
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 4. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 12. prosinca 2017. godine sa 

početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

Zapisnik na sjednici vodila Helena Bakunić. 

 

Prisutni; Hrvoje Žakić dip.inž., Marijan  Bakunić,Nikola Pejanić,  Zdravko Mikanović, Ivan 

Tadić, Tomislav Đaković,Ivanka Vincetć, Marko Bradašić, Marija Vukšić, Zdravko 

Filipović,Irena Kulić,Dražen Buturac i  Marija Jugović (ukupno  13 vijećnika )  

- Načelnik g.  Vitomir Žakić, zamjenik načelnika g. Kruno Trupinić  i vanjski suradnik 

Josip Novoselac 

  

 

Predsjednik Općinskog vijeća  g.Hrvoje Žakić otvara 4. sjednicu i pozdravlja sve nazočne 

vijećnike , načelnika g. Vitomira Žakić , zamjenika načelnika g. Krunu Trupinić i 

predstavnika medija    Radio “Bljesak”  Okučani g. Matu Višić. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća g.Hrvoje Žakić predlaže  dnevni red  , koji se  jednoglasno 

usvaja  i glasi; 

 

               D N E V N I   R E D 
- aktualne teme 

- usvajanje zapisnika sa 3.sjednice 

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Cernik za 2018. godinu 

 A/ Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2018.  

2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za  provođenje Programa za  procjenu i      

 predlaganje Programa javnih potreba  u području društvenih djelatnosti općine Cernik 

 za 2018. Godinu 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju 4. Izmjena i dopuna PPUO Cernik 

4. Prijedlog Odluke o popisu kapitalne imovine 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća revizije 

6. Prijedlog Odluke o izboru učenika i studenata za stipendiranje  šk.g. 2017/2018. 

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite za Općinu Cernik 2017. 

     - Godišnjji plan razvoja sustava CZ s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

  2018.-2020. godina  

8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova  boravka trećeg djeteta u  Dječjem vrtiću Cernik 

9. Prijedlog odluke  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  otpada i  

 biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Cernik 

10.  Prijedlog Odluke o usvajanju  Plana gospodarenja otpadom općine Cernik za razdoblje 

 2017.-2022. 
11. Molba Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj , Parohija Nova Gradiška 

12. Različito  

 

 

Aktualne teme 

         / 

 

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

Jednoglasno se usvaja i donosi zapisnik sa 3. Sjednice . 
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Točka 1. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Cernik za 2018. godinu 

 A/ Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2018.  

Predsjednik  Hrvoje Žakić daje riječ načelniku  koji je održao uvodnu riječ o načinu 

sasavljanja ovog Proračuna koji je imao ambiciozniji  , ali nadamo se da ćemo  veći dio i 

ostvariti. 

 

Josip Novoselac kao vanjski suradnik objasnio je da je ovaj Proračun pun programskin 

aktivnosti koji su proistekle od ideja  i potreba za novim poslovima. 

 

Rasprava;  

Hrvoje Žakić;  Mislim da je ovaj Proračun za 2018.g. napravljen da se zadovolje  potrebe po 

svim  mjestima , a također će se  raditi i drugi poslovi kroz  aktivnosti  održvanja komunalne  

infrastrukture. 

 

Načelnik je ukratko objasnio  vijećnicima o  uvođenju komunalnog pogona sa određenim 

brojem ljudi , koji će onda vršiti pogrebne usluge . Samim tim bi pogrebne usluge bile skuplje 

 

Glasanje;  

Jednoglasno se donosi   

Odluke o donošenju Proračuna Općine Cernik za 2018. godinu 

 A/  Odluka o izvršenju Proračuna za 2018 sa Programima 

 

 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za  provođenje Programa za  procjenu i      

predlaganje Programa javnih potreba  u području društvenih djelatnosti općine Cernik 

za 2018. godinu 

Prijedlog; Kruno Trupinić- predsjednik, Ivanka Vincetić, član, Irena Kulić, član,  Katarina 

Mijatović, član 

-jednoglasno se donosi 

O D L U K U  o i m e n o v a n j u     

  Povjerenstvo  za  provedbu  Natječaja  za  financiranje  programa  

   javnih  potreba Općine Cernik  

 

Imenuje se  Povjerenstvo  za provođenje Natječaja za financiranje programa javnih potreba 

Općine Cernik i  to;  

- Kruno Trupinić , ( predsjednik) 

- Ivan Tadić, član 

- Ivanka Vincetić , član 

- Irena Kulić,  član 

- Katarina Mijatović , član 

 
Zadaci ovoga Povjerenstva jesu: 

1.  utvrditi prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja za 
financiranje programa javnih potreba, 

2.  definirati proračunska sredstva kojima će se financirati programi javnih potreba, 
3.  odobriti natječajnu dokumentaciju, 

