
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 3. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 02. listopada 2017. godine sa 

početkom u 19,00 sati u prostorijama Općine Cernik. 

 

Zapisnik na sjednici vodila Helena Bakunić. 

 

Prisutni; Hrvoje Žakić dip.inž., Marijan  Bakunić,Nikola Pejanić,  Zdravko Mikanović, Ivan 

Tadić, Tomislav Đaković,Ivanka Vincetć, Marko Bradašić, Marija Vukšić, Zdravko Filipović 

i Irena Kulić. ( članova  11Vijeća) , načelnik  Vitomir Žakić dipl. ing.agr  i g.Igor Živić  

 Odustni opravdano; Dražen Buturac i  Marija Jugović 

  

 

Predsjednik Općinskog vijeća  g.Hrvoje Žakić otvara 3. sjednicu , pozdravlja sve nazočne 

vijećnike , načelnika g. Vitomira Žakić i predstavnika medija    Radio “Bljesak”  Okučani g. 

Matu Višić  i gopsodina Igora Živić  ( predstavnik tvrke “Neos” ) 
   

Predsjednik Općinskog vijeća g.Hrvoje Žakić predlaže  dnevni red  uz dopunu po točkom 10. 

B) Molba HNK “Mladost” Cernik, C) Molba HPD Tomislav Cernik- financiranje  Ordinacije 

liječnika opće prakse, D) Pitanja i prijedlozi .  Predložena dopuna se jednoglasno usvaja  i 

glasi; 

 

            D N E V N I   R E D 
- Usvajanje zapisnika sa 02.sjednice  

- aktualne teme 

 

 

1. Izvješće o radovima na modernizaciji javne rasvjete  

2. Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o obračunu proračuna  I-VI 2017. 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete   

4. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje  učenika i studenata 

5. Zamolba za  pomoć Ivana Mihaljevića 

6. Zamolba  ŠRU “Klen” N.Gradiška 

7.  Zamolba  Udruge osoba s invaliditetom Grada Požega   

8. Pismo namjere  za poslovnu suradnju  

9. Izvješće načelnika  o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca šk.g. 2017/2018. 

10. Različito  

a)  Izvješće načelnika o poslovima  koji se izvode  na području Općine 

b) Molba HNK “Mladost” Cernik 

c) Molba HPD “Tomislav” Cernik – financiranje Ordinacije opće prakse 

d) Pitanja i prijedozi 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjednik g. Hrvoje Žakić  daje na usvajanje prijedlog zapisnika koji je dostavljen  vijećnicima. 

 

Rasprava;  

g. Ivanka Vincetić  traži ispravak str.1 , točka 3. Prijedlog Odluke o imenovanju   Povjerenstva za 

dodjelu  bespovratnih sredstava  za sufinanciranje novog zapošljavanja na području Općine 

Cernik   
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treba  pisati ; Ivan Tadić ispred Kluba  vijećnika HDZ-a   i isto tako da nakon prijedloga nije  

bilo rasprave . 

 

Prijedlog se prihvaća i biti ć ispravljeno u zapisniku tako da će pisati; 

- 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 ; ….. 

 
 

Aktualne teme 

Predsjednik g. Hrvoje Žakić napominje da će  načelnik   podnijeti Izvješće o radu od  početka 

obnašanja dužnosti  do danas , tako da će aktuelna događanja biti pod  točkom Različito.   

 

  

Točka 1. Izvješće o radovima na modernizaciji javne rasvjete  

Predsjednik g. Hrvoje Žakić daje riječ načelniku koji j je ukratko upoznao nazočne o zamjeni 

rasvjetnih tjela javne rasvjete na podučju Općine Cernik, odnosno postavljanja led rasvjete.  

Certifikat javne rasvjete smo  napravili , jer to nam je zakonska obveza. 

