
 Z A P I S N I K

Sastavljen  na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Cernik , dana 04. rujna  2018. godine sa 
početkom u 20,00 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, Marija Jugović ,Mišo Gusić ( ukupno nazočno 13 vijećnika )

- Načelnik g.  Vitomir Žakić   i zamjenik načelnika g. Kruno Trupinić
 
Predsjednik Općinskog vijeća  g.Hrvoje Žakić otvara  9. sjednicu i pozdravlja sve nazočne 
vijećnike i novog člana Vijeća  ispred HSS-a g. Mišu Gusić,  načelnika g. Vitomira Žakić  i 
zamjenika načelnika g. Krunu Trupinić .

Predsjednik Općinskog vijeća g. Hrvoje Žakić zamolio je da minutom šutnje odamo počast  
pokojnom načelniku g. Nikoli Jugović.

Prema  Izvješću Mandatnog povjerenstva , član Vijeća g. Dražen Buturac ( HSS ) stavio je 
svoj mandat u mirovanje, a njegov zamjenik je g. Mišo Gusić. Predsjednik vijeća g. Hrvoje 
Žakić pročitao je tekst “Prisege” ,   a Vijećnik g. Mišo Gusić odgovara “prisežem”.

Predsjednik Općinskog vijeća g.Hrvoje Žakić predlaže dopunu dnevnog reda tako da  pod 
točkom Različito  5)  A) Prijedlog Odluke o sufinanciranju  udžbenika   učenicima osnovne 
škole  B ) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za odabir   najpovoljnijeg ponuđača 
za prodaju  zemlje  ( nekretnina ) u vlasništvu Općine, C) Molba Matošević Marijana
Dopuna dnevnog reda se   usvaja  i glasi;

D N E V N I   R E D
- aktualne teme
- usvajanje zapisnika sa 8. sjednice

1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Cernik

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za stipendiranje učenika i studenata
     - Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata 
4.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
5. Različito

A) Prijedlog Odluke o sufinanciranju  udžbenika   učenicima osnovne škole
 B ) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za odabir   najpovoljnijeg ponuđača 
za prodaju  zemlje  ( nekretnina ) u vlasništvu Općine
C) Molba Matošević Marijana
D) Različito

Aktualne teme
/



Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 8. sjednice.

Točka 1. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Cernik
Predsjednik Općinskog vijeća g. Hrvoje Žakić  upoznao je nazočne o načinu financiranja 
političkih stranaka.
Pošto nije bilo primjedbi  jednoglasno je donešena 
Odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Cernik za 2018.g.

Točka 2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
Načelnik je upoznao prisutne vijećnike  da će  Općina  kao i dosadašnjih godina   
sufinanciranti prijevoz učenicima srednjih škola.
-jednoglasno se donosi 

     O D L U  K U o sufinanciranju  prijevoza učenika srednjih škola od
                   I- IV razreda

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  2018./2019. počev od  mjeseca  rujna   
2018. do mjeseca lipnja 2019. 

 Točka 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za stipendiranje učenika i 
studenata

     - Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata 
Predsjednik  g. Hrvoje Žakić dao je riječ načelniku g. Vitomiru Žakić koji je predložio da se 
donese Odluka o stipendiranju , s tim da se odredi limt  prihoda po članu kućanstva do 
2.000,00 kuna , a svi ostali uvjeti su navedeni u Pravilniku koji bi trebao olakšati izbor.
Vijeće će na svojoj sjednici izabrati  stipendiste prema kriteriju.

- jednoglasno se donosi    O D L U K A
o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata   za šk.g. 2018./2019.
Raspisuje  javni natječaj za stipendiranje  učenika i studenata  sa područja Općine Cernik .

Javni natječaj traje od 05. rujna   do 15. studenog  2018. godine.

Prednost pred ostalim  imaju ;
- Učenici i studenti iz obitelji   čiji  prihod  po članu   domaćinstva iznosi  do 2.000,00 

kuna , odnosno  iz obitelji  slabijeg imovinskog stanja
- 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  (prema  listi  Obrničke 

komore Nova Gradiška )
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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 2018., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju
2019. godine. 

