ZAPISNIK
sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Nijemci održane dana 18. lipnja 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
ISPRIČALI:
1. GRGUR JURKOVIĆ
Osim vijećnika općinskog Vijeća, kojih sukladno Statutu ima 13, sjednici su nazočni:
Ivica Klem, općinski načelnik;Sandra Božanović, pročelnica, Marina Subotić, viši stručni suradnik.
Zapisnik vodila: Sandra Božanović.
Predsjednik Vijeća otvara sjednicu i čita predloženi dnevni red:
DNEVNI RED
- zapisnik s prethodne sjednice
1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za komunalnu djelatnost-tretiranje
komaraca (dezinsekcija) za 2014.g na području Općine Nijemci
2. Razno.

Vijećnici sa 9 glasova za prihvaćaju dnevni red današnje sjednice (vijećnici Majsinger,
Šporčić, Jurišić, Marcikić došli nakon usvajanja dnevnog reda).
Zatim Predsjednik Vijeća daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice te vijećnici sa 12
glasova za prihvaćaju zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća.
TOČKA 1.
Pod ovom točkom dnevnog reda izvjestitelj je bila S. Božanović koja je obrazložila žurnost
donošenja ove odluke kao i odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim
djelatnostima općine Nijemci.
Zatim predsjednik Vijeća otvara raspravu:
Šporčić: da li postoje i druge mogućnosti tretiranja komaraca osim sa zemlje?
Marcikić: jedino djelotvorno tretiranje je ono iz zraka i treba vidjeti da li se može izvršiti
aviotretiranje?
Općinski načelnik odgovara: Vlada RH obećala da će ići tretiranje iz zraka cijelog ovog
područja a na kraju su tretirali samo područje 3 poplavljene općine. Mi trenutno možemo izvršiti samo
tretiranje sa zemlje, a budući da je situacija alarmantna nužno je još jedno tretiranje. Da li će županija
izvršiti aviotretiranje još se ne zna. Informacija da su susjedne općine tretirale iz zraka je lažna. Za
aviotretiranje su potrebne suglasnosti nadležnih tijela i ministarstva.
M. Jurišić : slaže se sa nužnošću rješavanja ovog problema i nešto se mora poduzeti, zanima

ga da li je od županije traženo aviotretiranje i kakav je odgovor županije?
Manojlović: ne trebamo nešto raditi samo da bismo rekli da smo nešto poduzeli nego treba
učiniti nešto djelotvorno.
Načelnik: na stranicama ministarstva objavljeno da država financira tretiranje samo 3
poplavljene općine, procedura ishodovanja dozvola za aviotretiranje je vrlo duga, sada nam je kasno,
moguće je tretiranje samo sredstvima koja su odobrena u EU.
Kako su iscrpljena sva vijećnička pitanja, predsjednik vijeća daje na glasovanje ovu točku
dnevnog reda i vijećnici sa 10 glasova za, 1 suzdržanim glasom i 1 glasom protiv donose:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za komunalnu djelatnost-tretiranje
komaraca (dezinsekcija) za 2014.g na području Općine Nijemci
Ovaj akt čini sastavni dio Zapisnika te se ovdje posebno ne iznosi.
TOČKA 2.
Razno.
Vijećnik Marcikić: smatra da jedino može pomoći aviotretiranje i da trebamo poduzeti sve kako bi se
isto izvršilo.
Vijećnik Šporčić: tretirati komarce treba u fazama.
Načelnik odgovara: izvršeno je hladno zaprašivanje larvi.
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
Krunoslav Marijanović

