
 Z A P I S N I K 

 

Sastavljen  na 6. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 26. veljače  2018. 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,Irena Kulić,Dražen Buturac ( nazočno   12 vijećnika ) 

- Načelnik g.  Vitomir Žakić      

 Opravdano odsutna, Marija Jugović  

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća  g.Hrvoje Žakić otvara  6. sjednicu i pozdravlja sve nazočne 

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

Matu Višić. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća g.Hrvoje Žakić predlaže  dnevni red  , koji se  jednoglasno 

usvaja  i glasi; 

 

               D N E V N I   R E D 

- aktualne teme 

- usvajanje zapisnika sa 4. i 5. sjednice 

 

1. -Inicijativa načelnika za donošenje Odluke o ukidanju svih Vijeća mjesnih odbora            

na  području Općine Cernik   

A/ Prijedlog Odluke o  donošenju Statuta općine Cerniku  

2. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama  radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o 

mjerama za  uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine 

Cernik 

3. Izvješće načelnika o provođenju agrotehničkih  mjera za 2017.g. 

4. Prijedlog  odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine  za  k.o. Cernik  

6. Prijedlog odluke o prodaji  nekretnina u vlasništvu Općine za k.o. Podvrško 

7. Izvješće načelnika o financijskoj pomoći obitelji Marić za popravak kuće  stradale u 

požaru  

8. Molba za financijsku pomoć 

A/ Draga Mihaljević 

B/ Goranka Kulić 

9. Različito 

 

 

 

Aktualne teme 

   / 

 

Usvajanje zapisnika sa 4. i 5. sjednice  Općinskog vijeća 
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Predsjednik  Opć. vijeća  g. Hrvoje Žakić  otvara raspravu po prijedlogu zapsinika sa 4. i 5. 

sjednice . Pošto nije bilo nikakvih primjedbi   jednoglasno   se usvaja zapisnika sa 4. i 5. 

sjednice. 

 

Točka 1. Inicijativa načelnika za donošenje Odluke o ukidanju svih Vijeća mjesnih 

odbora   na  području Općine Cernik   

 

A/ Prijedlog Odluke o  donošenju Statuta općine Cerniku  

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

objasnio  donošenje inicijative za ukidanje Vijeća mjesnih odbora na području naše Općine. 

Temeljem višegodišnjih analiza koje je provela Općinska uprava na čelu sa Načelnikom, kao i 

vršenja nadzora nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora na području Općine, a temeljem 

članka 78. Statuta, utvrđeno je da mjesni odbori ne funkcioniraju i ne obavljaju svoj rad 

sukladno odredbama Statuta. Naime, nakon provođenja izbora za vijeće mjesnih odbora i 

konstituiranja istih na prvoj sjednici,  većina mjesnih odbora nije ni jednom ponovno sastala 

tijekom svog mandata, a kako bi provodili doneseni program rada .Sukladno navedenom, 

nikada nisu od strane vijeća mjesnih odbora dostavljani Općinskoj upravi zapisnici, odluke, 

zaključci i slično čime bi se dokumentirao rad pojedinog mjesnog odbora i ono najvažnije 

dala informacija o stanju u pojedinom mjestu, potrebama građana, te nastalim problemima 

koje je potrebno bez odgađanja riješiti.Građani Općine Cernik dugi niz godina svoje probleme 

koji su u nadležnosti Općine rješavaju putem Općinskih vijećnika koji na sjednicama vijeća 

pokreću inicijative i daju prijedloge za rješavanje problema ili najčešće osobnim dolaskom  u 

prostorije Općinske uprave kod Načelnika. U pravilu nikada to građani ne čine putem članova 

vijeća mjesnih odbora.  

