
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 24. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 16. prosinca 2016. godine s 

početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

Zapisnik na sjednici vodila Helena Bakunić. 

 

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

Stjepan Curić, Ţeljko Đurić,  Mira Jurišić,Antun Mihaljević ,Zlatko Trobić, Kata Vuk, prof.( 

11 članova  Vijeća), 

načelnik općine Nikola Jugović, ing. , voditelj Proračuna  Josip Novoselac 

   opravdano odsutni;  Vlado Stanković i Tomislav Šimić  (2) 

 

Predsjednik općinskog vijeća Hrvoje Ţakić otvara 23. sjednicu , pozdravlja sve nazočne 

vijećnike , načelnika g. Nikolu Jugović. 
   

Predsjednik Općinskog vijeća g.Hrvoje Ţakić predlaţe  dnevni red kako je navedeno u  

pozivu. Jednoglasno se usvaja i glasi: 

  

 

D N E V N I   R E D 
- aktualne teme 

- usvajanje zapisnika sa 23.sjednice 
 

1.Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu općine Cernik za 2016. 

  – I REBALANS 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna Općine Cernik za 2017. godinu 

  A/ Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2017.  

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

 obveza Općine Cernik 

4. Prijedlo Odluke o načinu financiranja javnih potreba Općine 

A/ Pravilnik o financiranju programa , projeka i javnih  potreba sredstvima proračuna Općine 

Cernik 

B/ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za  provođenje Programa za  procjenu i      

 predlaganje Programa javnih potreba  u području društvenih djelatnosti općine Cernik 

 za 2017. godinu 

5. Prijedlog Odluke o izboru učenika i studenata za stipendiranje ŠK.G. 2016/2017. 

6.Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite za Općinu Cernik 2015. 

 A) Godišnji Plan razvoja sustava CZ s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2017-    

 2019.g. Općine Cernik 

7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cernik 

8.  Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića Nova Gradiška 

9. Prijedlog Odluke  o imenovanju povjerenika  Općine Cernik kao člana Povjerenstva za 

 izlaganje podataka nove katastarske izmjere i preoblikovanje zemljišne knjige za k.o. 

 Podvrško 

 B/ Prijedlog  Odluke o sufinanciranju obnove katastra zemljišta izemljišne knjige za k.o. 

 Podvrško 

 C/ Prijedlog Odluke o nabavci opreme za obnovu katastra zemljišta i zemljišne knjige  za k.o. 

 Podvrško 

10.  Prijedlog Odluke o prijavi PROJEKTA  
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„Obnova ceste i pješaĉke staze u Školskoj ulici u Cerniku“ Na natjeĉaj Programa ruralnog 

razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2. 

  

11. Zamolba za donaciju  Udruga  hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Ogranak 

 Grada Nova Gradiška  

12.  Molba  Nevenke Valešić za jednokratnu financijsku pomoć  

 13. Različito 

-  Vijećnička pitanja Cesta Opatovac-Podvrško  

-              „  Most C.Šagovina 

 

 

 

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice 

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 23. sjednice  

 

Toĉka 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proraĉunu općine Cernik za 

2016.   – I REBALANS 

 

Voditelj Proračuna  objasnio  je stavke ovog Rebalansa odnosno usklađenje prihoda i rashoda. 

 

Glasanje;  Većinom glasova 10 “za” i 1 “protiv”  donešena je  

  ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PRORAĈUNU OPĆINE 

CERNIK ZA 2016. GODINUE   - I REBALANS 

 

 

 

Toĉka 2. Prijedlog Odluke o donošenju Proraĉuna Općine Cernik za 2017. godinu 

  A/ Prijedlog Odluke o izvršenju Proraĉuna za 2017.  

  

Voditelj Proračuna g. Josip Novoselac  upoznao je prisutne vijećnike o većem iznosu prihoda  

zbog projekata i poslova koji se planiraju izvesti u navedenoj godini. 

 

Načelnik; Proračun je veći  zbog Plana gradnje i odrţavanja kom.infrastrukture ukojem smo 

predvidjeli radove na  4-5 projekata  i zato moramo povećati i prihode u ukupnom iznosu 

projekta bez obzira na iznos sufinanciranja . 

