
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 14. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 21. svibnja 2019. godine s početkom u 

20,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

Zapisnik na sjednici vodila Helena Bakunić. 

 

Prisutni;.  Hrvoje Žakić ,Ivan Tadić, Tomislav Đaković,Ivanka Vincetić, Marko Bradašić, Marija 

Vukšić,Irena Kulić, Marija Jugović , Zdravko Filipović i Mišo Gusić ( ukupno nazočno 10 vijećnika )  

Odsutni  ; opravdano g. Marijan Bakunić,  Nikola Pejanić i Zdravko Mikanović ( ukupno 3 vijećnika ) 

Prisutan je načelnik g. Vitomir Žakić   i referentica  za  računovodstveno knjigovodstvene poslove gospođa. 

Katarina Timarac. Zamjenik načelnika g. Kruno Trupinić opravdao je svoj izostanak. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  g.  Hrvoje Žakić otvara 14. sjednicu , pozdravlja sve nazočne vijećnike  i   

načelnika g. Vitomira Žakić. 

 

Predložena je dopuna dnevnog reda pod točkom 7.  Prijedlog Odluke o  uređenju prometa  u Školskoj 

ulici u Cerniku   . Izmijenjeni Dnevni red  usvaja se  i glasi; 

 

 

D N E V N I   R E D 

- aktualne teme 

- usvajanje zapisnika sa 13.sjednice 

 

1. Prijedlog  odluke u usvajanju Godišnjeg obračuna proračuna općine Cernik za 2018. godinu 

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

31.12.2018. 

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine Cernik za financiranje političkih 

stranaka   Općine Cernik u  2019. g. 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju  usluge azila tvrtke Praxis-vet d.o.o. u 

Sibinju 

5. Prijedlog Odluke o zajedničkom financiranju  javnog prijevoza   Nova Gradiška- Strmac  

6. Dan općine  Cernik 

7. Prijedlog Odluke o  uređenju prometa  u Školskoj ulici u Cerniku 

8. Različito 

 

 

Aktualne teme 

            / 

 

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice 

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 13. sjednice. 

 

 

Točka 1 .  Prijedlog Odluke o  donošenju Godišnjeg obračuna proračuna za 2018.g. 

 Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Hrvoje Žakić  dao je riječ    gospođi Katarini Timarac koja je 

pročitala  Izvješće o izvršenju proračuna . 

 

 

Načelnik g. Vitomir Žakić ; Zadovoljan sam sa izvršenjem Proračuna 90-92%. 

 

Rasprava; 

Hrvoje Žakić; Na pojedinim stavkama izvršenje je 147 % , što znači da se više radilo jer je bilo  i više 

prihoda . 
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Glasovanje;  

Jednoglasno se donosi  

ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA  01.01.-31.12.2018. 

 

 

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

  dan 31.12.2018. 

 

-Nakon  izlaganja Katarine Timarac jednoglasno se  donosi Odluka koja glasi ; 

  
Na temelju članka 34. Statuta Općine Cernik ("Službeni glasnik" općine Cernik 2/18.), a na  

prijedlog  Komisije za popis kapitalne imovine, obveza i potraživanja , na dan 31.12.2018. 

Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj 14. sjednici održanoj 21.05.2019.  donosi  

      

                                                     ODLUKU O  PRIHVAĆANJU    

IZVJEŠĆA O POPISU KAPITLNE IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA NA DAN  31.12.2018. 

      

  Članak 1.    

Stanje  kapitalne imovine na dan 31.12.2018. godine iznosi   

      

 NAZIV IMOVINE NAB. VRIJEDN OTPISANA VR SADAŠNJA VR. 