- jednoglasno se prihvaća Pravilnik o stipendiranju studenata

Točka 4.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Načelnik g. Vitomir Žakić upoznao je prisutne o žalbi gospođe Barbare Kulmer ( odvjetnik u 
ime vlasnice nekretnine ) na ime zaduženja komunalne naknade, koja se protivi plaćanju jer 
Dvorac nije stambeni objekt i nije osoposobljen za stanovanje.
Iz tog razloga što je Dvorac kulturno dobro i  kao takvo je od kulturno – povijesnog značaja 
za našu Općinu predlaže se oslobađanje plaćanja kom.naknade. 

- Jednoglsno je donešena
ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

U čl. 4. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Cernik 1 /04-pročišćeni
tekst) dodaje se točka 8. koja glasi: 

"čiji su neodvojivi dio objekti od kulturno-povijesne važnosti za područje općine"

Točka 5. Različito
A) Prijedlog Odluke o sufinanciranju  udžbenika   učenicima osnovne škole

Načelnik g. Vitomir Žakić  objasnio je da  je u Proračunu    predviđena stavka  sufinanciranje 
udžbenika  , te se shodno tome predlaže  financijska pomoć roditeljima za nabavku knjiga. 
Pošto slijedeće godine  ide novi program i  udžbenici se mijenjaju nismo naručivali knjige već
se predlaže jednokratna financijska pomoć.
 Za učenike razredne nastave ; 2,3 i 4  – 300,00 kuna , a za predmetnu nastavu 6 i 8 razred 
500,00 kuna.

- Jednoglasno se prihvaća i donosi 
- ODLUKU

o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovne  škole sa područja općine 
Cernik u školskoj godini 2018./2019.

Općina Cernik će pomoći roditeljima, starateljima i/ili udomiteljima djece osnovne 
škole sa područja općine Cernik za nabavku školskih udžbenika za školsku godinu 
2018./2019. iz sredstava Proračuna Općine Cernik .

Pravo na pomoć iz prethodnog članka ove Odluke imaju roditelji, staratelji i/ili 
udomitelji djece osnovne  škole koji imaju prebivalište ili boravište na području 
općine Cernik  kojima su mjesečni prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kuna po članu
obitelji uz ispunjenje uvjeta određenih ovom Odlukom. 
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Pravo na pomoć ostvaruju roditelji, staratelji i/ili udomitelji za treće i svako daljnje 
dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu i/ili redovno 
visoko obrazovanje. 
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete  koje pohađa osnovnu  školu ,a kojem su 
oba roditelja nezaposlena, odnosno ako je samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj 
nezaposlen. 

Krajnji rok za predaju zahtjeva radi  ostvarenja prava na novčanu pomoć u 
kupnji udžbenika je 30. rujna 2018. godine.

Određuje se visina sredstava  novčane pomoći  radi sufinanciranja  po učeniku i to:
- za učenike od 2 , 3 i  4 razreda ……………. 300,00 kn
- za učenike od 6 i  8 razreda ……………….. 500,00 kn
Pravo za pomoć za nabavku udžbenika nemaju oni roditelji, staratelji i/ili udomitelji 

koji pomoć u nabavi školskih udžbenika ostvaruju sa drugog osnova.

 B ) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva  za odabir   najpovoljnijeg ponuđača 
za prodaju  zemlje  ( nekretnina ) u vlasništvu Općine
Prijedlog je  iznio g. Ivan Tadć ispred Kluba HDz-a  koji je predložio g. Hrvoja Žakić, 
Marijana Bakunić i jednog  člana ispred HSS . Za  trećeg člana  ispred HSS-a predložena  je 
g. Ivanka Vincetić.
- glasanjem je donešena jednoglasna 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuđača za prodaju zemlje 
( nekretnina ) u vlasništvu Općine Cernik
- Hrvoje Žakić, Marijan Bakuknić i Ivanka Vincetić

C) Molba Matošević Marijana
Molbu g. Marijana Matoševića  pročitao je predsjednik Vijeća g.  Hrvoje Žakić. Marijan 
Matošević  je samohrani otac koji ima dvoje djece , supruga je nedavno umrla , a on se 
doselio sa djecom u Cerničku Šagovinu kod rođaka u kuću koja je u jako lošem stanju i nije 
osposobljena za stanovanje. Nema vode, dimnjak se mora popraviti , sanitarni čvor također 
nije u funkciji.
S obzirom da  ima jako mala primanja moli za pomoć u materijalu da sam popravi  i osposobi 
kuću za stanovanje do zime.