 

O samom pružanju energetske usluge u uštedi el.energije u javnoj rasvjeti Općine Cernik 

iznio je g.Igor Žilić kao prezentaciju  projekta modernizacije javne rasvjete na području 

općine. Ukupni godišnji troškovi za potrošnju el.energije i održavanje postojeće rasvjete veći 

su od 200.000,00 kn, a sukladno trendu i razvoju tehnologije, sve jedinice lokalne samouprave 

prelaze na jeftiniju, ekološki čišću i isplativiju LED rasvjetu. Posebna je pogodnost što će 

zamjenu postojeće i održavanje LED rasvjete financirati izvođač , koji jamči za tehničku i 

financijsku sigurnost kroz tzv. „energetsku uslugu“, gdje privatna tvrtka ulaže vlastiti kapital 

a naplaćuje se iz uštede koju ostvari. Na ukupno 467 rasvjetnih tijela nakon modernizacije 

godišnje bi se štedilo 121.905,00 kn rekao je Igor Živić predstavnik tvrtke koja je napravila 

elaborat. Ukupna investicija bi iznosila 1.634.500 kn s PDV-om (uključuje izradu glavnog 

projekta, demontažu, montažu, popravak infrastrukture ) a predviđeni povrat investicije je 9 

godina i 10 mjeseci. Riječ je o certificiranoj i vrhunskoj europskoj tehnologiji koja daje 

jamstva za svako rasvjetno tijelo 10 godina. Isplativost investicije  je u garantnom roku  ( 10 

godina). 

Rasprava; 

Hrvoje Žakić:  Vi ćete samo raditi projekt, a onda se raspisuje postupak javne nabave , gdje će 

se po određenim parametrima izabrati  najpovoljniji  izvođač. Koliko bi to onda Općinu 

koštalo? 

 

Odgovor Igor Živić; Ništa više nego što sad plaćate trošak održavanja  i potrošnje el.energije, 

a dobiti ćete tehnički bolju rasvjetu , a i sami centar  mjesta Cernik predviđeno je da gori cjelu 

noć. 

 

Marijan Bakunić;  Je li to samo izmjena postojećih žarulja ili će se postavljati i nova rasvjetna 

mjesta ? 

 

Igor Živić; To će se vidjeti kasnije , prema situaciji na terenu. 

  

Ivan Tadić upitao načelnika, je li njegov zamjenik Kruno Trupinć upoznat sa ovim poslom i  

koje je njegovo mišljenje? 
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Vitomir Žakić;  Zamjenika sam upoznao s navedenim poslom . Obaviješten je  i pozvan na 

sjednicu,a zašto se nije odazvao to ja ne znam. 

Glasanje ; Jednoglasno se donosi 

 Odluka o raspisivanju javne nabave za  Pružanje energetske usluge u uštedi električne 

energije u javnoj rasvjeti Općine Cernik  
 

 

 

Točka 2.Prijedlog odluke o donošenju Izvješća o obračunu proračuna  I-VI 2017. 

Predsjednik g. Hrvoje Žakić  daje riječ voditelju Proračuna g. Josipu Novoselac koji je  

upoznao prisutne vijećnike o  izvršenju Proračuna za  prvih šest mjeseci tekuće godine. 

Od planiranih 10.392.000,00 kn proračun je realiziran sa samo 31 % i sa 22 % izdataka iz 

razloga što nisu ostvareni planirani kapitalni projekti, ali se realizacija jednog dijela očekuje u 

drugoj polovici godine te je detaljnije pojasnio pojedine stavke prihoda . Iz ukupnih prihoda 

od 3.308.000,00 financirani su i rashodi u ukupnom iznosu od 2.372.00,00 te je ostvaren višak 

prihoda koji je akumuliran za realizaciju nadolazećih radova za kapitalne i ostale projekte.  

 

Rasprava;  

Hrvoje Žakić;  Moram napomenuti da kad smo  planirali  ovaj Proračun  imali smo  više 

projekata koje smo uvrstili u sam Proračun, a time smo morali povećati i prihode iz kojih bi se 

ti projekti financirali.  To je bio plan  , a nismo znali šta će se ostvatiti,  zato je ovaj Proračun  

sad kada gledamo prevelik odnosno  nerealan.  To su projekti  koji se  neće realizirati u ovoj 

godini, ali morali smo ih planirati , jer nismo znali koji će proći  ; Školska ulica, staze u 

Giletincima,  cesta u Ind.zoni sveukupno oko 3.500.000,00 kuna  

 

Josip Novoselac; Kad se planira prihodi i izdaci moraju biti  izjednačeni. 

