
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen na 19. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 22. prosinca 2015. godine s 

početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

Zapisnik na sjednici vodila Helena Bakunić. 

 

Prisutni; Hrvoje Ţakić dip.inţ.,Tomislav Šimić, Marija Jugović, Ivan Matošević, Krešo Đurić, 

Ivan Tadić, Stjepan Curić, Ţeljko Đurić,  Mira Jurišić, Kata Vuk prof.,Antun Mihaljević 

 ( 10 članova  Vijeća),načelnik općine Nikola Jugović, ing. ,  voditelj  Proračuna  Josip 

Novoselac  

opravdano odsutni; Zlatko Trobić i Vlado Stanković 

  

Predsjednik općinskog vijeća Hrvoje Ţakić otvara 19. sjednicu , pozdravlja sve nazočne 

vijećnike , načelnika g. Nikolu Jugović i voditelja Proračuna Josipa Novoselac. 

 

Predsjednik  Općinskog vijeća g. Hrvoje Ţakić predlaţe dnevni red  uz dopunu pod točkom 

Različito; A) Zahtjev “Kala” d.o.o. za otkup zemljišta u ind.zoni,B)Odluka o rušenju stabala u 

parku i ureĎenju parka C)Pitanja i prijedlozi 

 

 Prijedlog dnevnog reda sa dopunom prihvaća  se i glasi; 

 
    D N E V N I   R E D 

- Aktualne teme 

- Usvajanje zapisnika sa 

18.sjednice 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Općine Cernik 

2015. – II Rebalans 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za popis inventara , opreme,potraţivanja i 

obveza Općine Cernik 

3. Prijedlog Odluke o izboru učenika i studenata za stipendiranje šk.g. 2015/2016. 

4. LAG Zapadna Slavonija 

5. Obavljanje poslova skloništa za ţivotinje 

6. Različito 

A) Zahtjev “Kala” d.o.o. za otkup zemljišta u ind.zoni 

B) Odluka o rušenju stabala u parku i ureĎenju parka  

C) Pitanja i prijedlozi 

 
 

 

Atualne teme 

       / 

 

Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 18. sjednice. 
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Točka 1.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Općine Cernik 

  2015. – II REBALANS 

 

Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ voditelju Proračuna g. Josipu Novoselac koji je 

objasnio stavke Rebalansa ,  odnosno samo usklaĎivanje  na realno stanje . 

 

Rasprava: 

Ivan Matošević;  Cernička Šagovina je i dalje u planu za 2016.g. 

 

Načelnik; Da , ovo je samo korekcija iznosa  u ovoj godini, jer je postupak nabave započet u 

ovoj godini i mora biti točno u planu . 

 

Krešo Đurić; Proračun za 2016.g. , mislim da nije u skladu sa Zakonom. I ovo je sad  ovaj 

Rebalans podvaljen  i ne ţelim  sudjelovati u tome. NK Mladost i dalje se financira iz  

proračuna, a mi ne znamo što se tamo dogaĎa.  Kako se moţe nešto financirati  ako je  Klub 

pod istragom i ne znam da li je u skladu s Zakonom   da se nešto financira  ako je pod 

istragom. 

 

Načelnik; Prijava je napravljena , zaključak Porezne inspektorice   je da se mora sudcima i 

igračima  isplatiti  porezi  i  doprinosi na plaće. Klub je još u Ligi i normalno radi, a kad doĎe  

konačno rješenje Klub će vjerovatno  morati ići u stečaj i onda će se osnovati  novi Klub. 

Nema kraĎe  sve je čisto jedino što ti porezi i doprinosi nisu plaćeni. 

 

Krešo Đurić; Ja ne ţelim da budem odgovoran . Načelnik nije mogao biti predsjednik Kluba 

jer je u sukobu interesa. 

 

Načelnik; Ja znam da ću imati kaznu. 

 

Krešo Đurić; Tko nam garantira da Uskok neće doći, to je veliki iznos. 

 

Zaključak;  

Kada doĎe Rješenje Porezne uprave imati ćemo  temu Poslovanje  NK Mladost -   na Vijeću. 

