
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 2. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 07. srpnja 2017. godine sa 

početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

Zapisnik na sjednici vodila Helena Bakunić. 

 

Prisutni; Hrvoje Žakić dip.inž., Marijan  Bakunić,Nikola Pejanić,Marija Jugović, Zdravko 

Mikanović, Ivan Tadić, Tomislav Đaković,Ivanka Vincetć,Dražen Buturac,Marko Bradašić, 

Marija Vukšić, Zdravko Filipović i Irena Kulić. ( članova  Vijeća), 

načelnik općine Vitomir Žakić dipl. ing.agr. , zamjenik načelnika mr.sc.Kruno Trupinić 

dipl.inž.elektr.,komunalni redar Kornelije Lalić. 

  

 

Predsjednik općinskog vijeća  g.Hrvoje Žakić otvara 2. sjednicu , pozdravlja sve nazočne 

vijećnike , načelnika g. Vitomira Žakić ,  zamjenika načelnika g. Krunu Trupinić i  

komunalnog redara g. Korenlija Lalić i predstavnika medija    Radio “Bljesak”  Okučani g. 

Matu Višić . 
   

Predsjednik Općinskog vijeća g.Hrvoje Žakić predlaže  dnevni red kako je navedeno u  

pozivu  uz dopunu pod točkom  7 . Različito  A) Odluka o suglasnosti na statusne promjene  

pripajanjem društva “Slavča” i RVD Davor u   “Vodovod Zapadna  Slavonija” 

B) Odluka o ovlašćivanju  načelnika Općine za potpisivanje ugovora  

 

Predloženi   dnevni red sa dopunama pod točkom 7. jednoglasno se usvaja i glasi; 

 

D N E V N I   R E D 
- Prisega načelnika i zamjenika načelnika 

- aktualne teme 

 

1. Prijedlog Odluke o  komunalnom redu 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika  i dozapovjednika VZ Cernik 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika i dozapovjednika DVD Cernik 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju   Povjerenstva za dodjelu  bespovratnih sredstava  za 

sufinanciranje novog zapošljavanja na području Općine Cernik 

5. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Cernik za financiranje 

političkih stranaka Općine Cernik u 2017. godini 

6. Prijedlog Odluke o izradi  razvojnog dokumenta; Strategije održivog razvoja 

poljoprivrede Općine Cernik za  razdoblje 2017.-2020. 

7. Različito 

A) Odluka o suglasnosti na statusne promjene  pripajanjem društva “Slavča” i RVD 

Davor u   “Vodovod Zapadna  Slavonija” 

B) Odluka o ovlašćivanju  načelnika Općine za potpisivanje ugovora  

 

 

Predsjednik Hrvoje  Žakić  zamolio je načelnika i njegovog zamjenika da se ustanu i daju 

prisegu .  Nakon pročitane  Prisege  , načelnik i njegov zamjenik izgovaraju riječ prisežem. 

 

Predsjednik Vijeća čestita načelniku i  zamjeniku načelnika  na prihvaćanju dužnosti . 
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Točka 1.  Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

Komunalni redar  g. Kornelije Lalić upoznao je prisutne  o prijedlogu Odluke o komunalnom 

redu i  sukladno tome poslovima kumanog redara. 

 

Rasprava;  

Jednoglasno se donosi  Odluka o komunalnom redu. 

 

 

 

 

Točka 2. Prijedlog Odluke o imenovanju zapovjednika  i dozapovjednika VZ Cernik 

Na prijedlog VZ Cernik i DVD Cernik     donosi se jednoglasna  Odluka 

I to;  

A)  O D L U K U o imenovanju  zapovjednika VZO Cernik 

Za zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Cernik  imenuje se Mirko Valešić, 

a za dozapovjednika  VZO Cernik  Branimir Timarac. 

 

B)   O D L U  K U o imenovanju  zapovjednika DVD Cernik 

Za zapovjednika Dobrovoljnog   vatrogasnog društva  Cernik  imenuje se  Mirko Valešić 

a za dozapovjednika  DVD Cernik Kazimir Jelinić. 

 

Točka 3. Prijedlog Odluke o imenovanju   Povjerenstva za dodjelu  bespovratnih 

sredstava  za sufinanciranje novog zapošljavanja na području Općine Cernik 

- Ivan Tadić ispred Kluba vijećnika HDZ-a predlaže  članove Povjerenstva: Hrvoje 

Žakić,Marijan Bakunić  ,Zdravko Filipović. 

