanju Izvješća o obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika os 01.01.
do 30. 06.2013.g.
I
Prihvaća se Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga rada Općinskog načelnika od
01.01. do 30.06. 2014.g., KLASA: 023-05/14-50/01; URBROJ: 2188-06-02/1-14-1 od 28.
kolovoza 2014.g.
Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
II
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.
TOČKA 2.
Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bio općinski načelnik Ivica Klem koji je podnio
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nijemci za 2014.g.
Zatim Vjekoslav Belajević, predsjednik odbora za financije i proračun, izvješćuje da je na
današnjoj sjednici Odbora ovaj Izvještaj jednoglasno prihvaćen i upućuje Općinsko vijeće na usvajanje
istog.
Zatim predsjednik Vijeća otvara raspravu:
Vijećnik Marcikić: Višak prihoda- da li je 7 ili 9 miliona kuna?
Pročelnica M. Lončar odgovara: Preneseno je 9 miliona, ostalo 8 miliona, dio je utrošen.
Kako su iscrpljena sva vijećnička pitanja, predsjednik vijeća daje na glasovanje ovu točku
dnevnog reda i vijećnici sa 8 glasova za, 4 suzdržana glasa i 1 glasom protiv usvajaju:
Polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Nijemci za 2014. g.
Ovi akti čine sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznose.
TOČKA 3.
Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila S. Božanović koja je u kratkim crtama
obrazložila potrebu donošenja ove Odluke te da je Fondu za zaštitu okoliša podnesen zahtjev za
sufinanciranje nabave plavih kanti, kontejnera i kompostera.
Zatim predsjednik Vijeća otvara raspravu:
Vijećnik Jurišić: da li će se mijenjati cijena?
Vijećnik Manojlović: da li će koncesionar nastaviti odvoziti otpad ako nije selektiran?
Vijećnik Šporčić: tko će obavijestiti građane o obvezi i načinu razdvajanja otpada?
Pročelnica Božanović i Općinski načelnik I. Klem odgovaraju: Ukoliko se ide na predloženu

opciju odvoza otpada cijena ostaje ista, građani će biti obaviješteni putem oglasnih ploča i web
stranice općine, a po nabavci kanti i kompostera i lecima.
Kako su iscrpljena sva vijećnička pitanja, predsjednik vijeća daje na glasovanje ovu točku
dnevnog reda i vijećnici sa 13 glasova za donose:
Odluku o obavljanju komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
Ovaj akt čini sastavni dio zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 4.
Razno.
Vijećnik Jurišić: groblja su u katastrofalnom stanju, nužno potrebna košnja?
Vijećnik Manojlović: kada će se priključiti voda u Domu Đeletovci?
Vijećnik Šporčić: da li će i tko će financirati režijske troškove obitelji koje su primili izbjegle sa
poplavnih područja Gunje i Račinovaca?
Vijećnik Lovrić: pješački prijelazi ispred škola, potrebno ih urediti, tko je nadležan?
Načelnik odgovara: predviđali smo održavanje groblja u sklopu javnih radova, kako javni radovi kasne
tako smo i mi imali tehničkih problema održavanja groblja, početkom rujna uposleno 7 javnih radnika
te će promptno biti uređena groblja.
U domu u Đeletovcima će biti 3 priključka: DZ, Pošta i Općina, do sada rješavana pitanja s poštom u
DZ.
Upućeni su zahtjevi za sufinanciranje režijskih troškova kako VVK, HEP-u i Crvenom križu tako i
Vukovarsko-srijemskoj županiji, još uvijek nemamo konačan odgovor.
U obvezi smo osigurati 2 pješačka prijelaza u lipovcu i banovcima, ostali su u nadležnosti DC ili
ŽUC-a.
Nakon što je iscrpljen dnevni red današnje sjednice, Predsjednik Vijeća zaključuje rad sjednice u
19,30 sati.
Originali akata nalaze se u prilogu zapisnika te čine njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Marijanović