 Dodatni razlog za donošenje Odluke o ukidanju mjesnih odbora i to donošenjem 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cernik leži u činjenici da se svake četvrte 

godine, radi postupka provođenja samih izbora za vijeće mjesnih odbora na području Općine 

potroši, cca 100.000,00 kuna proračunskog novca, koji bi se u slučaju ukidanja istih mogao 

utrošiti na konkretne infrastrukturne projekte u svim mjestima Općine. Zbog svega 

prethodno navedenog, a temeljem članka 35. stavka 1. točke 1 Zakona o lokalnoj i područnoj 

( regionalnoj) samoupravi kao i članka 32. Statuta Općine Cernik predlažem Općinskom 

vijeću Općine Cernik donošenje: 

- Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Cernik kojom bi se iz Statuta brisala glava 

IX. MJESNA SAMOUPRAVA, odnosno ukinuli mjesni odbori  kao oblik samouprave. 

 

Rasprava;  

Hrvoje Žakić; Ja isto nisam zadovoljan s radom  nekih mjesnih odbora , tako da mislim da je 

ovo najbolje riješenje. A u mjestu će uvijek biti  određeni broj ljudi koji će raditi i surađivati s 

načelnikom. 

 

Dražen Buturac; Ja mislim da na selima treba biti suradnja , a u samom Cerniku to nema 

svrhe, jer sve se dogovara kod načelnika. 

 

Zaključak ; Podržava se inicijativa načelnika  o ukidanju mjesnih odbora  i mjesne 

samouprave . 

 

Glasanje;  

Jednoglasno se donosi  

  ODLUKA O DONOŠENJU STATUTA  OPĆINE CERNIK 
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Točka 2.  Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama  radi zaštite poljoprivrednog 

zemljišta i o mjerama za  uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području 

Općine Cernik 

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

prisutne o potrebama donošenje odnosno usklađenja ove  odluke sa  novim odredbama Zakon 

o poljoprivrednom zemljštu , a koje nam je i naredila Revizija u svom izvješću. 

 

Rasprava;  

Ivan Tadić;  Ja se ne slažem sa  propisanim  kaznama u predmetnoj Odluci, jer stari ljudi ne 

mogu  obrađivati zemlju  i nemaju uvjete da je održavaju. 

 

Marko Bradašić;  Ja se s tim odredbama slažem , jer treba kazniti nekoga tko neće  obrađivati 

zemlju i održavati posjed. 

 

Dražen Buturac; Šta se događa  s onim česticama  osoba koje nisu prisune u Republici 

Hrvatskoj? 

 

Hrvoje Žakić; Sad smo se uskladili sa Zakonom  ,  a vidjeti ćemo  što će biti sa odredbama 

novog Zakona koji je  u postupku donošenja na Vladi. 

 

Glasanje;  

Većinom glasova  sa 9 glasova “za” i  3 glasa “suzdržan”   donešena je  

 

 Odluka o   agrotehničkim mjerama  radi zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama 

za  uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Cernik 

 

 

Točka 3. Izvješće načelnika o provođenju agrotehničkih  mjera za 2017.g. 

 

Izvješće načelnika  pročitano i  pošto nije bilo primjedbi  nakog glasovanja 

Jednoglasno se usvaja i donosi  Odluka o prihvaćanju  

Izvješća o provođenju agrotehničkih  mjera za 2017.g 

 

 

Točka 4. Prijedlog  odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada 

i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

Nije bilo rasprave po ovoj točki i jednoglasno se donosi  

Odluka  o mjerama za sprječavanje nepropisnog  odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada 
 
 
Točka 5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine  za  k.o. Cernik  

Rasprava; 

Kako je u procjeni navedena  kultura oranice , a u zk.izvatku je šuma, traži se nova procjena,  

pa će se onda staviti na dnevni red . 

 

Jednoglasno se donosi Zaključak;  Ponoviti procjenu  ove čestice  , jer je u naravi ona oranica 

, a  po knjigma je šuma.  Nakon usklađenja stanja provesti novu procjenu i odrediti početnu 

cijenu , tek onda može ići   ponovo  u raspravu odnosno kao točka dnevnog reda. 
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Točka 6.  Prijedlog odluke o prodaji  nekretnina u vlasništvu Općine za k.o. Podvrško 

 

Načelnik je upoznao prisutne da je u tijeku postupak katastarske izmjere  za k.o. Podvrško . 

