
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 13. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 20. ožujka  2019. godine s 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,,Irena Kulić, Marija Jugović ,Mišo Gusić, Hrvoje Žakić ( ukupno 

nazočno 12 vijećnika )  

Odsutan  ; opravdano g. Zdravko Filipović ( 1 vijećnik ) 

- Načelnik g.  Vitomir Žakić , direktor poduzeća IN Konzalting  g. Ivan Nožina 

-  Zamjenik načelnika g. Kruno Trupinić opravdao je svoj izostanak 

 

Pedsjednik Općinskog vijeća  g.  Hrvoje Žakić otvara 13. sjednicu , pozdravlja sve nazočne vijećnike ,  

načelnika g. Vitomira Žakić i gospodina  Ivana Nožinu koji će  obrazložiti  prvu točku dnevnog reda -

Procjenu rizika od velikih nesreća. 

 

Predložen je Dnevni red kako je navedeno u sazivu  s  prijedlogom da  se točka  10.  briše  sa  dnevnog reda   

, prijedlog izmjene dnevnog reda se  usvaja  i glasi; 

 

D N E V N I   R E D 

- aktualne teme 

- usvajanje zapisnika sa 12.sjednice 

1. Prijedlog Odluke o donošenju   Procjene rizika  od velikih nesreća za Općinu Cernik 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za provođenje Natječaja za financiranje  

programa javnih potreba Općine Cernik 

3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 

4. Prijedlog Odluke o komunalnoj  naknadi 

5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenje otpadom 2018.g. 

6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 2018.g.  

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u Općinskoj upravi općine Cernik 

8. Prijedlog Odluke o načinu i povjeravanju  upravljanja i korištenja javnih športskih građevina u 

vlasništvu Općine Cernik 

9. Prijedlog za   prodaju nekretnine u k.o Šumetlica  ( molba Ivana Heli  ) 

10. Molba Adam Joze 

11. Molba obitelji Dukanović iz Baćin Dola 

12. Molba  udruge  Airsoft  za najam Izletišta Strmac 

13. Izvješće načelnika o radu za 2018.godinu 

14.  Hotel Strmac-  namjera upravljanjem  nekretnine 

15. Različito  
 

Točka 1. Prijedlog Odluke o donošenju   Procjene rizika  od velikih nesreća za Općinu Cernik 

Nakon izlaganja  g. Ivana Nožine  otvorena je rasprava po ovoj točki  , a kako nije bilo primjedbi na 

prijedlog Procjene jednoglasno je donešena 
ODLUKA O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU CERNIK 

-Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća koju je izradila ovlaštena tvrtka IN KONZALTING d.o.o. iz 

Slavonskog Broda u prosincu 2018. godine po nalogu Općinskog Načelnika. 

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Cernik, odnosno WEBGIS karte biti će objavljene na službenim 

web stranicama Općine Cernik   www.cernik.hr 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za provođenje Natječaja za financiranje  

programa javnih potreba Općine Cernik 

 Pošto su  u Povjerenstvu neki članovi odsutni  predlaže se da Vijeće odluči o raspodjeli sredstava . 
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Temeljem raspisanog javnog natječaja za financiranje Udruga  iz Proračuna općine Cernik za 2019.g.  

pristigle su  molbe odnosno prijave  HPD Tomislav, KUU Cernik,  HNK Mladost, Udruga vinogradara i 

voćara,  ŠRU “Bačica” , LU “Srnjak” , UDVDR Cernik, Udruga umirovljenika i Udruga Granada Strmac, 

nakona rasprave donešena je slijedeća Odluka 

 

1. -„Udruga vinogradara i voćara „ Cernik = 20.000,00 kuna za programe  

„Ćuptetijada   i ocjenjivanje  vina  Novogradiškog  kraja ,  Dani cerničkog portugizca“  

Manifestacije, izložbe i edukacije 

2.  „Udruga matice hrvatskih umirovljenika Cernik“ = 10.000,00  kuna za program 

„Aktivni umirovljenici“ - Briga  za starije i nemoćne osobe članove udruge i održavanje životne 

sredine 

3. Udruga  dragovoljaca  i veterana dom.rata , Slavonski Brod , Ogranak Cernik = 7.000,00 kuna 

za program 

„ Obilježavanje obljetnica ratnih postrojbi i brigada, održavanje sportskih igara i humanitarna pomoć 