 

Ivanka Vincetić ;  Iz ovog  izvješća jasno se vidi  demografska slika  naše općine.  Primjetila 

sam  kako je realizacija programa javnih radova „Pomoć i njega u kući za starije osobe „ 

realizirana s indeksom 107 % ,   ima li prostora za povećanje sredstava na toj stavci za 

sljedeće razdoblje i da se u tu svrhu zaposli još više osoba.  ? 

 

Hrvoje Žakić;  Općina   podnosi zahtjev  Zavod za zapošljavanje  i temeljem njihovog 

odobrenja pokreće se program javnih radova .   Koliko se korisnika starije dobne populacije,  

(65 godina )  prijavi , prema tome se određuje  broj zaposlenih. Na  minimalno 7 korisnika ide 

jedan uposleni. Trenutno je zaposleno 6 žena u programu  .  

 

Vitomir Žakić upoznao je prisutne da smo se  prijavili   , zajedno s Okučanima, Gornjim 

Bogićevcima i Starom Gradiškom a na program „Zaželi“ u kojem će biti na dvije godine 

zaposleno 60-tak žena starijih od 50 godina a koje su dugo na zavodu bez posla . Programom 

će one skrbiti o starim i nemoćnim sugrađanima rekao je načelnik. 

 

Marija Vukšić  je pitala kako to da je svega 31% proračuna realizirano i radi li se o lošem 

planiranju. Predsjednik vijeća Hrvoje Žakić je pojasnio kako se u proračun stavljaju i 

kapitalni projekti koji ovise o financiranju iz drugih izvora. Ako ih se ne uvrsti u proračun 

nema šanse ni da se realiziraju, a od tri planirana , realizira li se jedan ili dva proračun se onda 

realizira približno planiranoj brojci, a u tu svrhu i u slučaju izvanrednih prihoda ili rashoda 

postoji rebalans proračuna Također je napomenuo da se u praksi gotovo svih JLS dvije trećine 

proračuna realizira u drugom polugodištu.  
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Josip Novoselac, Ovo je samo Izvješće  koje se usvaja na ovoj sjednici  i predlažem da se tako 

usvoji. 

Glasanje ;  

Jednoglasno se donosi 

ODLUKA O USVAJANJU  IZVJEŠĆA O OBRAČUNU    

                PRORAČUNA OPĆINE CERNIK  I-VI 2017. 

 

 

Točka  3.Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete   

Predsjednk  Hrvoje Žakić pročitao je prijedlog za  Povjerenstvo za procjenu štete  nasale 

elementarnom nepogodom  

- Vesna Alasić, Mladen Konjević i  Alen Sokić 

 

Jednoglasno se donosi   Odluka  o imenovanju  

   POVJERENSTVA ZA  PROCJENU ŠTETE  

    IZAZVANE VELIKOM KOLČINOM OBORINA – SUŠA-LED 

    

     I 

Imenuje se   Povjerenstvo za  procjenu štete na poljoprivredi    na području Općine Cernik  i 

to;  

- Vesna Alasić, dipl.ing. agr. viši stručni savjetnik- predsjednik 

- Mladen Konjević, dipl.ing.agr. viši stručni savjetnik-član 

- Alen Sokić, bacc.voćarstva i vinogradarstva, član 

 

     I I  

Utvrđuje štetu za područje Općine, te organizira i usklađuje njezinu procjenu 

- Surađuje sa županijskim povjerenstvom, odnosno općinskim povjerenstvom 

- Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz 

proračuna općine 

- Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na 

temelju izvješća i mišljenja županijskog povjerenstva 

- Daje podatke za proglašenje elementarne nepogode 

- Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku 

- Izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći 

 

Mandat  Povjerenstva  je  četiri godine.  