 Zemljište  3.137.826,14 0,00 3.137.826,14 

 Nematerijalna imovina (kat izmj-pros plan) 2.236.954,38 1.042.500,61 1.194.453,77 

 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija 207.500,00 4.783,85 202.716,15 

 Športske dvorane i rekreacijski objekti 808.097,07 527.894,00 280.203,07 

 Ceste putevi 7.570.190,57 1.723.433,62 5.846.756,95 

 Kanalizacija, vodovod 15.464.887,18 8.725.501,24 6.739.385,94 

 Sportski i rekreacijski tereni 1.557.126,16 734.341,60 822.784,56 

 Spomenici 198.269,46 129.837,16 68.432,30 

 Energetski objekti -javna rasvjeta 1.095.632,52 594.699,10 500.933,42 

 Ostali građevinski objekti 14.999.609,35 6.409.204,72 8.590.404,63 

 Uredska oprema i namještaj 215.971,85 137.921,32 78.050,53 

 Komunikacijska oprema 345,00 345,00 0,00 

 Oprema za hlađenje, grijanje 97.050,30 55.209,54 41.840,76 

 Oprema za odrzavanje prostorija 1.607,05 - 1.607,05 

 Uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene 1.566.053,88 1.262.581,72 303.472,16 

 Koslice , traktori 38.693,05 38.693,05 0,00 

 Sitan inventar 209.188,28 209.188,28 0,00 

 Tucanik na zalihi 25.245,63 0,00 25.245,63 

      

  Ukupno 49.430.247,87   21.557.441,76 27.832.506,01 

      

  Članak 2.    

Stanje financijskih sredstava, dionica, obveza i potrazivanja na dan 31.12.2018.  

      

 NAZIV IMOVINE    

 Novac na žiro-računu   1.105.798,00 

 Novac u blagajni   3.205,80 

  Ukupno novac na računu i blagajni  1.109.003,80 

      

 Vodovod Zapadne Slavonije    2.291.400,00 
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  Ukupno dionice   2.291.400,00 

      

  Ukupni financijska imovina i dionice  3.400.403,80 

      

 Ostala potrazivanja - refundacija   26.025,00 

  Ukupno ostala potrazivanja   26.025,00 

 Potraživanja za kuće za odmor   68.554,01 

  Ukupno porez na imovinu   68.554,01 

 Potraživanja za porez na potrošnju   16.542,92 

 Potraživanja za porez na tvrtku   3.631,44 

  Ukupno porez na promet   20.174,36 

 Potraživanja za koncesije   3.097,90 

 Potraživanja od zakupa imovine   33.519,84 

 Potraživanja za eksploat min sirovina + zauzeta površina  91.595,95 

  Ukupno za prihode od imovine   128.213,69 

 Potraživanja za grobnu naknadu   24.320,00 

  Ukupno grobna naknada   24.320,00 

 Šumski doprinos   522.924,50 

  Ukupno doprinos za šume   522.924,50 

 Mjesni samodoprinos - kat izmj Cernik   96.603,04 

 Mjesni samodoprinos - kat izmj Banićevac - Podvrško  78.691,22 

 Samodoprinos za Požeška ulica   3.139,00 

 Samodoprinos za dom Banićevac   6.780,00 

 Samodoprinos za odvojak Opatovac   3.500,00 

 Samodoprinos za odvojak i dom Podvrško   30.159,31 

 Samodoprinos za odvojak Šumetlica   5.000,00 

 samodoprinos za dom Opatovac   10.790,00 

  Ukupno samodoprinosi   234.662,57 

 Komunalni  doprinos   74.858,56 

 Komunalna naknada   591.012,98 

 Naknada za priključak   101.876,96 

  Ukupno kom doprinosi i nakande  767.748,50 

 Potraživanja za pogrebne usluge   3.200,00 

  Ukupno potraživanja za pogrebne usluge  3.200,00 

 Potraživanja za prodanu državnu zemlju 2005  8.064,08 

 Potraživanja za prodanu državnu zemlju 2012  577.635,86 

  Ukupno za državnu zemlju   585.699,94 

      

  Ukupno potraživanja   2.381.522,57 

      

 Obveze za plaće   82.275,00 

 Obveze prema dobavljačima   1.314.896,00 

  Ukupno obveze   1.397.171,00 

Članak 3.     