članovima Udruge i članovima njihovih obitelji“ 

4. Udruga  „Granada“ Šumetlica  = 3.000,00 kn za program 

„ Resocijalizacija društveno neintegriranih  odraslih osoba sa mentalnim poteškoćama kroz 

poljoprivrednu djelatnost“ 

5. „Mladost“ Cernik = 175.000,00 kuna za program  

 „Nogometom do zajedništva – Nogometni klub, organizacija treninga i škole nogometa, 

sudjelovanje u natjecanjima 

6. ŠRU „ BAČICA-ELDA“ CERNIK = 5.000,00  kuna za program 

 „Športsko natjecanje u   ribolovu „   

7. Lovačka udruga Srnjak“ Cernik = 20.000,00  kuna 

  Obnova zgrade i kupovina opreme - (Rekonstrukcija elektro instalacija i  stolarije  na zgradi, te 

izgradnja niskotemperaturne hladnjače ,nabavka zamrzivača  i ugradnja podnih pločica u podrumu )   

8. Udruga  HPD „Tomislav“ Cernk = 50.000,00  kuna, za program „Organizacija smotri zborova i 

orkestara i usavršavanje kroz obuku .“; 

 

Uz Zaključak;  da se sazove sastanak članova  Upravnog odbora KUU Cernik i predstavnika članova 

Općinskog vijeća , načelnik g. Vitomir Žakić i da  se razjasni situacija u KUU Cernik, te će se onda 

odlučiti  hoće li se dodijeliti sredstva za rad KUU Cernik u  visini od 30.000,00 kuna što je  još 

preostalo na stavci  za kulturne  djelatnosti. 

Sastavak će sazvati predsjednik Vijeća g. Hrvoje Žakić  pozvati  Mariju Vukšić ,  Mariju Jugović , 

Helenu Bakunić i Ivana Ivanović . 
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Točka 3. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 

 

-jednoglasno se donosi  nova Odluka o komunalnom doprinosu u kojoj su promijenjene  vrijednosti  

zona  pa tako glasi 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone kako slijedi: 

I. ZONA  1,00 kn/m
3
  -Cernik 

II. ZONA   0,90 kn/m
3
 – sva ostala mjesta na  području Općine 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o komunalnoj  naknadi 

- Donošenjem predmetne Odluke uvodi se  usklađenje  temeljnih odredbi Odluke u skladu sa novim 

Zakonom NN 68/2018 (27.7.2018.), Zakon o komunalnom gospodarstvu , izmjene se odnose na 

usklađenjem predmetne Odluke sa  naplatom  za našu Općinu  ;  

 U članku 3.   stavak 1.Odluke predlažem da se briše točka 2. , 4. i 5.  zato jer  prema našoj evidenciji    

nemamo osnove odnosno nemamo   podatke za naplatu komunalne naknade za navedeno. 

  Također u članku 3.  stavak 2.  brisati točku  3.4.i 5. 

 U članku 7.    iza riječi komunalne naknade   ide  .  i    rečenica se dalje briše.    U drugom stavku se 

dodaju   ZONE . 

 točka 2.  i  dodati novu točku 3. uslužni poslovni prostor   koeficijent namjene 2,00.  

       Stavak 2. članka 9. obrisati 

 U članku 11. stavak 1. točka 1.  brisati   i garažni prostor, točku 2. - brisati 

 U članku 12.  izmijeni  stavak 2. koji bi glasio ; „ Komunalna naknada  se plaća  u kvartalnim 

iznosima , do 20  - tog  u mjesecu za prethodni kvartal  

 

-Jednoglasno se prihvaćaju izmjene i donosi se  Odluka o komunalnoj naknadi   

 

 

Točka 5. Izvješće o provedbi Plana gospodarenje otpadom 2018.g. 

-Načelnik podnosi Izvješće  o  provedbi Plana gospodarenja otpadom , isto je jednoglasno usvaja i donosi se  

Odluka o  usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2018.g.   