 

Hrvoje Ţakić;  Investicija groblje u Opatovcu;   da se uvede  50.000,00 kuna , jer je navedeno 

u Planu i programu odrţavanja. 

 

Krešo Đurić;  Da li su i što su Mjesni odbori predloţili od radova? 

 

Hrvoje Ţakić;  Jedini je Mjesni odbor Cernička Šagovina donio  u pisanom obliku plan rada. 

 

Načelnik;  Sa Mjesnim odborima se surađuje tijekom cijele godine i  većinom se  i poslovi svi 

koje traţe odrade. 

 

Krešo Đurić;  Prihod ; porez na dohodak u 2016.g. 1.700.000,00 a za 2017. je povećanje  , 

zašto?   I na osnovu čega se radilo povećanje ovog prihoda  kad u 2016. ima 50 umrlih i  još 

više nezaposlenih. Zašto je plan za 2016. ovog prihoda bio manji ,  a sad je krajem godine 

povećanje , jer je ostvareno više od plana? 
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Josip Novoselac; Zbog poreznih reformi  nije se moglo točno predvidjeti taj prihod , jučer je 

opet nova izmjena Zakona  i porez će biti vjerovatno manji nego smo sad planirali. 

 

Krešo Đurić;  Koliki je izvorni prihod od komunalne nakanade i prihodi od poreza  ,  ako se to 

zboroji to bi bilo  najviše 3.000.000,00 kuna. 

 

Josip Novoselac; Ne bi tako bilo , mogu ti to objasniti poslije po stavkama. 

 

Krešo Đurić; Potočna ulica – radovi u  2017.g.  u kojoj će duţini ići asfaltiranje , dio  ili sve 

do spoja sa Vinogradskom ulicom? 

 

Načelnik; Nastojati ćemo sve riješiti , ako budemo mogli. 

 

Hrvoje Ţakić;  Plan da da se učini maksimalno koliko se bude moglo . Sredstva smo 

predvidjeli u Proračunu za cjelu ulicu , a tehnički ćemo vidjeti. 

 

Glasanje;  

Većinom glasova  10 “za” i 1 “suzdrţan”  donosi se  

   Odluka o Proraĉunu općine  Cernik 2017. 

 

 

Toĉka 3.  Prijedlog Odluke o  imenovanju  Komisije za popis inventara , opreme, 

potraţivanja i  obveza Općine Cernik 

 

Jednoglasno se donosi  
ODLUKA o imenovanju Komisije za popis inventara,opreme, potraţivanja i obveza općine 

Cernik 

Ovom odlukom osniva se Komisija koja će popisom utvrditi stanje  

- dugotrajne materijalne imovine 

- sitnog inventara 

- zaliha 

- novca na računu i blagajni 

- potraţivanja i obveza 

općine Cernik , a sve sa stanjem 31. prosinca 2016. godine. 

Organizacijom posla upravlja računovođa. 

 U Komisiju imenuju se ; 

1. Helena Bakunić  ( djelatnik  Općine ), predsjednik 

2.  Zlatko Trobić  (član Vijeća),  za člana  

3.  Ivan Tadić             (član vijeća) , za člana 

 

Ovlašćuje se računovođa 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 2017. godine , a sam popis se ima obaviti u razdoblju od 01. siječnja  

- 20. siječnja 2017. 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.  
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Toĉka 4.  Prijedlog Odluke o naĉinu financiranja javnih potreba Općine 

A/ Pravilnik o financiranju programa , projeka i javnih  potreba sredstvima proraĉuna 

Općine Cernik 

B/ Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za  provoĊenje Programa za  procjenu 

i  predlaganje Programa javnih potreba  u podruĉju društvenih djelatnosti općine 

Cernik za 2017. godinu 

 

Jednoglasno se donosi ODLUKU o naĉinu financiranja javnih potreba Općine Cernik 

O D L U K U  o i m e n o v a n j u  Povjerenstvo  za  provedbu  Natječaja  za  financiranje  

programa  javnih  potreba Općine Cernik  

Imenuje se  Povjerenstvo  za provođenje Natječaja za financiranje programa javnih potreba 

Općine Cernik i  to;  

- Hrvoje Ţakić, ( predsjednik) 

