
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 15. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 20. kolovoza 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 , Marijan Bakunić, Zdravko Mikanović ,Zdravko Filipović i Mišo Gusić 

( ukupno nazočno 12 vijećnika )  

Odsutni  ; opravdano g.,  Nikola Pejanić  ( ukupno 1 vijećnik ) 

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 15. sjednicu , pozdravlja sve nazočne vijećnike  i   

načelnika g. Vitomira Žakić, djelatnicu JUO – računovodstvenog referenta g. Katarinu Timarac, vanjske 

suradnike g. Ivana Ivanović i Alena Kocić . 

 

Predložen  Dnevni red  usvaja se  i glasi; 

 

D N E V N I   R E D 

- aktualne teme 

- usvajanje zapisnika sa 14.sjednice 

 

1. Škola u prirodi u Cerničkoj Šagovini- pismo namjere  

2. Prijedlog  odluke u usvajanju Izvještaja o polougodišnjem  izvršenju proračuna  općine Cernik za 

2019. godinu 

3. Prijedlog Odluke o usvajanju  izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine 

Cernik za 2018.g. 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju  godišnjeg  plana  upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Cernik za 

2020.g. 

5. Prijedlog Odluke o  raspisivanju  natječaja za stipendiranje  učenika i studenata sa područja Općine 

Cernik za 2019./2020.škg. 

6. Zamolba za subvenciju   Ljekarne Perak 

7. Otkup zemljišta  na Izletištu Strmac 

8. Pismo namjere    

9. Različito 

 

 Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice 

Jednoglasno se usvaja  zapisnik sa 14. sjednice. 

 

Točka 1. Škola u prirodi u Cerničkoj Šagovini- pismo namjere  

Predsjednik Vijeća g. Hrvoje Žakić dao je riječ načelniku g. Vitomiru Žakić koji  je upoznao prisutne 

vijećnike   da  se tijekom godine povećao zakup Škole u prirodi ,  a u cilju  bolje turističke promidžbe 

Općine došlo je do želje pojedinaca  da zakupe prostor , te je shodno tome   napisano pismo namjere  , o 

čemu su više rekli  vanjski suradnici  g. Ivan Ivanović i g. Alen Kocić. 

 

Alen Kocić; Do ideje je došlo prilikom posjete zadnje grupe iz Zagreba, Outward Bound -  znači trebalo bi 

biti više reclama,  prostor je pogodan za razne namjene ( team building, pripreme sportaša idr.), zaposlen bi i 

dalje bio mještanin iz sela koji će održavati objekt, prodavali bi se domaći proizvodi, napravili bi  poslovni 

plan za 5 godina, za početak bi bilo samo noćenje sa doručkom , otvoren je e-visitor kako bi se mogla 

prijaviti noćenja itd.  

Ivan Ivanović; Kako  će se od siječnja primjenivati odredbe novg Zakona  o radu TZ , bitne su destinacije , a 

to su noćenja , jer bez noćenja nema destinacija  , a onda ni opstojnsoti TZ. 
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Zaključak;  Prihvaća se  pismo namjere   uz obvezu da se  donese poslovni plan  za obavljanje djelatnosti  u  

“Školi u prirodi” Cernička Šagovina. 

Nakon toga će se na idućoj sjednici odlučiti o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora.  

 

 

Točka 2. Prijedlog  odluke u usvajanju Izvještaja o polougodišnjem  izvršenju proračuna  općine 

Cernik za 2019. Godinu 

Nakon  podnošenja Izvješća od strane  voditeljice Proračuna g. Katarine Timarac isto je jednoglasno 

usvojeno  i donosi se 

ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

 CERNIK ZA 2019.g.  

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o usvajanju  izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

općine Cernik za 2018.g. 

Jednoglasno se  prihvaća i donosi  

 Odluka o usvajanju izvješća o provedbi  plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Cernik za 2018.g. 

 

  

Točka 4. Prijedlog Odluke o usvajanju  godišnjeg  plana  upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 

Cernik za 2020.g. 

Jednoglasno se  prihvaća i donosi  

 Odluka o usvajanju izvješća o provedbi  plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Cernik za 2020.g. 

 

 

Točka 5. Prijedlog Odluke o  raspisivanju  natječaja za stipendiranje  učenika i studenata sa područja 

Općine Cernik za 2019./2020.škg. 

Jednoglasno se donosi Odluka  i glasi; 

O D L U K A  o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata 

  za šk.g. 2019/2020. 

