
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 12. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 30. siječnja  2019. godine sa 

početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

Zapisnik na sjednici vodila Helena Bakunić. 

 

Prisutni;. Marijan  Bakunić,Nikola Pejanić,  Zdravko Mikanović, Ivan Tadić, Tomislav 

Đaković,Ivanka Vincetić, Marko Bradašić, Marija Vukšić, Zdravko Filipović,Irena Kulić, 

Marija Jugović ,Mišo Gusić, Hrvoje Žakić ( ukupno nazočno 13 vijećnika ) 

- Načelnik g.  Vitomir Žakić   ,referent za računovodstvo i proračun g.Katarina Zidarić. 

- Zamjenik načelnika g. Kruno Trupinić opravdao je svoj izostanak 

 

Pedsjednik Općinskog vijeća  g.  Hrvoje Žakić otvara 12. sjednicu , pozdravlja sve nazočne 

vijećnike ,  načelnika g. Vitomira Žakić . 

 

Predložen je Dnevni red kako je navedeno u sazivu  te je isti jednoglasno usvojen   i glasi; 

 

D N E V N I   R E D 

- aktualne teme 

- usvajanje zapisnika sa 11. sjednice 

 

1. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu 

2. Prijedlog Odluke o  pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete  

3. Prijedlozi za dodjelu županijskih priznanja 

4. Molba Ivana Matošević iz Cerničke Šagovine 115 

5. Molba Mare i Josipa Keser iz Cernika 

6. Molba za otkup suvlasničkog dijela nekretnine 

7. Različito 

 

 

 

Točka 1. Prijedlog Odluke o visini  paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i 

organiziranja smještaja u turizmu 

- prijedlog je  150,00 kn 

- jednoglasno se donosi 

ODLUKU 

o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u 

turizmu 

 Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u 

kampu i/ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se 

nalaze na području Općine Cernik.                              

 Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po 

krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za 

robinzonski smještaj u svim naseljima Općine Cernik u kojima se obavlja djelatnost 

iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu.  
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Točka 2. Prijedlog Odluke o  pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete  

Načelnik je predložio da se  u cilju  povećanja nataliteta u našoj Općini povećaju naknade za 

novorođenče   

Jednoglasno se donosi       O D L U K A  

Visina pomoći za nabavu opreme za novorođeno dijete iznosi: 

- 2.000,00 kuna za prvo rođeno dijete u obitelji, 

- 3.000,00 kuna za drugo rođeno dijete u obitelji,  

- 8.000,00 kuna za treće rođeno dijete u obitelji, te  

-10.000,00 kuna za četvrto i svako slijedeće rođeno dijete u obitelji i isplatit će se u 

jednokratnom iznosu na tekući račun ili žiro račun roditelja 

 

   

Točka 3. Prijedlozi za dodjelu županijskih priznanja 

Zaključak; Općina Cernik nema prijedloga za dodjelu žup.priznanja 

 

Točka 4. Molba Ivana Matošević iz Cerničke Šagovine 115 

Ivan  Matošević podnio je molbu za financijsku pomoć za troškove liječenja u bolnici u 

Zagrebu. Invalid je domovinskog rata , samohrani otac . 

Jednoglano se donosi      

O D L U  K U o financijskoj pomoći     

 

Općina Cernik  isplatiti će  jednokratnu novčanu pomoć  za  troškove liječenja  Ivanu 

Matošević   iz Cerničke Šagovine 115,  u visini od 3.000,00 kuna. 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun HR 8723900013208245369.  
  

    O b r a z l o ž e nj e 

Ivan Matošević  je hrvatski branitelj  i ima  50 % invalidnosti .  Tijekom 2018. godine   liječi 

se na KBC Rebro , Zagreb , dijagnoza  karcinom prostate .  Nakon operacije   potrebno je 

obaviti 53 terapija zračenja , kako je to za njegova primanja veliki izdatak  , jer je samohrani 

otac 3 djece , odobrena je jednokratna financijska pomoć za troškove liječenja. 