- Marijan Bakunić, član 

- Kata Vuk, prof., član 

- Ţeljko Đurić,  član 

- Mato Ordanić, član 

 

Zadaci ovoga Povjerenstva jesu: 

1.  utvrditi prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja za 
financiranje programa javnih potreba, 

2.  definirati proračunska sredstva kojima će se financirati programi javnih potreba, 
3.  odobriti natječajnu dokumentaciju, 

4.  javno objaviti natječaj za financiranje programa javnih potreba1.  otvoriti svaku 

prijavu programa/projekta prijavljenu na Natječaj 

2.  pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju prijavljenog programa/projekta 

3.  utvrditi udovoljava li svaka prijava propisanim uvjetima Natječaja za 

financiranje programa javnih potreba Općine Cernik 

4.  popuniti i potpisati zapisnik o otvaranju prijava te pripremiti izvješće o svim 

pristiglim prijavama 

 

 

Toĉka 5. Prijedlog Odluke o izboru uĉenika i studenata za stipendiranje ŠK.G. 

2016/2017. 

Jednoglasno se donosi  

ODLUKA O STIPENDIRANJU UĈENIKA SREDNJIH ŠKOLA I  STUDENATA 

                                za 2016/17.  šk.g. 

 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  2016., a biti će isplaćeno u mjesecu siječnju 2017.  

Stipendirati će se slijedeći;  

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

stipendije 

1. Tomi Trajković, Cernik, Sv.Roka 

111 

Učenik , 3. Razrede IOS N.G: CNC 300,00 

2. Marina Podkonjak, Cernik, 

Frankopanska 127 

Filozofski fakultet, 

Sveučilišta u ZG., 3. semestar 

Informacijske 

znanosti 

400,00 



4 

 

3. Valentina Mateković,Cernik, 

Potočna 48 

Agronomski fakultet, 

Sveučilišta u ZG., diplomski 

sveučilišni studij 

Poljoprivredna tehnika 

Smijer: 

Melioracija 

400,00 

4. Ena Tomičić, Cernik, 

Frankopanska 131 

Filozofski fakultet, 

Sveučilišta u ZG., 2. godina 

Smjer: 

Anglistika i 

Turkologija 

400,00 

5. Leo Tomičić,Cernik, 

Frankopanska 131 

Prirodoslovno matematički 

fakultet, Sveučilišta u ZG., 1. 

godina 

Smjer: 

Geografija 

400,00 

6. Mirna Gusić, Cernik, Poţeška 26 

P 

Akademija primijenjenih 

umjetnosti, Sveučilišta u 

Rijeci., 1.godina 

Smjer: Likovna 

pedagogija 

400,00 

 

Toĉka 6.Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava Civilne zaštite za Općinu 

Cernik 2015. 

 A) Godišnji Plan razvoja sustava CZ s financijskim uĉincima za trogodišnje razdoblje 

2017-     2019.g. Općine Cernik 

Jednoglasno se donosi   

Odluka o usvajanju Analiza stanja sustava CZ za  Općinu  Cernik za 2015 

i Godišnji plan razvoja sustava CZ s financijskim uĉincima za trogodišnje razdoblje 

2017-2019.g. 

 

Toĉka 7. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Cernik 
Jednoglasno se donosi  

ODLUKU o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cernik 
 
 

Toĉka 8.  Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića 

Nova Gradiška 

Jednoglasno se donosi   suglasnost na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  i 

naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Nova Gradiška 

 

 

Toĉka 9. Prijedlog Odluke  o imenovanju povjerenika  Općine Cernik kao ĉlana 

Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske izmjere i preoblikovanje zemljišne 

knjige za k.o.  Podvrško 

 B/ Prijedlog  Odluke o sufinanciranju obnove katastra zemljišta izemljišne knjige za 

k.o.  Podvrško 

 C/ Prijedlog Odluke o nabavci opreme za obnovu katastra zemljišta i zemljišne knjige  

za k.o.  Podvrško 

 

Jednoglasno se donosi   
O  D  L  U  K  A  o  

imenovanju povjerenika  Općine Cernik kao člana 
Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske izmjere i preoblikovanje 

zemljišne knjige za k.o. Podvrško 
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Imenuje se  Zdenka Mikanović      iz Podvrškog 13, OIB 12091002424    kao povjerenik 
Općine  Cernik  koji će biti član Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske izmjere i 
preoblikovanje zemljišne knjige za k.o. Podvrško . 
Povjerenik ima pravo na naknadu za svoj rad neto 2.500,00 kuna za svaki tekući mjesec dok 
traje postupak izlaganja. 

