
 Z A P I S N I K

Sastavljen  na 8. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 06. lipnja  2018. godine sa 
početkom u 20,00 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, Marija Jugović ,Dražen Buturac ( nazočno   13 vijećnika )

- Načelnik g.  Vitomir Žakić     
 Opravdano odsutan; zamjenik načelnika 

Predsjednik Općinskog vijeća  g.Hrvoje Žakić otvara  8. sjednicu i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike, načelnika g. Vitomira Žakić  i predstavnika medija    Radio “Bljesak”  Okučani g. 
Matu Višić.

Predsjednik Općinskog vijeća g.Hrvoje Žakić predlaže dopunu dnevnog reda tako da  4. točka
glasi;  Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Cernike ,Točka 5. 
Različito A ) Molba Nevenke Matošević. Navedena dopuna  jednoglasno  se  usvaja i  glasi;

            D N E V N I   R E D
- aktualne teme
- usvajanje zapisnika sa 7. sjednice

1. Prijedlog Odluke o usvajanju  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države na području Općine Cernik

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o popisu kapitalne imovine, obveza i 
potraživanja na dan 31.12.2017.

3. Prijedlog Odluke o imenovanju naziva  Ulice  / Trga u Cerniku 
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima  na području Općine Cenrik
5. Različito

A) Molba Nevenke Matošević

Točka 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu države na području Općine Cernik
Predsjednik Vijeća g. Hrvoje Žakić  ukratko je upoznao   nazočne vijećnike o problematici   
Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.  Programa mora donijeti Vijeće do  09. 06. 2018. 
kako bi mogli  dobiti povrat sredstava od Ministarstva za izradu Programa .  Zato se tako  
užurbano radilo  na tome  kako  ne bi  izgubili sredstva.  Sad su sve čestice predviđene za 
zakup,  a poslije možemo   mijenjati namjenu.

Načelnik g. Vitomir Žakić  također je upoznao vijećnike o novom Programu raspolaganja .

Glasanje; 
Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu države na području Općine Cernik



Točka 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o popisu kapitalne imovine , obveza i 
potraživanja na dan 31.12.2017.

-Jednoglasno se donosi Odluka  o usvajanju Izvješća o popisu kapitalne imovine, obveza i 
potraživanja na dan 31.12.2017.

Točka 3. Prijedlog Odluke o imenovanju Trga u naselju Cernik
Na prijedlog počasnog građanina fra. Vjenceslava Janjića   predlaže se imenovanje trga ispred
Crkve pa sve do kapelice    -  Franjevački trg.

Jednoglasno se prihvaća i donosi 
 O D L U K A    O IMENOVANJU TRGA NA PODRUČJU NASELJA CERNIK

Ovom Odlukom određuje se    naziv  Trga u naselju Cernik  kako slijedi; 

1.  Franjevački trg  –  koji obuhvaća   dijelove  Frankopanske ulice u Cerniku, 
k.o.Cernik   i to ; 
-dio čkbr.  2581  od skretanja  prema Crkvi i Fr.samostanu ,  čkbr. 2196 – 
Frankopanska ulica , kapelica, čkbr. 2195 – park , čkbr. 2197 – park i dio čkbr. 1940 , 
sjeverno od Crkve  završno sa linijom kulture, te dio Potočne ulice čkbr. 2595 koja  
prolazi ispred Crkve pa sve do granice slijedeće ulice ( Đurićeve ) završno sa međom 
dvaju čestica.
Privitak Odluci je preslika katastarskog plana na kojoj je obilježeno navedeno.

 

Točka 4.  Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine  Cernik
Predsjednik Vijeća g. Hrvoje Žakić pojasnio je da smo  navedenu  Odluku donijeli još 2014.,  
ali sad se samo  mijenja  odnosno usklađuje  u dijelu gdje se navode  izvođači, tako da  
umjesto Slavče ide  -Vodovod zapadna  Slavonija.

Jednoglasno se donosi Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Cernik.

B)Prijedlog Odluke o IZMJENU I DOPNU ODLUKE o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području općine Cernik
 
-jednoglasno se usvaja Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i bio razgradivog otpada 

Točka 5. Različito
A) Molba Nevenke Matošević

-nakon čitanja ove molbe utvrđeno je da nije jasno tko  traži pomoć za plaćanje el.energje, jer 
molba glasi na Nevenku,   a priloženi račun na Dragana Grgić, pa se ova točka skida s 
dnevnog reda.
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Različito:
-Načelnik je upoznao prisutne o  planiranom otvorenju Mosta u Cerničkoj Šagovini  30.06. , 
mještani su predložili da se zove “Šiljin most” . Biti će Memorijalni turnir u malom 
nogometu.

Ivanka Vincetić; Testiranje odvodnje Giletinci?

Načelnik; Sve je gotovo dobivena je Uborabna dozvola.

Nikola Pejanić; Plaćanje grobne naknade.Neki plaćaju, a neki nisu zaduženi?

Načelnik; Trebate napraviti reviziju adresara i donijeti u Općinu da se naprave zaduženja.

Pošto više nije bilo pitanja sjednica je završila u 21:40 sati.

Zapisnik vodila; Helena Bakunić

                                       Predsjednik    Općinskog vijeća;
Hrvoje Žakić dip.inž.šum.

2