Općina Cernik ima u vlasništvu ili suvlasništvu određene nekretnine  za koje postoje 

zainteresirani kupci ,  stoga se predlaže mogućnost prodaje  na način da se  ovlašteni sudski 

vještak izvrši procjenu i da se onda ponudi zainteresiranima na prodaju po početnoj cijeni. Te 

se nakon isplate izvrši provođenje kroz zapisnik u  zemlj.knjigama. 

 

Jednoglasno se prihvaća i donosi;  

ODLUKA 

O OTKUPU GRAĐEVINSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U K.O. 

PODVRŠKO U POSTUPKU IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA 

KATASTARSKE IZMJERE 

 

U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige u k.o. Podvrško  Općinsko vijeće 

Općine Cernik  prihvaća novom izmjerom utvrđeno posjedovno stanje i suglasno je s istim 

stanjem u svim slučajevima u kojima su posjednici u posjedu i koriste dijelove katastarskih 

čestica u vlasništvu Općine Cernik  kroz duži vremenski period, a to u cilju sređivanja 

katastarskog stanja odnosno usklađivanja sa stvarnim stanjem utvrđenim na terenu. 

 

Sukladno utvrđenoj tržišnoj cijeni  koju će izvršiti ovlašteni  sudski vještak  utvrditi  će se 

cijena za građevinsko zemljište odnosno za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine 

Cernik.  Temeljem izvršene procjene tržišne vrijednosti  nekretnine  provesti će se postupak 

prodaje iste. 

Ovlašćuje se općinski načelnik  da u slučaju iz članka 1. ove Odluke prihvati zatečeno stanje i 

na isto da suglasnost te da sklopi sa zainteresiranim stranama kupoprodajni ugovor koji će se 

odmah po uplati provesti kod nadležnog Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske 

izmjere i preoblikovanje zemljišne knjige za K.O. Podvrško. 

 

Rok za uplatu je 30 dana od dana zaključivanja ugovora, a zainteresirana strana dužna je 

platiti porez na promet nekretnina, te sve druge eventualne troškove. 
 

 
Točka 7. Izvješće načelnika o financijskoj pomoći obitelji Marić za popravak kuće   

      stradale u požaru    

Kuća obitelji Marić  iz Cernika, Požeška  ulica  izgorijela je u požaru  06.01. ove godine. 

Općina je pomogla sa 10.000,00 kuna  ,  sredstva su prebačena na račun  Ante Marića. Tu su 

pomogli  i sami mještani Cernika od novca koji su dobrovoljno donirali ,  mještani  sela 

Podvrško i Baćin Dol , poduzeće “Termocommerce”  Nova Gradiška ,  “T -montaža” 

Giletinci oko 15.000,00 kuna zajedno.  
      
U prosincu je bio još jedan požar  na kući   u Đurićevoj  22 , gdje je oštećen krov i instalacije, 

pa  je jedna od vlasnika kuće zamolila za pomoć u sanaciji. 

Nakon rasprave donešena je jednoglasna  

 

     O D L U  K A o financijskoj pomoći     

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  troškove   obnove kuće  u 

Đurićevoj ulici 22 , koja je djelomično oštećena u  požaru.   Kuća se nalazi na čkbr. 1652 , 

k.o. Cernik  , vlasništvo ;  suvlasničkom dijelu u 1/3  Gluić Đurđica , Zagreb , -Drage 
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Gervaisa 9, Živković Slava , Cernik, Frankopanska 159 i Katarina Marijana , Nova Gradiška, 

Grofa Janka Draškovića 23. 