 

         

Točka 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje  učenika i studenata 

Jednoglasno se prihvaća i donosi  

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

             za šk.g. 2017./2018. 

 

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

      

 Javni natječaj traje od 03. listopada   do 15. studenog  2017. godine. 

 

 Prednost pred ostalim  imaju ; 

- Učenici i studenti iz obitelji   čiji ukupan prihod  domaćinstva iznosi  do 4000,00 kuna 

, odnosno  iz obitelji  slabijeg imovinskog stanja 
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- 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  (Instalater kućnih instalacija , 

CNC operater, Bravar, Stolar, Elektroinstalater,Autolakirer) 

      

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

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

      

  Visina stipendije je; 

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

- 400,00 kuna,  za studente  

Sva prava i obveze korisnika stipendije biti će regulirani ugovorom. 

Stipendije počimaju teći  od 01. prosinca 2017., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 

2018. godine.  

 

 

Točka 5. Zamolba za  pomoć Ivana Mihaljevića 

Predsjednik Opć.vijeća g. Hrvoje Žakić  pročitao je molbu Mjesnog odbora Cer.Šagovina . 

 

Rasprava;  

Irena Kulić  kratko je  objasnila u kakvoj se financijskoj situaciji nalazi gospodin Ivan. 

Bolestan je i nije imao kupaonicu , tako da je Mjesni odbor smatrao da je potrebno  pomoći 

mu  u nabavci materijala, a on će sam uz pomoć Mjesnog odbora  izvršiti radove. 

 

Ispred Kluba HDZ-a g. Ivan Tadić predlaže financijsku pomoć u visini od 3.000,00 kuna , ali 

da se plati samo materijal direktno dobavljaču. 

 

 Glasanje;  

Jednoglasno se donosi  O D L U  K A  o  financijskoj pomoći     

 

Općina Cernik  će   financijski pomoći  u  nabavci  materijala za izgradnju  kupaonice 

Ivana Mihaljevića iz Cerničke Šagovine 133, u visini od 3.000,00 kuna. 

 

Sredstva će se isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun dobavljača  T.O. Mladost 

,Cernik, Školska 11. 

    O b r a z l o ž e n j e 

 

Na prijedlog Mjesnog odbora Cernička Šagovina , Ivan Mihaljević uputio je molbu za pomoć 

u opremanju odnosno izgradnji kupaonice u kući.  

Ivan Mihaljević je razvojačeni hrvatski branitelj, a kao invalid rada ima malu  invalidsku 

mirovinu  i ne može sam financirati opremanje kupaone.  

Zbog slabog imovinskog stanja  odobrena je pomoć , tako da  se sredstva prebace na račun 

dobavljača za ugrađeni materijal. 

  

Točka 6. Zamolba  ŠRU “Klen” N.Gradiška 

Ivan Tadić  ispred Kluba vijećnika HDZ-a predlaže   negative rješavanje ove molbe, jer  nisu 

predviđena  sredstva u Proračunu općine. 

 

Ivanka Vincetić; Ne vidim šta  Udruga treba, odnosno  koja sredstva traže i za šta im trebaju. 

Mislim da im treba alat za popravke. 
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Hrvoje Žakić; Mi kao općina  raspisujemo natječaj početkom godine za financiranje Udruga i 

onda se temeljem navedenog natječaja  donosi Odluka o financiranju projekata Udruga , ako 

bilo koja Udruga nije se javila na otvoreni natječaj ne može dobiti ni sredstva, a što je slučaj 

sa navedenom Udrugom. 

 

Nakon rasprave donosi se jednoglasno  

Zaključak ;  Odbija se molba za  pomoć ŠRU “Klen” Nova Gradiška 

 

 

Točka 7. Molba  Udruge osoba s invaliditetom Grada Požega   

Ivan Tadić  ispred Kluba vijećnika HDZ-a predlaže   negative rješavanje ove molbe, jer  nisu 

predviđena  sredstva u Proračunu općine. 