 
 

Odluka o nabavci opreme za obnovu katastra zemljišta i zemljišne knjige za k.o. 

Podvrško  
Općinsko vijeće Općine Cernik prihvaća troškove postupka, prostora, dostave pošte van 

mjesta boravka i ostale troškove. 

Opremu za izlaganje osigurat će Općina Cernik prema specifikaciji tvrtke „IGEA“ koja je 

suport pri izlaganjima. 
 

Odluka o sufinanciranju obnove katastarskog zemljišta i zemljišne knjige za k.o. 

Podvrško 

Općinsko vijeće Općine Cernik donosi Odluku o sufinanciranju (u daljnjem tekstu Odluku) s 

obzirom da su se stekli uvjeti za izlaganje i obnovu zemljišne knjige i katastarskog zemljišta 

za k.o. Podvrško. 

Troškove postupka za članove komisije zemljišne knjige, katastra koju će provoditi isti iznose 

3219 čestica cca 65.000,00kn na razdoblje od 14 mjeseci, prema dinamici radova, tj zadanim 

normama.  

Ugovor za navedene poslove sklopit će se sa nadleţnim institucijama. 
 

 

Toĉka 10.  Prijedlog Odluke o prijavi PROJEKTA  

„Obnova ceste i pješaĉke staze u Školskoj ulici u Cerniku“ Na natjeĉaj Programa ruralnog 

razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2. 

  Jednoglasno se donosi  
Odluke o prijavi PROJEKTA  

„Obnova ceste i pješaĉke staze u Školskoj ulici u Cerniku“ Na natjeĉaj Programa ruralnog 

razvoja, Mjere 07.; Podmjere 7.2.; tip operacije 7.2.2. 

 

 

Toĉka 11. Zamolba za donaciju  Udruga  hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata 

Ogranak Grada Nova Gradiška  

Zaključak; Odbija se molba  navedene Udruge , jer Općina Cernik ima u svom proračunu 

predviđena sredstva za Udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata, Podruţnica Cernik 

i za Udrugu roditelja poginulih hrv.branitelja. 

 

12.  Molba  Nevenke Valešić za jednokratnu financijsku pomoć  

Zaključak; Odbija se molba  navedene , jer  traţi fin.pomoć za sahranju majke  supruga koja 

je ţivjela i sahranjena je u Novoj Gradiški.  Predlaţe se navedenoj da se obrati nadleţnim 

institucijama u Novoj Gradiški. 

 

 13. Razliĉito 

A / Prijedlog za financijsku pomoć obitelji Alenke Matošević iz Cerniĉke Šagovine 

 Pošto je  Alenki Matošević prije nekoliko dana  iznenada preminuo sin, a prije više godina 

suprug.  Alenka nema nikakva primanja osim što njena  djeca ( 3 ) primaju  mirovinu  za 

vrijeme školovanja  , a to je malo novca , a još jedno dijete je bolesno i imaju  velike troškove 

liječenja ,  mjesni odbor i članovi Vijeća predloţili su da se odobri jednokratna financijska 
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pomoć navedenoj obitelji u visini 5.000,00 kuna. Također se predleţe otpis duga komunalne 

naknade , jer istu nije mogla plaćati zbog malih primanja i velikih troškova za liječenje prvo 

supruga, pa onda djece. 

 

Jednoglasno se donosi  

O D L U  K U o financijskoj pomoći     

  

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za   pogrebne troškove   brata  

Kristijana Matošević . Pomoć će biti isplaćena bratu  Andreju  Matošević, Cernička Šagovina   

161, OIB01837109142  u  iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na ţiro račun HR 79 23400093104010447.  
 

 I  

     O D L U  K U o  otpisu duga  komunalne naknade      

 

Otpisuje se dug –  komunalne naknade , obvezniku Alenki Matošević , OIB 66449600309, 

Cernička Šagovina 161.  