Jednoglasno je donešena
   O D L U  K U o  financijskoj pomoći    

Općina Cernik  će   financijski pomoći  u  nabavci  materijala za  obnovu kuće 
Marijana Matošević iz Cerničke Šagovine 133 u visini od 4.000,00 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
 Marijam Matošević  uputio je molbu za pomoć u opremanju odnosno izgradnji  vodovoda, 
odvodnje  u kući, ličenja i drugih  radova. 
Marijan Matošević samohrani je otac dvoje malodobne djece  i nema nikakvih primanja , a 
kuća u koju se doselio nakon smrti supruge nije  osposobljenja za stanovanje  . 
Zbog slabog imovinskog stanja  odobrena je pomoć , tako da  se sredstva prebace na račun 
dobavljača za ugrađeni materijal.
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D) Različito
Načelnik g. Vitomir Žakić   izvjestio  je o poslovima koji su u od prošle sjednice do danas 
izvršeni ili su u tijeku; 

- Prošao projekt energetske obnove Vrtića -Fond zaštite okolišta  i Eu - 897.000,00  i 
unutarnjeg uređenja Vrtića od Ministarstva  za demografiju, obitelj , mlade i 
soc.politiku u iznosu od 1.199.382,00 kn

- 15.09. trebali bi započeti radovi na uređenju Školske ulice  u Cerniku vrijednost oko 
1.000.000,00 kuna

- Osvježena odnosno obojana Kapelica u centru mjesta  , poklon našeg mještanina g. 
Renata Jelinić

- Ovaj tjedan će  u Parku ( s desne strane )   biti izbetonirana podloga za  opremu 
Dječjeg igrališta koje će biti tu postavljeno

- Radovi na Bačici su pri kraju 
- Opatovac- ispred Crkve i oko Crkve postavlje su kocke 
- Postavljena “Pametna klupa” ispred Osnovne škole u Cerniku- dotacija      TZ 

B.P.Županije
- Led rasvjeta – za cjelu Općinu biti će postavljena još bolja izvedba žarulja u rujnu . 

Nove žarulje će štedjeti  još 20 % više  nego je u ponudi bilo navedeno 
- Pokrenut zajednički Projekt  “ Održivo prirodu podržimo”  -  zajedno surađuju Općina

Cernik, S.P. Selo i Rešetari – radi se o informiranosti  građana o odlaganju otpada i 
očuvanju okoliša

- Cernička Šagovina – trenutno su najaktivniji i stalno se nešto radi – napravljena 
nadstrešnica , pečenjara , osvjetljenje na stadionu, klupe i dr.

- Podvrško – još ništa nije napravljeno  ( struja -mrtvačnica, asalt do mrtvačnice – 
obećao Župan )

- Banićevac- putevi treba popraviti Gudeljević
- Banićevac- postavljena klima u hladnjači 
- Gletinci- radi se nadstrešnica i promijenjeni prozori na Domu

Pitanja; 
Vijećnik Mišo Gusić ; Kad će biti asfaltirana  Ulica dr. Franje Tuđmana?

Odgovor načelnika; Prvo se mora ishoditi građevinska dozvola  za tu Ulicu, a radovi su u 
tijeku , tako da se nadamo da će do kraja godine biti i dozvola gotova, tako da se možemo 
onda javiti na   neke od natječaja .

Mišo Gusić;  Zona gospodarske namjene?  Ima zainteresiranih , pa kome da se obrate ?

Načelnik; Natječaj je stalno otovoren za prodaju gradilišta u Zoni , tako da se mogu  
slobodno obratiti.

Pošto više nije bilo pitanja sjednica je završila 21,30 sati

Zapisnik vodila: Predsjednik Općinskog vijeća:
Helena Bakunić      Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum.
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