Odobrava se novčana naknada   u visini od 3.000,00  kuna za trošak obnove krovišta 

prema računu  „Buturac gradnja“  Cernik  , broj računa 2-1-1 od 11.01.2018.g. 

 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun   izvođača radova  HR 59 

23400091140091965 ,prema priloženom računu .  

     O b r a z l o ž e nj e 

Kuća izgrađena na čkbr. 1652 u k.o. ,Cernik , Đurićeva 22 oštećena je u požaru koji je na 

vrijeme saniran pa nije bilo veće štete osim  što je izgorijelo krovište i  uništene su djelomično 

elektro instalacije.   Građevinski obrtnik  „Buturac gradnja“ iz Cernika , Sv.Roka 145 

ispostavio je računa za radove  obnove krovišta kuće, a u skladu s dogovorom jednog od 

suvlasnika navedene kuće.   Iznos koji će općina sufinancirati biti će isplaćen na žiro račun 

izvođača radova. 

 

 

Točka 8. Molba za financijsku pomoć 

A/ Draga Mihaljević 

B/ Goranka Kulić 

Vijećnica g. Irena Kulić  upoznale je prisutne o  teškoj financijskoj  situaciji g. Drage 

Mihaljević  koja  živi od socijalne pomoći  i ne moće kupiti sama naočale koje su joj 

nepohodne, a gospođa Goranka Kulić isto se našla u teškoj situaciji , jer  joj je umro suprug , 

a ona još nema parvo na  obiteljsku  mirovinu, jer nema 50 godina. 

 

Ivan Tadić: Predlažem da se Dragi Mihaljević pomogne sa 2.000,00 kuna i Goranki Kulić sa 

1.500,00 kuna 

 

-jednoglasno  se donosi  

O D L U  K U   o financijskoj pomoći     

 

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  troškove života Goranki Kulić iz 

Cerničke Šagovine 68.  

Odobrava se novčana naknada   u visini od 1.500,00 kuna. 

 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun HR 9423400093111668715.  
  

     O b r a z l o ž e nj e 

Goranki Kulić je umro suprug , te je nakon njegove smrti ostala bez ikakvih primanja.  

Imenovanoj nije odobrena  obiteljska mirovina, jer nema 50 godina starosti  i nema 

malodobne djece tako da nije ostvarila pravo na obiteljsku mirovinu . Iz navedenog razloga 

zatražila je financijsku pomoć od Općine. 

 

-Jednoglasno se donosi 

 

  O D L U  K U o financijskoj pomoći     

 

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  troškove liječenja odnosno za 

kupnju novih naočala  po liječničkoj preporuci Dragi Mihaljević iz Cerničke Šagovine 159.  

Odobrava se novčana naknada   u visini od 2.000,00 kuna. 
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Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun HR 9023900013208706647  
  

Točka 9. Različito 

Dražen Buturac; Postvio bi pitanje koje se odnosi na agrotehničke mjere;   Odnosno možemo 

li  mi kao Općina prijaviti nadležnim inspektorima da djeluju kod kršenja odredbi Odluke? 

 

Hrvoje Žakić; To ćemo i raditi  , neka se dostavi u Općinu zapuštene čestice , a onda ćemo  

mi dalje prijaviti polj.inspektoru. 

 

Dražen Buturac; Molim da se postavi  pitanje u “Vodovod Zapadna Slavonija” Nova 

Gradiška- održavanje   i zamjena hidranata  u naselju Cernik, jer ih ima dosta uništenih i koji  

nisu održavani,  tražim da se  izvrše pregledi od nadležne ustanove. 

 

Zaključak;  Dostaviti  nadležnoj ustanovi vijećničko pitanje  službenim putem ;  Održavanje 

hidranata na području naselja Cernik,   zašto se   ne održavaju? 

 

 

Pošto više nije bilo pitanja sjednica je završila u 20,30 sati. 

  

 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodila;     Predsjednik Općinskog vijeća; 

Helena Bakunić     Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

 

  

 