Otpisuje se sav dug  sa  danom  31.12.2016.  i poništava se  Rješenje o ovrsi  veza UP/I-363-

02/16-03/85 . 

    O b r a z l o ţ e n j e 

Alenka Matošević ima nastali dug  temeljem obveze plaćanja komunalne naknade u iznosu od 

4.488,00 sa 11.10.2016. Zbog teške materijalne i financijske situacije  navedene , jer  je imala  

velike troškove  za liječenje  djece  i trošak pogreba, navedeni dug nije  mogla podmiriti, 

stoga je Vijeće donijelo Odluku o oslobađanju nastalog duga sa 31.12.2016. 
 

 

B-  Vijećniĉka pitanja Cesta  Opatovac 

-              „  Most C.Šagovina 

Traţi se pismeni odgovor od nadleţne ustanove za  izlazak na teren i uvidom u stanje 

ţupanijske ceste Opatovac – Podvrško , na samom skretanju  odnosno ulazu na cestu za 

Opatovac , potkopana je cesta i potrebna je hitna sanacija ?? 

 

I drugo pitanje je  kad će biti  gotov projekat Most u Cerničkoj Šagovini i kad će se  početi sa 

radovima na rekonstrukciji istog?? 

 

Zakljuĉak; Pitanja će biti proslijeĊena u ŢUC. 

 

C) Pitanja  

Krešo Đurić; Šta je bilo s cestom  F.Tuđmana, jesu li se riješili imovinsko – pravni odnosi?’ 

Antun Mihaljević; Kuća koja se nalazi do moga poslovnog objekta  u ruševnom  je stanju   i 

prijeti mogućnost   urušavanja u  moj posjed čime bi moglo doći do materijalne  i fizičke štete  

kupaca i djelatnika  koji se zateknu u dvorištu. Molim da se  obavijesti komunalni redar da se 

izda rješenje o rušenju kuće. 

 

Jednoglasno se donosi ;  

Zakljuĉak;  Skopiti ugovor sa Općinom Rešetari o  zajedniĉkom obavljanju poslova 

komunalnog redara  kako bi se  moglo postupati po Odluci o komunalnom redu. 
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Ţeljko Đurić;  Potraţivanja  Općine ?  Šta se  naplaćivalo od duţnika i koliko je otpis duga, a 

koliko će se naplatiti? 

 

Josip Novoselac; Naplaćuje se dug za komunalnu naknadu  za sve koji su duţni preko 500,00 

kuna , napisana su i  poslana Rješenja o ovrsi,  nakon toga ako se duţnici ne jave na opomene  

, ide se na prisilnu naplatu preko Fine Osijek.  Neki duţnici su uputili prigovore na zastaru 

duga ( 5-10 njih ) ,  neki   obveznici ( 40-50 )  su umrli ili su  se promijenili nasljednici pa  su 

ti predmeti upućeni na Sud kako bi se pronašli nasljednici. Ukupno je  podnešeno 180 utuţbi. 

Kad to riješimo idemo sa drugima. 

 

Ivan Matošević;  Upoznao je prisutne o Akciji Cernička Šagovina i pozvao je sve vijećnike na 

obiljeţavanje obljetnice , za koju su svi dobili program. 

 

Predsjednik Vijeća gospodin Hrvoje Ţakić  zahvaljuje se svim vijećnicima koji su sudjelovali 

u radu Vijeća tijekom ove godine i ţeli svima Sretan i Blagoslovljen Boţić i uspješnu 

2017.godinu. 

 

Načelnik gospodin Nikola Jugović zahvaljuje se  predsedniku i članovima Vijeća na radu  koji 

moţda nekad nije bio lijep  i ugodan , ali  mišljenja je da je ovo Vijeće dosta napravilo  za 

našu Općinu .  Zaţelio je svima zdravlja, sreće i puno uspjeha u novoj  poslovnoj godini. 

 

Hvoje Ţakić poziva sve na domjenak  

 

Radni dio  sjednice završen je u 18,30 sati. 

 

 

 

Zapisnik vodila; Helena Bakunić    Predsjednik Općinskog vijeća: 

               Nikola Jugović, ing.  

 