 

Pošto više nije bilo prijedloga  donosi se jednoglasno  

Zaključak ;  Odbija se molba za  pomoć Udruge osoba s invaliditetom Grada Požega   

 

 

Točka 8. Pismo namjere  za poslovnu suradnju  

Predsjednik Opć.vijeća g. Hrvoje Žakić daje riječ načelniku g. Vitomiru Žakiću koji je 

upoznao nazočne vijećnike  o pismu namjere  g. Milana Gašparovića , kojim se traži u zakup  

poslovni prostor “Škole u prirodi” u Cerničkoj Šagovini . 

Načelnik je izrazio svoje mišljenja , da ako jednom iznajmimo taj prostor onda  više isti ne 

možemo koristiti za potrebe naših Udruga prilikom smještaja gosti.   Trebali bi   možda 

razmotriti mogućnost jednokratnog iznajmljivanja , a za dalje ćemo vidjeti . 

Pozvao sam ga na ovu sjednicu da sam obrazloži Vama svoje ideje i planove, ali nije mogao 

doći. 

 

 Napomena zapisničara: Gospođa Ivanka Vincetić napušta sjednicu zbog drugih privatnih 

obveza, za slijedeću točku ukupno  nazočno  10  vijećnika. 

 

Točka 9. Izvješće načelnika  o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca šk.g. 2017/2018. 

Načelnik je upoznao prisutne vijećnike da Općina Cernik već dugi niz godina  ( od 2009.g.)   

sufinancira prijevoz srednjoškolaca  , tako  donešena  odluku i ove godine o sufinanciranju 

prijevoza srednjoškolaca i to ; Općina Cernik   će  sufinancirati prijevoz   učenika srednjih 

škola  od I-IV razreda  sa područja Općine Cernik  koji su kupili mjesečne karte  i to: 

- Autobusne linije  15% od mjesečne karte   

- Željeznički prijevoz 25 %  od mjesečne karte 

 

Sufinancirani iznos  bit će isplaćen na račun prijevoznika ;  

- Za autobusne linije : APP Požega i Slavonija Bus  Novi Grad  , a za željeznički 

prijevoz HŽ , Zagreb.  

Prijevoz će se sufinancirati  za školsku godinu  2017./2018. počev od  mjeseca  rujna   2017. 

do mjeseca lipnja 2018.  

O svim  ostalim pravima i obvezama biti će sklopljen Ugovor  sa prijevoznicima. 

 

Zaključak; Jednoglasno se prihvaća Odluka načelnika o sufinanciranju prijevoza 

srednjoškolaca za šk.g. 2017./2018. 
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Točka 10. Različito  

e)  Izvješće načelnika o poslovima  koji se izvode  na području Općine 

Opatovac-sanirana divlja deponija,saniran prijelaz  

C.Šagovina – saniran poljski put  više groblja i na ulasku sa desne strane,  projekt mosta – 

natječaj je gotov i kreće se radovima možda do kraja godine, kupljeno 6 klupa  i mreže za 

stadion 

- Giletinci – poslovi na odvodnji ( kanalizaciji )  pri završetku , autobusno stajalište 

postavljeno,zeleni otoci postavljeni po svim selima, pješačku stazu neće se raditi dok ne prođe 

voda, radi se projektna dokumentacija za vodovod, staza na groblju  i ispred mrtvačnice u 

planu za iduću godinu 

 

-Banićevac – završetak magistralnog cjevovoda Cernik-Banićevac 

- Podvrško- postavljeni Zeleni otoci, potrebno pokrpati asfalt ispred Škole 

- Šumetlica-vodoopskrba , radi se na postavljanju tlačne stanice , vrijednost oko 150.000,00 

kuna . Radove će izvesti  Slavča i Vodoprivreda 

- Cernik -  na groblju postavite nove klupe ispred mrtvačnice,  radimo projekt izgradnju 

toaleta ,  postavljanje nadstrešnice na mrtvačnicu, preko LAG-a  prijavili se na “Projekt 

zaželi”   Mjera 7.4- predviđeno zapošljavanje žena preko 50 g.   do 10 osoba, radovi na 

modernizaciji kolnika Potočne ulice i spoj sa Vinogradskom ulicom,  radovi na sanaciji 

postojećeg  dijela   Potočne ulice,  rade se priključci na vodu i odvodnju u Potočnoj ulici , 

dalje će ići Đurićeva i Rokova ulica. 