4.  javno objaviti natječaj za financiranje programa javnih potreba1.  otvoriti svaku 

prijavu programa/projekta prijavljenu na Natječaj 

2.  pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijavljenog programa/projekta 
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3.  utvrditi zadovoljava li svaka prijava propisanim uvjetima Natječaja za financiranje 

programa javnih potreba Općine Cernik 

4.  popuniti i potpisati zapisnik o otvaranju prijava te pripremiti izvješće o svim pristiglim  

 
Točka 3. Prijedlog Odluke o usvajanju 4. Izmjena i dopuna PPUO Cernik 

Načelnik upoznao je prisutne o  izmjenama koje su napravljene u  PPUO Cernik, a najviše se odnose 

na korekcije u  izgrađenom i neizgrađenom dijelu. 

 

Rasprava;  

Dražen Buturac; Kakva je situacija sa  Poslovnom zonom, volio bih da se donese Odluka o zoni . 

 

Hrvoje Žakić; Zona je gospodarske namjene i stalno je otvoren natječaj za prodaju, Odluka o 

osnivanju zone je donešena  .  Dvije su parcele prodane ; jedna je  u vlansištvu  Zadruge CERKOP, a 

druga je u vlasništvu “Vedrane”. 

 

Glasanje po prijedlogu Odluke o usvajanju 4. Izmjena i dopuna PPUO Cernik 

Jednoglasno se donosi; 

 ODLUKA O USVAJANJU 4. IZMJENA I DOPUNA PPUO CERNIK 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o popisu kapitalne imovine 

Jednoglasno se donosi;   

Odluka o popisu kapitalne imovine 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o donošenju Izvješća revizije poljoprivrednog izvješća 

Jednoglasno se donosi   ZAKLJUČAK 

- povodom razmatranja izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti  gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem u  vlasništvu Republike Hrvatske na području  Brodsko posavske 

županije 

 

1. Prima se k znanju Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenje 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Brodsko-

posavske županije 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izboru učenika i studenata za stipendiranje  šk.g.2017/2018. 

Predsjednik Opć.vijeća g. Hrvoje Žakić upoznao je prisutne  da nema niti jedne molbe za 

učeničke stipendije  za  zanimanja koja su deficitarna.  Molbu za  pomoć u školovanju 

podnijela je učenica Antonija Curić iz Opatovca  koja ide u srednju ekonomsku školu. 

Ima 8 molbi studenata za stipendiranje. 

 

Prijedlog za glasanje ;  

- Antoniji Curić odobriti jednokratnu novčanu pomoć za školovanje sa stavke socijalne skrbi    

u visini od 2.000,00 kuna 

- predlaže se 6 studenata za stipendije i to:  

- Veronika Valešić, Anita Bigović, Marko Žakić, Anita Bakunić, Iva Višić i Stjepan Višić 

- odbija se stipendiranje  Ines Živković( zbog nadprosječnih primanja roditelja) 

- odbija se stipendiranje Josipa Višić 

 

Jednoglasno se donosi  

ODLUKA O STIPENDIRANJU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I  STUDENATA 

                                za 2017/18.  šk.g. 
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 Općina  Cernik temeljem raspisanog natječaja   stipendirati  će  slijedeće studente; 

Iznos stipendije je 300,00 kuna za učenike srednjih škola, a za studente je 400,00 kuna.  

Prva isplata je za mjesec prosinac  2017., a biti će isplaćeno u mjesecu siječnju 2018.  

Stipendirati će se slijedeći;  

 

R.br. Ime i prezime, adresa Učenik/student Zanimanje Iznos 

stipendije 

1. Veronika Valešić, Cernik, 

Požeška 61 

Student Studij 

građevinarstva 1.g. 

400,00 

2. Marko  Žakić, Cernik, 

Potočna 40 

student Studij 

građevinarstva  5g. 

400,00 

3. Anita Bakunić, Giletinci 

1 L 

Student Stručni studij 

računovodstva 2.g. 

400,00 

4. Anita Bigović, Baćin Dol 

41 

Student Stručni studij 

računovodstva 2.g. 

400,00 

5. Iva Višić, Cernik, 

Frankopanska 32 

Student Stručni studij 

fizioterapije  3.g. 

400,00 

6. Stjepan Višić, Cernik, 

Frankopanska 32 

Studnet  Poljoprivredni 

fakultet, 1.g. 

400,00 

 

Jednoglasno se donosi  ODLUKA o financijskoj pomoći     

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za   troškove školovanja Antoniji 

Curić iz  Opatovca 55, OIB 60681514166 u  iznosu od 2.000,00 kuna. 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na tekući račun HR 81 23600003243023483. 
 

Točka 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite za Općinu 

Cernik 2017. 