 

     Članak 1. 

Raspisuje  javni natječaj za stipendiranje  učenika i studenata  sa područja Općine Cernik . 

 

     Članak 2. 

 Javni natječaj traje od 02. rujna   do 31. listopada 2019. godine. 

 

  Članak 3. 

 Prednost pred ostalim  imaju ; 

- Učenici i studenti iz obitelji   čiji  prihod  po članu   domaćinstva iznosi  do 2.000,00 kuna , odnosno  

iz obitelji  slabijeg imovinskog stanja 

- Učenici  i  studenti  s odličnim  uspjehom ( uvidom u svjedodžbe iz završene osnovne odnosno  

srednje škole  I- IV razred i diploma ) 

- Učenici koji su upisali deficitarna  obrtnička zanimanja  (prema  listi  Obrtničke komore Nova 

Gradiška ) 

 

     Članak 4.. 

 Općinsko vijeće stipendirati će  do 5  učenika i  studenata prema mogućnostima. 

  Općinsko vijeće  izabrati će učenike i   studente koji će se stipendirati. 

 

     Članak 5. 

  Visina stipendije je; 

- 300, 00 kuna za učenike srednje škole ( obrtnička zanimanja)  
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- 500,00 kuna,  za studente   

 

Sva prava i obveze korisnika stipendije biti će regulirani ugovorom. 

Stipendije teku  od 01. prosinca 2019., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2020. godine.  

  

Točka 6. Zamolba za subvenciju   Ljekarne Perak 

Načelnik je   upoznao prisutne da je  prema  riječima vlasnice Ljekarna na granici rentabilnosti ,ali mišljenja 

je da mi kao Općina tu ne možemo puno pomoći, jer mi nemamo  nikakve koristi odnosno Prihoda od 

navedene Ljekarne , jer je  sjedište u Kutini , a djelatnici nemaju  prebivalište Cernik. Kako svi poduzetnici 

plaćaju komunalnu naknadu  nemamo ni osnove ni temeljnih odrebi po kojoj bi navedena bila oslobođena 

plaćanja komunalne naknade. 

 

Jednoglasno se prihvaća i donosi 

ZAKLJUČAK;   

Dug na ime Ljekarne Perak ne može se otpisati , jer nema osnove po odredbama važeće Odluke . Kako 

Općina ulaže financijska sredstva iz Proračuna  za  opstojnost  Ordinacije  , što nam je  neplanirani trošak  

nismo u mogućnosti pomagati  navedenoj ,  a i svi ostali poduzetnici sami plaćaju svoje  obveze . 

  

Točka 7. Otkup zemljišta  na Izletištu Strmac 

Načelnik je upoznao prisutne o radu na projektu  Revitalizacija Izletišta , kako neke čestice nisu na Općini 

moramo ih otkupiti , jer nemožemo dobiti građevinsku dozvolu ako nismo vlasnici.  Radi se o dvije parcele 

odnosno čestice , jedna je od Bobić  Save i nju bi otkupili za 20.000,00 kuna , a druga   čestica je u 

vlasništvu Bajić Ljiljane i Gordane  , ali s njima još nismo stupili u kontakt.   Predlažem da se donese odluka 

o otkupu navedene čestice  od Bobić Save. 

 

- Jednoglasno se donosi Odluka o otkupu zemljišta u k.o. Šumetlica , čkbr. 1255/8, livada  za iznos od 

20.000,00 kuna.  Odobrava se načelniku sklapanje kupoprodajnog ugovora sa vlasnicom navedene 

čestice.  

 

 

Točka 8. Pismo namjere    

Gospodin Hrvoje Žakić pročitao je pismo namjere  za zkaup Izletišta Strmac i donosi se slijedeći jednoglasni 

  

     Z A K L J U Č A  K 

Prihvaća se pismo namjere Limeric Lake Development Inc.Toronto   Auto-Classic d.o.o.  , vl. Ivana 

Pavković  iz Brestovca, Požeška 1 , za  najam  Izletišta   Strmac  .   

 

 Općinsko vijeće   prihvaća pismo namjere sa  najam zemljišta  i prostora hotela Strmac  odnosno 

cijelog Izletišta Strmac   i  moli da se   na idućoj sjednici Vijeća predstavi poslovni plan , kako bi se mogao 

raspisati javni natječaj odnosno koncesija. 

  

Točka 9.Različito 

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

 

              

 

 

Zapisnik vodila: Helena Bakunić      Predsjednik Općinskog vijeća: 

            Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum.  