 

Tomislav Šimić; Indicije su došle od tih koji su radili u tom Klubu. Klub mora raditi, a onaj  

tko provodi inspekciju ,  odrediti će tko je odgovoran  i tko će platiti kaznu.  Ja sam na 

dobronamjeran način htio ukazati na rad koji nije bio po Zakonu. Tu priču treba ostaviti za 

poslije. 

 

Načelnik; To je u postupku , a ne moţemo o tome pričati dok ne bude konačno rješenje 

Porezne. Klub nema nekretnina, osim nešto opreme , ako bude trebalo  inspekcija neka 

opremu oduzme.  

 

Hrvoje Ţakić;  Od NK Mladost nismo dobili  ništa sluţbeno kad bude napravljeno onda ćemo 

staviti  tu točku na Vijeće.  

 

 Tomislav Šimić; Prema Zakonu o udrugama zna se da se moraju dostavljati izvješća o 

poslovanju i o svim novcima koji su uplaćeni od strane  općine. Vijeće mora imati uvid u rad 

Udruge.  
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Krešo Đurić: Ja ne ţelim  u tome sudjelovati . 

 

Ivan Tadić:  Na riječi Kreše Đurića , koji navodi da smo mi Vijećnici odgovorni ako netko u 

Udruzi nije radio kako treba;  Ja se s tim i ne slaţem, jer kako ja mogu doći  u neku Udrugu  i 

traţiti njihovu dokumentaciju o poslovanju. Mi na osnovu   izvješća udruge donosimo svoju 

odluku o usvajanju.  

 

Krešo Đurić; Ali niste se zapitali zašto nije bilo izvješća. 

 

Ivan Tadić; Bilo je izvješća   i uvijek se na Vijeću  usvajalo. 

 

Načelnik; Izvješća o radu Udruga bila su svake godine na Vijeću. Po svemu sudeći  biti će 

kazna za jednu godinu za koju se nisu plaćali porezi i doprinosi i to je prekršaj. 

 

Hrvoje Ţakić;  Izvješće   o radu udruga biti će u veljači  i onda ćemo sva izvješća dobiti na 

Vijeću.  I onada ćemo imati i temu NK Mladost Cernik. 

 

Glasanje: 

 

Većinom glasova 10 “ZA”  i  1 “PROTIV” 

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu općine Cernik  II Rebalans  za 

2015.g. 

 

 

Točka 2. Prijedlog  Odluke o imenovanju Komisije za popis inventara, oprema, 

potraživanja i obveza Općine Cernik 

 

-Ţeljko Đurić;  Opet se postavlja pitanje potraţivanja i obveza?  Prvo se mora riješiti aţurirani 

popis  naših potraţivanja i obveza. 

 

Načelnik; Potraţivanja  vodi računovodstvo i to je posao koji provodi računovoĎa. 

 

Josip Novoselac; Potraţivanja ima puno ; Poslije Nove godine poslati ću dobavljačima izvode 

otvorenih stavki , a kupcima  odnosno obveznicima kom. naknade njima ne mogu slati izvode 

, jer to je uglavnom točno .  Ako se fizičke osobe ţale onda utvrdimo stvarno stanje duga. 

 

Ţeljko Đurić; Treba napraviti  točan popis komunalne naknade , sa stvarnom kvadraturom   i  

zaduţiti sve obveznike, ima dosta kuća koje uopće nisu zaduţeni. Puno ima  socijalnih 

slučajeva koji ne mogu to plaćati i dug se  povećava. Treba to sve razrješiti. 

 

Tomislav Šimić; Rasprava  je otišla u drugom smjeru i treba se vratiti na točku dnevnog reda, 

predlaţem a za člana  Komisije Ivana Tadić. 

 

Nakon rasprave donešena je jednoglasna odluka  o imenovanju ; 

  Komisija  za popis inventara, oprema, potraţivanja i obveza Općine Cernik 

 koja će popisom utvrditi stanje  

- dugotrajne materijalne imovine 

- sitnog inventara 

- zaliha 
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- novca na računu i blagajni 

- potraţivanja i obveza 

općine Cernik , a sve sa stanjem 31. prosinca 2015. godine.    