 

-Strmac – naslijedio sam radove na  zgradi SOFK-e , koji su dovršeni , donji dio je dovršen 

postavljena stolarija i struja, a plan je da se uredi i gornji kat, gdje može biti 8 soba. Grad je 

zainteresiran za kupnju SOFK-e , ali ja ne bi prodavao , možda iznajmiti. Ostvario sam neka 

poznanstva u Ministarstvu turizma i  u planu mi je da ih upoznam sa   Izletištem Strmac. U 

plan mi je napraviti projekt   Strmca, tako da možemo kandidirati to na raspisani natječaj za 

financiranje projekata.   

Prior  bolnice  pater Kristijan Sinković zainteresiran je za Hotel  i obaviti će se razgovori oko 

njega. Hotel je  vlasništvo Općine Cernik 1/1 i to bi prodali ako bi bilo zainteresiranih kupaca. 

 

 

b) Molba HNK “Mladost” Cernik 

Predsjednik Opć.vijeća g. Hrvoje Žakić pročitao je molbu novo osnovanog  Nogometnog 

kluba , koji je osnovan u proljeće i nije uvršten u Program financiranja Udruga. Sredstva 

su im potrebna za rad odnosno kako bi mogli platiti sudce i delegate.  

 

Prijedlog je, da se ako je zakonski moguće  odobri na poziciji  - financiranje Udruga u 

sportu  stavka – HNK “Mladost “Cernik  5.000,00 kuna 

 

Jednoglasno se prihvaća  i donosi  

   ODLUKA O DOTACIJI   HNK “MLADOST” CERNIK  

- Za rad Udruge  5.000,00 kuna 

 

c) Molba HPD “Tomislav” Cernik – financiranje Ordinacije opće prakse 

Predsjednik g. Hrvoje Žakić upoznao je prisutne o problemu financiranja Ordinacije 

opće prakse, jer Dom zdravlja ne može financirati materijalne troškove ( zakup, 

grijanje i struja) . Prijedlog je da se ambulanta ne ugasi odnosno zatvori , da troškove 

sufinanciran Općina , dok se ne ostvari dovoljan broj pacijenata. 
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Jednoglasno se donosi  

 

     O D L U  K U o sufinanciranju  rada ordinacije obiteljske medicine u Cerniku 

                    

Općina Cernik sufinancirati  će troškove rada ordinacije  za 2016. i  2017. godinu  u visini     

35.000,00 kn . Sredstva će biti isplaćena   sa stavke  Proračuna 1008- Program zaštite, 

očuvanja i unapređenja zdravstva , Aktivnost  primarna zdravstvena zaštita - A-100803  . 

 

    O b r a z l o ž e n j e 

 

Ordinacija obiteljske medicine u Cerniku počela je s radom 22.kolovoza 2016. godine. 

Ordinacija ima 907  pacijenata , a po pravilima HZZO-a najmanji  broj osiguranih osoba   da 

bi ordinacija mogla funkcionirati je  1276. Naime,  HZZO   propisuje uvjete za osnivanje i 

opstojnost rada  ordinacije  kao i kriterije  za financiranje istih, shodno tome  određen je manji 

broj pacijenata prema kojem se  financiraju.  

Ordinacija u Cerniku trenutno nema dovoljan  broj pacijenata. , stoga će  Općina   Cernik  

sufinancirati  materijalne troškove  za navedenu Ordinaciju  sve dok se ne ostvare uvjeti za 

sufinanciranje istih iz  HZZO-a.  

 

d) Pitanja i prijedozi 

 

Pošto nije bilo pitanja  ni prijedloga sjednica je završila u 21,30 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila:       Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

 Helena Bakunić                     Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

 

 