 

Točka 5. Molba Mare i Josipa Keser iz Cernika 

Marija i Josip Keser   su osobe starije dobi , bolesni i  potrebna im je pomoć u kući. Podnijeli 

su molbu za  kućnu njegu  koja  se odvija na našem području iz Programa “ Zaželi”.   Program 

“Zaželi” provodi “LAG  Zapadna Slavonija”  i u njemu je zaposleno 9 žena i svaka ima 5 

korisnika odnosno obitelji .  Gospođa Keser se prijavila prošle godine , ali kasnije i sad je 

upisana na  rezervnu listu ( odnosno listu   čekanja  ) i može doći na red tek kad se oslobodi 

mjesto . 

Općina ne može pomoći , jer nemamo organiziranu kućnu njegu. 

 

Točka 6. Molba za otkup suvlasničkog dijela nekretnine 

U  k.o. Podvrško u tijeku je  ZK.ispravni postupak zemljišnih knjiga.  Nakon izalganja i uvida 

u zemljišne knjige Općina je u nekim situacijama  jedan od vlasnika nekretnina.  Odlukom na 

6. sjednici Općinskog vijeća  dozvoljava se otkup  građevinskog i poljoprivrednog zemljišta . 

Jednoglasno se donosi; 

     Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se molba  Marije Živković   za otkup  suvlasničkog dijela  Općine Cernik 4/24 

dijela na čkbr.2617  k.o.  Podvrško, (novi  broj iz kat.izmjere , a stara čestica je 61/1 – k.o. 

Podvrško). Prodaja će biti omogućena javnim  natječajem nakon  procjene nekretnine od 

strane ovlaštenog sudskog vještaka. 
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Točka 7. Različito 
A)Prijedlog Odluke o preuzimanju poslovnih djela trgovačkog društva  “Odlagalište”  

Načelnik je upoznao prisutne vijećnike da je Grad Nova Gradiška kao većinski vlasnik   

trgovačkog društva “Odlagalište”  Nova Gradiška donio odluku o preuzimanju poslovnih 

udjela , temeljem koje odluke i naša Općina mora prihvatiti udjel u pripadajućem %. 

 

-jednoglasno se donosi 

 

O D L U K U 

o preuzimanju poslovnih udjela trgovačkog društva 

„Odlagalište“ d.o.o.“ Nova Gradiška 

 

Ovom Odlukom Općina Cernik, kao novi član Društva – novi imatelj poslovnih udjela 

nominalne vrijednosti 26.400,00 kuna tj. 2% udjela tvrtke „Odlagalište d.o.o.“ Gajeva 56, 

OIB:97575612726, preuzima poslovne udjele u temeljnom kapitalu tog Društva bez naknade, 

od jedinice lokalne samouprave i to:  

- Grada Nove Gradiške u nominalnom iznosu 1.320.000,00 kuna . 

 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Cernik  Vitomir  Žakić za sklapanje i potpis Ugovora  

o prijenosu poslovnih udjela navedenih  u članku 1. ove Odluke i svih drugih dokumenata koji 

su pretpostavka za sklapanje i potpis navedenog Ugovora. 

 

 

 

B) Pitanja i prijedlozi 

Načelnik je iznio izvješće o radu u Općini od prošle sjednice do danas odnosno od  prosinca  

2018. do siječnja 2019.  

- Krenula obnova Vrtića   

- Školska ulica- cesta još nije završena zbog vremenskih uvjeta 

- Groblje  Cernik- radovi su pri kraju 

- Općina Cernik dobla statut brdsko-planinskog područja 

- najava novih natječaja energetske obnove kuća u lipnju ove godine 

- 02.03.  manifestacija razmjene sjemenja i plemki  u organizaciji Udruge vinogradara i 

 voćara u Domu Cernik 

-  potrebno obići Podvrško i Banićevac   za poslove u ovoj godini , a u Giletincima se uređuje 

poljski put 

 

 

 

 

Pošto više nije bilo pitanja sjednica je završila u  19,45 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Helena Bakunić            Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

   