Organizacijom posla upravlja računovoĎa. 

U Komisiju imenuju se ; 

1. Helena Bakunić  ( djelatnik  Općine ), predsjednik 

2. Anita Jurišić  (vjeţbenik ), za člana  

3.  Ivan Tadić             (član vijeća) , za člana 

 

Ovlašćuje se računovoĎa da svojim pismenim rješenjem dopuni ili izmjeni Komisiju drugim 

odgovarajućim djelatnikom ukoliko se za to ukaţe potreba ( opravdana spriječenost, bolest i 

sl. ). 

Izvješće o obavljenom popisu Komisija će dostaviti zakonskom predstavniku Općine 

najkasnije do 31. siječnja 2016. godine , a sam popis se ima obaviti u razdoblju od 01. siječnja  

- 17. siječnja 2016. godine. Komisija za popis u svom zapisniku o rezultatima obavljenog 

popisa mora posebno  utvrditi: 

- manjkove, viškove, izraditi prijedlog za rashod dugotrajne imovine, sitnog inventara i zaliha 

- izraditi prijedlog za otpis potraţivanja i sl.  

 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o izboru učenika i studenata za stipendiranje 

šk.g.2015/2016.g. 

 

Stigle su 2  molbe za stipendiranje  učenika i  7 molbi za studente. 

Prijedlog Povjerenstva je da se prihvate sve molbe, a ako netko dobije stipendiju više razine  

( drţavnu)  naša stipendija se vraća.  

Rasprava;  

Načelnik; Prošle godine imali smo 2 studenta koji su dobili drţavnu stipendiju tako da ćemo 

imati 5 studenata.  

Ţeljko Đurić: Kolona napomena; vrlo vaţna kolona. Trebalo bi pisati  naprimjer da roditelji 

rade u Irskoj  ili bilo gdje drugdje,  tako da se vidi stanje kakvo je a ne gledati po prihodu koji 

dostave iz Porezne.  

H.Ţakić; Napomena, mi ne moţemo napisati otac radi na crno, nama su zakoniti podaci samo 

oni koji su dostavljeni od  zaposlodavaca ili Porezne uprave. 

 

Nakon rasprave donešene je jednoglasna odluka koja glasi;  
Općina  Cernik temeljem raspisanog natječaja   stipendirati  će  slijedeće studente; 

 

Iznos stipendije je 300,00 kuna za učenike srednjih škola, a za studente je 400,00 kuna.  

 

Prva isplata je za mjesec prosinac  2015., a biti će isplaćeno u mjesecu siječnju 2016.  

Stipendirati će se slijedeći;  

 
R.br. Ime i prezime, adresa Učenik/student Zanimanje Iznos 

stipendije 

1. Slavko Matošević, Cernička 

Šagovina 21 

Učenik , 1. Razrede 

IOS N.G: 

CNC 300,00 

2. Marija Josipović, Opatovac 54 Učenik, 1.razred, 

SSS za primalje ZG 

Primalja 300,00 

3. Mladen Čar, Cernik, 

Frankopanska 38 

Student,  4 . godina Pravni fakultet, Osijek 400,00 
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4. Anita Jelinić, Cernik, Potočna 10 Student, 1. godina Velučilište Sl.Brod, 

Menadţment 

400,00 

5. Kristina Bukvić, Cernik, Potočna 

64 

Student 3. godina  PMF, Split 400,00 

6. Barbara Sokić, Cernik, Poţeška 

70 

Student 1. Godina Filozofski fakultet, ZG, 

prof.hrv.poljski  jezik i 

knjiţevnost 

400,00 

7. Ivana Kneţević, Šumetlica 6 E Student 1. godina Ekonomski fakultet, 

Rijeka 

400,00 

8. Mario Bjelić, Šumetlica 6 A Student 1.g. Veleučilište Poţega, 

računovodstvo 

400,00 

9. Valentina Marjanović, Opatovac 

15 

Student 1.g. Vele  Veleučilište uKninu, 

Trgovinsko poslovanje 

s poduzetništvom 

400,00 

 

 

 

Točka 4. Lag zapadna Slavonija 

Rasprava o plaćanju članarine bila je  već u tijeku  ove godine i  odbili smo platiti članarinu , 

dok se ne obavi razgovor .  Sad je došla  odluka o povećanju članarine  sa 16.500,00 kuna na 

20.000,00 kuna, uz prijedlog da se donese odluka o prihvaćanju članarine . 