     - Godišnji plan razvoja sustava CZ s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

  2018.-2020. godina  

- jednoglasno se donosi Odluke o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite za 

Općinu Cernik 2017. I  

     - Godišnji plan razvoja sustava CZ s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

  2018.-2020. godine 

 

  

Točka 8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova  boravka trećeg djeteta u  Dječjem 

vrtiću Cernik 

- jednoglasno se donosi      ODLUKU 

- o financijskoj pomoći     

Općina Cernik    sufinancirati  će  mjesečni boravak trećeg djeteta     u  Dječjem vrtiću u 

Cerniku  u iznosu od 400,00 kuna.   

 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na tekući račun HR9023600001101323461 , Dječji 

vrtić Nova Gradiška . 

    O b r a z l o ž e n j e 

Ukoliko   roditelji  plaćaju  boravak  troje i više djece u Vrtiću ,  naknadu za boravak trećeg 

djeteta sufinancirati će Općina Cernik u vrijednosti 400,00 kuna mjesečno.   
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Točka 9. Prijedlog odluke  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Cernik 

- jednoglasno  se  donosi  

Odluka  o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  otpada i  

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Cernik 

 

Točka 10.  Prijedlog Odluke o usvajanju  Plana gospodarenja otpadom općine Cernik za 

razdoblje 2017.-2022. 

- jednoglasno se usvaja Plan gospodarenja otpadom općine Cernik  2017.-2022. 

 
Točka 11. Molba Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj , Parohija Nova Gradiška 

Načelnik g. Vitomir Žakić upoznao je prisutne  o  molbi Srpske pravoslavne crkve za financijsku 

pomoć za izgradnju pravoslavne crkve.   Obaćali smo da ćemo pomoći koliko budemo u mogućnosti. 

 

Hrvoje Žakić; Ovo izlaganje načelnika prihvaćamo kao informaciju, a kad se točno bude znala 

vrijednost  ulaganja navedenog projekta , onda će se donijeti i odluka o financiranju. 

 

Ivanka Vincetić; Mislim da bi trebali  svakako pomoći, jer je odraz  kuture. 

 

Jednoglasno se donosi ;  

ZAKLJUČAK;   

  Kad se točno bude znala vrijednost projekta izgradnje crkve, donijeti će se i odluka o visini iznosa 

koji će općina sufinancirati navedene radove.  U Proračunu imamo predviđenu stavku – vjerski objekti  

tako da imamo izvor iz kojeg će se financirati. 

 

12. Različito  

A) Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Jednoglasno je donešena ODLUKU o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za   

 ravnopravnost spolova i ljudska prava 

1.  Marija Jugović     predsjednik/ca Povjerenstva 

2.  Marija Vukšić               zamjenik/ca Povjerenstva 

3.  Tomislav Đaković       član Povjerenstva 
  

B) Izvješće načelnika o novom programu javnih radova 

 Načelnik je ukratko  upoznao prisutne o novom programu javnih radova koji  će trajati 6 

mjeseci ,  za  6 osoba , počevši od 18.12. – 17.06. 2018.g.  to je program  pod nazivom  “ 

Poslovi preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Općine Cernik” 

Ukupna vrijednost programa je  ; 150.124,92 kuna. 

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu 

- Sanacija nerazvrstanih cesta,   

- Čišćenje drveća i niskog raslinja,  

- Saniranje divljih odlagališta otpada,  

- Održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, 

čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge 

održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-

uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te 

saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo 

jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava. 
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- U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće 

odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe 

uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica 

starijima i nemoćnima i slično.  

 

C) Različito   

Načelnik je ukratko iznio  tijek radova na Potočnoj ulici , koja je sad spojena sa 

Vinogradskom ulicom i taj novi dio je asfaltiran, sad ostaju samo završni radovi u  

postojećem dijelu Potočne , tj. presvlačenje asfalta.  Dogovoreno je da će ići  širina  5 m , a 

debljina asfalta  6 cm. 

 

- Spojene su tvrtke “Slavča” i “ RVD-Davor” u jednu tvrtku  “Vodovod zapadna 

Slavonija” , direktori su  Matej Severović i  g. Rukavina. 

- Cijena vode će sigurno biti veća nego sad 

 

- Prošao je Program “Zaželi”  -  aktivacija žena 50 + ,   predviđa se zapošljavanje 9 žena 

+ 1 koordinator 

 

- Javna rasvjeta –  štedne žarulje- led,   zamjena svih  rasvjetnih tijela, postupak nabave 

biti će otvoren do kraja godine 

 

- Vrtić kandidiramo  na  natječaje iz EU Fondova – obnova 

 

 

Prihvaća se kratko izvješće načelnika o radu  od lipnja do prosinca 2017. 

 

Sjednica je završila  21,30. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila;      Predsjednik Općinskog vijeća: 

Helena Bakunić            Hrvoje Žakić, dipl.inž. 

 