     

 Predlaže se otpis  i rashod sljedeće  dugotrajne imovine:   

  Zemljište k.o. Cernik:   3.000,00 

 k.o. Cernik, zk. uložak 2402, kčbr 422, Rakit-šuma 1263m2   
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  Zemljište k.o. Golobrdac   2.550,00 

 k.o. Golobrdac, zk. uložak 95, kčbr 235 voćnjak u Jaševcu, 512 čhv  

 k.o. Golobrdac, zk. uložak 117, kčbr 48 voćnjak kod kuće, 817 čhv  

 k.o. Golobrdac, zk. uložak 117, kčbr 49 kuća br. 10, gosp. zgrada i dvorište 293 čhv 

      

      

   Ukupno  5.550,00 

      

      

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna  Općine Cernik za financiranje  

  političkih stranaka   Općine Cernik u  2019. g. 

 

-jednoglasno se donosi  

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 

24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) i članka 30. Statuta Općine Cernik (2/18.), Općinsko vijeće Općine Cernik, na   

14.   sjednici održanoj  21. svibnja  2019. godine, donosi 

 

O D L U K U 

 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Cernik za financiranje političkih stranaka Općine 

Cernik u 2019. godini 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Cernik (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) osigurana u Proračunu Općine Cernik 

za 2019. godinu. 

 

Članak 2. 

 U Proračunu Općine Cernik za 2019. godinu ukupno su osigurana sredstva za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 26.800,00 kuna. 

 Raspodjela sredstava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2019. godine. 

 

Članak 3. 

 Za svakog člana Općinskom vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj 

stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 

Općinskom vijeća. 

 Za svakog izabranog člana Općinskom vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci 

pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.000,00 kuna. 

 Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 2.200,00 

kuna. 

 

Članak 4. 

 S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću Općine Cernik, u trenutku konstituiranja, političkim 

strankama pripadaju sredstva u slijedećim iznosima: 
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R

.  

br 

Politička stranka 
Broj vijećnica/ka Iznos u kunama 

žene muški  

1. 
Hrvatska demokratska zajednica 

(HDZ) 
3 7 20.600,00 

2. Hrvatska seljačka stranka (HSS) 1 2 6.200,00 

 UKUPNO: 4 9 26.800,00 

 

 

Članak 5. 

Raspoređena sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačiti će se političkim strankama na njihove žiro račune, 

tromjesečno u jednakim iznosima iz sredstava Proračuna Općine Cernik za 2019. godinu. 

 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Cernik , a primjenjivat će se od 

 01. siječnja 2019. godine. 

 

 

 

Točka 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju  usluge azila tvrtke Praxis-vet 

  d.o.o. u Sibinju 

Članovi vijeća jedoglasno su podržali inicijativu  otvaranja novog azila navedene tvrke  , te se jednoglasno 

donosi 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU PISMA NAMJERE I KORIŠTENJU USLUGE AZILA TVRTKE 

“Praxis-vet”d.o.o Sibinj. 

 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o zajedničkom financiranju  javnog prijevoza   Nova Gradiška- Strmac  

Načelnik je upoznao vijećnike o potrebi uvođenja nove linije javnog prijevoza Nova Gradiška-Cernik-

Strmac-Cernik-Nova Gradiška. 

Dogovoreno je da će sufinancirati Grad i Županija  i Općina Cernik. Još se točno ne zna tko će raspisati 

javni natječaj odnosno koncesiju , ali željeli bi da se donese odluku o prihvaćanju sufinanciranja nove linije. 

 

-Jednoglasno se donosi Odluka o zajedničkom financiranju javnog prijevoza Nova Gradiška-Strmac-Nova 

Gradiška. 