Rasprava;  

Načelnik; LAG nije ni pola ove članarine dao Općini ,  sve se svodi na obuke i  

osposobljavanje.  Smatrao sam da će Lag pomoći obrtnicima i poljoprivrednicima, a od toga 

nije bilo ništa do sada . 

Zaključak; Tomislav Šimić i Hrvoje Ţakić  i Vitomir  Ţakić obaviti će razgovor  s  

predstavnicima Lag-a , a Općinskom vijeću  dostaviti izvješće i mišljenje o tome. 

 

Točka 5. Obavljanje poslova skloništa za životinje 

Načelnik je upoznao prisutne da temeljem Zakona  općina duţna zbrinuti napuštene ţivotinje 

odnosno pse lutalice . Temeljem toga predlaţe  se sklapanje ugovora o obavljanju takvih 

poslova sa nadleţnom ustanovom, a to je Veterinarske stanice Pakrac d.o.o.,  Sklonište za 

ţivotinje , Bučje  koji će  obavljati uslugu hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na području 

Općine Cernik.  

 

Rasprava; 

Krešo Đurić; Moramo to prihvatiti, ali ne  da bude mjesečno plaćanje. 

 

Zaključak;  

Prihvaća se sklapanje ugovora sa Skloništem iz Bučja, a ukoliko se netko javi s našeg 

područja  onda moţemo sklopiti ugovor s njima. 

-većinom glasova 10 „za“ i 1 „protiv“  donosi se  

ODLUKA O  ZBRINJAVANJU PASA LUTALICA  . 

Prihvaća se ponuda  Veterinarske stanice Pakrac d.o.o.,  Sklonište za ţivotinje , Bučje  koji će  

obavljati uslugu hvatanja i zbrinjavanja pasa lutalica na području Općine Cernik. 

    

Izvršitelj  usluge iz članka 1. ove Odluke  obavljati će   poslove skloništa za ţivotinje i to; 

- Primati  prijave o napuštenim  i izgubljenim  ţivotinjama 

- Organizirati sakupljanje i prevoţenje izgubljenih i napuštenih ţivotinja, svaki radni 

dan prema dogovoru, tijekom mjeseca 

- Osigurati smještaj  ţivotinja iz članka 64. točke 6. Zakona o zaštiti ţivotinja 

- Osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu ţivotinja 
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- Traţiti vlasnike napuštenih i izgubljenih  ţivotinja ili ih nastojati udomiti, 

- Voditi evidenciju o pronaĎenim  ţivotinjama te provedenim postupcima u skladu s 

zakonskim propisima 

- Po isteku roka iz Zakona o zaštiti ţivotinja  ( NN 135/06)  sa ţivotinjama postupati 

sukladno sa zakonskim propisima 

- Izlaziti  na teren u propisanom Zakonskom vremenu,  po pozivu  ovlaštene  osobe 

općine Cernik 

- Organizirati dostupnost u Upravnom odjelu općine Cernik kontinuirano tijekom 

cijelog dana. 

 

 

Točka 6.Različito 

A) Zahtjev Kala do.o. za otkup zemlišta u ind.zoni 

“Kala” d.o.o  iz Cernika vlasnik  Goran Miškulin  dao je ponudu za otkup zemljišta u 

industrijskoj zoni , veličine oko 5000 m2. Isplata u gotovini .  Cijena prema Odluci  10,00 

kuna + 10% popust na gotovinu što  bi bilo 9,00 kn po m2.  

 

- Glasanje;  

- Jednoglasno  11 glasova”za” prihvaća se ponuda Gorana Miškulin za otkup zemlje po 

uvjetima koji su već prije donešeni Odlukom o prodaji zemlje  u ind.zoni. 