  

 

Točka 6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 2018.g.  

-načelnik podnosi Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera te se isto jednoglasno usvaja  i donosi 

Odluka   o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g. 

       

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu . Sastavni dio ove 

Odluke je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g. 

 

Ova  Odluka i Izvješće  dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru  za poljoprivredu, 

hranu i selo. 

 

 

Točka 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaća 

službenika i namještenika u Općinskoj upravi općine Cernik 

 

-jednoglasno se prihvaća prijedlog izmjena i dopuna Odluke , jer se samo mijenjaju odnosno 

usklađuju koeficijenti  pomoćnog osobalja  sa najnižom plaćom , 
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IZMJENA I DOPUNA O D L U K E  

o osnovici i koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Općinskoj upravi općine 

Cernik  

 

Članak 1. 

 U  članku  4 . Odluke o  osnovici i koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Općinskoj 

upravi općine Cernik  u daljnjem tekstu (Odluke)   stavak 2. mijenja se i glasi 

  

 „Pojedinačni koeficijent određuje se na temelju složenosti, odgovornosti i uvjeta rada na pojedinom 

radnom mjestu, potrebnog znanja i iskustva za obavljanje tog posla, složenosti predmeta rada i sredstava za 

rad, te vrednovanja uvjeta i složenosti organizacije i tehnologije rada. 

 Koeficijent složenosti poslova za radna mjesta u tijelima općinske uprave općine Cernik su: 

 - Glavni rukovoditelj……………………………………2,50 

 - Viši referent……………….………………………..…2.27 

 - referent ……. ………………………………………….1,65 

 - Spremačica ………………………………………….…1,15 

 - Komunalni  djelatnik ……..……………………………1,30 „ 

  

 

Točka 8. Prijedlog Odluke o načinu i povjeravanju  upravljanja i korištenja javnih športskih 

građevina u vlasništvu Općine Cernik 

 

-jednoglasno se donosi  O D L U K A o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih 

sportskih građevina u vlasništvu Općine Cernik 
 

 

 

Točka 9. Prijedlog za   prodaju nekretnine u k.o Šumetlica  ( molba Ivana Heli  ) 

- Jednoglasno se prihvaća prodaja nekretnine u k.o. Šumetlica   uz obvezno pravo služnosti u korist 

Općine 

ODLUKU O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU  

    OPĆINE CERNIK 

Općina Cernik je vlasnik je  čestica koja se nalazi  u građevinskoj zoni i izvan građevinske zone . Prema  

procjeni sudskog vještaka određena je početna cijena prema kojoj  će se izvršiti prodaja  i to kako slijedi;  

k.o. Zk.ul Čkbr. Površi

na u 

čhv 

Površina 

i m2 

Vlasnički 

dio Općine 

Procjena 

ovl.sud.vje

štaka 

Početna 

cijena 

Šumetlica 376 1162/3 544 1957 1/1 13.700,00 13.700,00 

        

     

Čestice iz članka 1.  dati će se  na prodaju putem javnog natječaja , koji će biti objavljen na Oglasnoj ploči 

općine Cernik i web. stranici Općine i trajati će 15 dana. 

 

Ovlašćuje se načelnik Općine da s najpovoljnijim ponuditeljem sklopi kupoprodajni ugovor. 

 

Točka 10.Molba Adam Joze 

 

S ozirom da obitelj živi  sa malim primanjim ,  majka je stara  , a njen sin Adam je  invalidna osoba , 

predložena je jednokratna financijska pomoć u visini od 2000,00 kuna . 

Jednoglasno se donosi  

      O D L U  K U o financijskoj pomoći     
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Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  troškove života  Adam Jozi    iz  Podvrškog  

114 A. Odobrava se novčana naknada   u visini od 2.000,00 kuna.Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, 

na žiro račun .  
 

Točka 11. Molba obitelji Dukanović iz Baćin Dola 

 

Jednoglasno je odobrena  financijska pomoć u visini od 5.000,00 kuna , te je donešena     

  O D L U  K U o financijskoj pomoći     

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  podmirenje troškova života  obitelji  

Marine i  Gorana Dukanović   iz Baćin Dola 141. 