 

Pošto više nije bilo prijedloga  i nije bilo  rasprave ,pristupa se glasanju ;  

Jednoglasno se   donosi  
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH  

SREDSTAVA  ZA SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA NA  

                PODRUČJU OPĆINE CERNIK 

 

Općina Cernik donijela je Program  sufinanciranja novog zapošljavanja  kroz oblike 

jednokratne pomoći . 

Temeljem točke 7.  Programa imenuje se Povjerenstvo koje će dati prethodno mišljenje  za  

odobrenje sredstava , temeljem kojeg će načelnik Općine donijeti Odluku o dodjeli  potpore.   

 

 Općinsko vijeće imenuje povjerenstvo u slijedećem sastavu; 

-  Hrvoje Žakić   - predsjednik 

- Marijan Bakunić                    – član  

-   Zdravko Filipović      - član 

 

 

Točka 4. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Cernik za 

financiranje političkih stranaka Općine Cernik u 2017. Godini 

Temeljem prijedloga načelnika  , prihvaća se i donosi  Odluka koja glasi; 

O D L U K U 

 

o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Cernik za financiranje političkih 

stranaka Općine Cernik u 2017. godini 
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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 2017. godinu. 

 

Članak 2. 

 U Proračunu Općine Cernik za 2017. godinu ukupno su osigurana sredstva za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 kuna. 

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

do 31. prosinca 2017. 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: 

 
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 2017. 

godinu. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Cernik , a 

primjenjivat će se od 13. lipnja 2017. godine. 
 

 

Točka 6. Prijedlog Odluke o izradi  razvojnog dokumenta; Strategije održivog razvoja 

poljoprivrede Općine Cernik za  razdoblje 2017.-2020. 

Strategiju je potrebno izraditi kako bi se mogli javiti na slijedeće natječaje iz EU fondova. 

Jednoglasno se donosi  
O D L U K U 

O IZRADI RAZVOJNOG DOKUMENTA; 
STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA POLJOPRIVREDE OPĆINE CERNIK ZA RAZDOBLJE 

 2017 – 2020. 
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Ovom Odlukom o izradi Strategije održivog razvoja poljoprivrede za područje općine 
Cernik za razdoblje 2017 - 2020. pristupa se izradi Strategije održivog razvoja 
poljoprivrede za područje općine Cernik za razdoblje 2017 – 2020. 

 
Ovlašćuje se načelnik za provođenje ove Odluke. 

 
Ova Odluka o izradi Strategije održivog razvoja poljoprivrede za područje općine 
Cernik za razdoblje 2017 – 2020. stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u 
Službenom glasniku Općine Cernik.   
 

Točka 7.Različito 

A) Odluka o suglasnosti na statusne promjene  pripajanjem društva “Slavča” i 

RVD Davor u   “Vodovod Zapadna  Slavonija” 

B) Odluka o ovlašćivanju  načelnika Općine za potpisivanje ugovora 

 

Načelnik   g. Vitomir Žakić   upoznao je prisutne vijećnike o  radnjama na sastancima  

predstavnika Hrvatskih voda,  Općina , Grada , RVD Davor i “Slavče” , a u svezi prijedloga 

ugovora o pripajanju i prijedlog odluka o davanju suglasnosti na ugovor o pripajanju. 

Na sastancima bio je i Odvjetnik Dragomir Urban koji je obrazložio   značenje svake odredbe 

ugovora o pripajanju   naglašavajući da su društvo  Slavča d.o.o. i RVD – NG d.o.o.   društva  

koja se  pripajaju  društvu preuzimatelju VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. 

Prema  Knjizi poslovnih udjela i odlukama skupštine  Slavča do.o. i RVD-NG d.o.o. izvršena 

podjela poslovnih udjela  , te da su ugovorom o pripajanju obuhvaćeni  svi poslovni udjeli  

koji se pripajaju  društvu preuzimatelju. Društva koja se pripajaju nisu likvidirana već se 

pripajaju društvu preuzimatelju prijenosom cjelokupne imovina sa svim 

pravima i obvezama pripojenih društava. Drugim riječima to znači da društvo Vodovod 

zapadne Slavonije postaje univerzalni pravni slijednik pripojenih društava danom upisa 

pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu. 

Cjelokupna imovina društava prenosi se na preuzimatelja sa stanjem bilanci pripojenih 

društava na dan 30.09.2017. godine kao pretpostavljenim danom upisa u sudski registar. 

Ističe se i obrazlaže značenje instituta pripajanju kojim društva za imovinu koju unose u 

društvo preuzimatelja stječu poslovne udjele u društvu preuzimatelju.  