 

B) Odluka o rušenju stabala  u parku i uređenje parka 

Načelnik;  Predlaţem da se zbog jako lošeg stanja  stabala kestenja u parku  sruše , jer 

će se ako bude malo jači vjetar sama srušiti i nanijeti štetu na privatnim kućama. 

TakoĎer treba srušiti jablan kod spomenika,  dotrajali ( truli ) hrast kod   Dvorca. 

 

 

C)  Pitanja  i prijedlozi 

Ţeljko Đurić; ProvoĎenje Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području JLS i aţuriranje 

podataka o obveznicima plaćanja kom.naknade, šta se radi po tom pitanju? 

 

Josip Novoselac; Taj dopis smo dobili od Porezne uprave , vjerovatno će ići porez na imovinu  

i onda moramo aţurirati popis imovine. 

 

Krešo Đurić; Da li  to Josip moţe sam napraviti. 

 

Odgovor  Josip : Ne mogu to sam , mora netko stručno odraditi , sa popisom čestica, 

vrijednosti i sve drugo. 

Krešo Đurić; Zašto onda nitko nije anagaţiran. 

 

Načelnik biti će angaţiran. 

 

Krešo Đurić; Sad je kasno, pročitati ću Vam  točke iz  Nalaza Revizije 2012. i 2013.g.  navodi 

da nisu poduzimane odgovarajuće mjere  naplate komunalne naknade i biti će kazna po 

Zakonu   će zato odgovarati pravna i odgovorna osoba.  Revizija je naloţila  2013. da se to 

uskladi, a to nije uredu  nije  usklaĎena 2013. 2014. 2015.  i 2016. 

 

Načelnik;  Da je to greška ,Revizija bi izdala nalog da se sankcionira,prvo ja kao odgovorna 

osoba i općina. Mi smo radili i   utuţivali  za dugove prema Općini bilo da se to radi o 

kom.naknadi, doprinosu ili samodoprinosu.  
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Krešo Đurić; Evo još jedan članak koji  kaţe da odgovorna osoba  odgovara  ako je stekao 

korist  itd, tko  je odgovorna osoba.?  

  

Hrvoje Ţakić; Načelnik je odgovorna osoba i izvršna vlast.,  a mi (Vijeće)  smo predstavničko 

tijelo, što znači  da je načlenik odogovoran za provoĎenje Proračuna. 

 

Načelnik; Revizija nikad nije dala   negativan nalaz , već smo samo jednom dobili uvjetno 

izvješće.    

 Krešo Đurić: Pogledajte druge općine koje to puno aţurnije rade. 

 Ţeljko Đurić:  Trebalo bi krenuti  sa radom, mi ţivimo u Općini i trebamo se  pokrenuti  i 

zaposliti vjeţbenike koji će pomoći u radu djelatnicima Općine. 

 

Hrvoje Ţakić;  Nije Vaše ni moje da to radimo, to mora odraditi po Zakonu. Po pitanju 

naplate dugovanja se radi, a da bi trebali biti aţurniji  , istina je , ali nismo ni mi tu 100% krivi 

, ima i sporosti sudstva i drugih čimbenika.  Znamo da je sad  bivša Vlada dvije godine  

pokušavala uvesti porez na nekretnine , ali nisu to uspjeli , jer je veliki posao.  Znamo da u 

Zakonu piše da su sve fizičke osobe odnosno obveznici sami duţni javiti  sve promjene  po 

pitanju svog  imanja odnosno zaduţenja. 

 

Zaključujem ovu zadnju radnu sjednicu u ovoj godini  , zahvaljujem se  na  aktivnom radu i 

ţelim svima  Sretan i blagoslovljen Boţic i Sretnu i uspješnu Novu godinu. 

 

Načelnik; Ja ću samo  pozdraviti  , prošla je i ova godina bez dugova  , ja svoje poslove 

obavljam  i sve što mislim  da treba  napraviti ja  ću to izvršiti. 

Ţelim svima Sretan i blagoslovljen  Boţić .  

 

Nakon sjednice uručeni su pokloni i odlazi se na svečani domjenak . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila;        Predsjednik: 

Helena Bakunić        Hrvoje Ţakić dip.inţ.šumar. 