Odobrava se novčana naknada   u visini od 5.000,00 kuna. 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun HR 7723600003213905222. 
     O b r a z l o ž e nj e 

Marini i Goranu Dukanović   19.02.2019.  preminulo je dijete  koje se dugo liječilo od  maligne bolesti .  

Obitelj Dukanović  ima još jedno dijete koje ide   u osnovnu školu.  

Oba roditelja su nezaposlena i nemaju nikakvih primanja  pa je odobrena  jednokratna financijska pomoć za 

troškove života. 

 

 

Točka 12. Molba  udruge  Airsoft  za najam Izletišta Strmac 

Prihvaća se molba  i donosi se jednoglasni  

Zaključak; odobrava se korištenje Izletišta Strmac 25. svibnja 2019. godine  od 06,00 do 23,59 sati .  Moli 

se organizator da propisno osigura Izletište zbog  drugih posjetitelja i da se ovaj događaj prijavi nadležnim 

ustanovama zbog održavanja reda i mira i sigurnosnih mjera. 

Takva događanja su  promidžba za našu Općinu i treba ih podržavati. 

 

 

Točka 13. Izvješće načelnika o radu za 2018.godinu 

Načelnik g. Vitomir Žakić  usmeno je  upoznao vijećnike o radovima  koji su se odvijali u tijeku 

2018.g.  

-Projekat “Zaželi”, projekat “Aglomeracija” , Led rasvjeta za cjelu Općinu ,  vodovod Giletinci,  katastarska 

izmjera Podvrško,uređen  Franjevački trg, prilaz ckrvi u Opatovcu, Dom Banićevac ( ugrađena klima i 

hladnjača),poljski put u Cer.Šagovini, Dom Giletinci – stolarija, postavljena pametna klupa   u dvorištu OŠ 

Cernik, renovirana Školska i Potočna ulica, pokrenut project “Održvio prirodu podržimo”  vezano za 

gospodarenje otpadom, ugrađena rashladna komora  u mrvačnici u Cerniku,  uređen je oproštajni trg i 

mrtvačnica u Cerniku sa novim sanitarnim čvorom, komunalno opremanje ( nove kante ), postavljeno novo 

dječje igralište u parku u Cerniku, organiziran Advent u Cerniku 

- za 2019. Odobren projekt postavljanja semafora na pješačkom prijelazu u Cerniku . odobren projekt  

ulaganja obnove Požeške ulice, obnova Doma Cernik 7.000.000,00 kn bespovratna sredstvaizgradnja 

Reciklažnog dvorišta prošla,  energetska obnova i unutarnje uređenje Vrtića,  kupili kombi vozilo , prijavili 

smo se na natječaj za komunalno opremanje  ( tractor, malčer i ralica). 

 

Jednoglasno se donosi Odluka  kojom se prihvaća Izvješće načelnika o radu  od 01.01.2018. – 

31.12.2018.  

 

 

Točka 14.  Hotel Strmac-  namjera upravljanjem  nekretnine 

Načelnik g. Vitomir Žakić  upoznao je prisutne Vijećnike da se u zadnjih par mjeseci  otvaraju neke 

mogućnosti za zakup Hotela Strmac, stoga moli da se donese zaključak kojim bi se iskazalo povjerenje 

načelniku da omogući razgovore sa ulagačima  i da se dostavi pismo namjere  o načinu raspolaganja  

Hotelom, pa će se tek onda na Vijeću točno odlučiti o načinu raspolaganja .  
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Točka 15. Različito  

 A/ Program poticanja zapošljavanja  na području općine Cernik 

Načelnik općine upoznao je nazočne vijećnike da je donešen Program  poticanja zapošljavanja za 2019. 

godinu, a javni poziv i sam Program objavljeni su na našim web stranicama. 

 

Pošto više nije bilo pitanja sjednica je završila u  21,30 sati. 

 

  

 

 

 

 

Zapisnik vodila:       Predsjednik Općinskog vijeća: 

Helena Bakunić            Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

   