Iz tabelarnog pregleda koji je dostavljen zajedno sa prijedlogom ugovora o pripajanju i 

odlukama o davanju suglasnosti na ugovor o pripajanju razvidno je u kojem omjeru (postotku)  

i sa kojom vrijednošću poslovnih udjela će društvo sudjelovati u temeljnom kapitalu društva 

preuzimatelja.  

Naglašava se da se pravne radnje i postupci pripojenih društava poduzete nakon 30.09.2017. 

godine smatraju poduzetim u ime i za račun preuzimatelja. 

Danom upisa pripajanja u sudski registar preuzimatelj preuzima radnike pripojenih društava u 

skladu s odredbama Zakona o radu. 

Uprave pripojenih društava nastavljaju izvršavati svoje obveze i ovlasti i nakon sklapanja 

ovog ugovora sve do upisa pripajanja u sudski registar. 

Upisom pripajanja uprava i druga tijela društava koja se pripajaju prestaju postojati, te ne 

ostvaruju pravno sljedništvo kod preuzimatelja niti po funkciji niti po pravima.  

Ugovor o pripajanju potpisuju uprave društava, a potvrdu tog ugovora i davanje suglasnosti 

donose skupštine sva tri društva. Odluku donose 3/4 većinom  prisutnih članova društva. 

 

Rasprava; 
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Dražen Buturac; Šta to znači za Općinu, odnosno mi ćemo biti dionici 6 % udjela, koliko 

ćemo svi mi  ( općine sudionici )  moći utjecati  , jer kod nas je filternica. 

 

Vitomir Žakić;  Pitao sam ako RVD  i Slavča odu u stečaj  , šta će se onda dogoditi, odgovor 

je da ćemo pripasti pod Vinkovce. 

 

 

Dražen Buturac;  Ova priča traje više godina i mi ćemo  kad tad dospijeti na  Vinkovce. 

 

Vitomir Žakić; I na kraju će nam se cijena povećati , ali voda u Bačici više neće biti za piće. 

 

Marijan Bakunić; Kakav je stav druhih općina? 

 

Vitomir Žakić; Općina Nova Kapela, Staro Petrovo Selo , Vrbje  se ne pojavljuju  na 

sastancima, ali svi su rekli da će potpisati, ali svi isto komentiraju da će to biti na teret općine 

i potrošača, jer će voda poskupjeti. 

 

Zaključak; Zadužuje se načelnik da na idućoj sjednici izvjesti vijeće o daljnjoj situaciji . 

 

Glasovanje;  

Jednoglasno se donosi 

A) Odluka o ovlašćivanju  načelnika Općine za potpisivanje ugovora 

Daje se suglasnost na statusnu promjenu pripajanjem društva Slavča d.o.o. i Regionalni 

vodovod Davor – Nova Gradiška d.o.o. društvu preuzimatelju VODOVOD ZAPADNE 

SLAVONIJE d.o.o. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da na skupštinama društava glasa za odobrenje Ugovora o 

pripajanju društva Slavča d.o.o. i društva Regionalni vodovod Davor – Nova Gradiška d.o.o. 

društvu preuzimatelju VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. 

 

 

B) Odluka o suglasnosti na statusne promjene  pripajanjem društva “Slavča” i 

RVD Davor u   “Vodovod Zapadna  Slavonija” 

Nakon provedene statusne promjene pripajanjem društava Slavča d.o.o. i Regionalni vodovod 

Davor – Nova Gradiška d.o.o. društvu preuzimatelju VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE 

d.o.o. za jedinog javnog isporučitelja vodnih usluga na području Općine Cernik određuje se 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. 

 

 

C) Različito 

Načelnik Vitomir Žakić ukratko je  pojsanio radove koji su započeti   i koji se rada na Općini;  

- Odvodnja Giletinci, putevi u C. Šagovini, javni radovi , projekt vodovod Giletinci-

Cernička Šagovina, most u Cerničkoj Šagovini, Potočna ulica Cernik.  

- Javna rasprava na 4. Izmjne i dopune PPUO Cernik 

 

Dražen Buturac; Radovi u Rokovoj- došlo je do promjene  projekta, radovi su stali . 

 

Nikola Pejanić; Staze u Baćin dolu- donji dio? 

 

Hrvoje Žakić; Kad smo imali projekt i troškovnik pripremljen da se rade staze , mještani nisu 

dali  , sad neka čekaju kad će opet doći na red. 
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Više nije bilo pitanja , sjednica je završila  u 19,00 sati. 

 

 

 

 

Zapisnik vodila: Helena Bakunić         Predsjednik 

                 Općinskog vijeća; 

          Hrvoje  Žakić,dipl.inž.šum.  

 

 

 

 