 

Točka 6. Dan općine  Cernik 

Program 

 Za 31.05. – 10,00 – doček gosti i uzvanika u Franjevačkom samostanu u Cerniku 

10,15 – Izložba slika  - Samostan ( Dan otvorenih vrata ) 

11,00 – Svečana sjednica Općinskog vijeća u Franjevačkom samostanu 

13,00 – Domjenak u Hrvatskom zadružnom domu u Cerniku 

 

17,00 sati- Ćuptetijada u Dvorcu Kulmer  ( besplatna podjela tradicionalnog jela  palente kompirice i 

grobničkog sira 

19,00 – predstavljanje Monografije   Zaklade obitelji Malešević 

21,00 – koncert u atriju  Kulmerovog dvorca  ( Keko-Vatro i Šunka) 

 

Prijedlozi za dodjelu priznanja;  

Načelnik je predložio Alena Kocić  i fra. Tomicu Hruška za Povelju. Alen Kocić  promovirao je Cernik kroz  

2 filma o Cerniku,  koji su zapaženi, te je napravio novu stranicu na facebooku “Cernik – turizam počinje 

ovdje”  koja također ima  veliku posjećenost. 
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Fra. Tomica Hruška je  fratar ( sakristijan ) koji je svojim nesebičnim radom našu Crkvu uređivao  dugi niz 

godina koja je postala  zapažena  na širem području  , a  osobitu pažnju posvetio je ukrašavanju  Božićnih 

jaslica i  Božjeg groba.  

 

g.Ivan Tadić predložio je Antoniju Trupinić našu mještanku  koja je vojna pilotikinja  i postigla je  veliki 

uspjeh  , kao jedina  pilotkinja vojnog helikoptera. 

 

g. Ivanka Vincetić predložila je  g. Drenku Šimić  koja je kuharica dugi niz godina u Franjevačkom 

samostanu  i ne samo da kuha već  svojim radom i trudom također je pridonijela na uređenju naše Crkve . 

I predložila je g. Helenu Bakunić  , djelatnicu u Općini Cernik, jer se kroz 25 godina rada zalagala  za 

napredak  naše Općine. 

 

-jednoglasno se prihvaćaju predložena priznanja  koja glase; 

 

ZAHVALNICA 

-DRENKA ŠIMIĆ 

 

POVELJA 

-ALEN KOCIĆ 

-Fra.TOMICA HRUŠKA 

-HELENA BAKUNIĆ  

- ANTONIJA TRUPINIĆ 

 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o  uređenju prometa  u Školskoj ulici u Cerniku 

Načelnik je upoznao  prisutne o potrebi donošenja Odluke o uređenju prometa u Školskoj ulici, kako bi 

mogli dobiti Uporabnu dozvolu. 

Odlukom će biti definirano o max brzini, o broju parkirnih mjesta, načinu prometovanja , širi ceste i druge 

značajne smjernice o prometu Školskom ulicom. 

 

-Jednoglasno se prihvaća i donosi Odluka o uređenju prometa u Školskoj ulici. 

  

Točka 7. Različito 

 

Načelnik je upoznao vijećnike o radovima koji se trenutno izvode;  

-započeli radovi na ugradnji led jav.rasvjete 

-potpisan Ugovor za obnovu Doma u Cerniku  u iznosu 6.845.000,00 

-potpisan Ugovor za  asfaltiranje  Požeške ulice u Cernik 300.000,00   

-potpisan Ugovor za komunalno opremanje ( tractor  i priključci ) 336.000,00 

-poptisan Ugovor za postavljanje semafora na pješačkom prijelazu u Cerniku- 200.000,00 

-potpisan  Ugovor za  izgradnju  Reciklažnog dvorišta 2.700.000,00 

-projektira se bivša zgrada “Sofke”  - namjena potkrovlja 

 

 

Pošto više nije bilo pitanja sjednica je završila u 21,20 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: Helena Bakunić      Predsjednik Općinskog vijeća: 

            Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum.  


