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1. 
 
Na temelju članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području  

Općine Cernik , Općinsko vijeće Općine Cernik na 23. sjednici  

održanoj 26. lipnja 2012. , donijelo je 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva  na području Općine 

Cernik  

Članak 1. 

Temeljem Odluke o komunalnim djela  za provođenje 

natječaja  odnosno postupka  davanja koncesije  glede 

pojedinih kom.djelatnosti  imenuju se članovi 

Povjerenstva i to:  

- Hrvoje Žakić, dip.inž.šum.   - predsjednik  

- Marko Curić,    - član 

- Marijana Majetić  - član 

 

Članak 2. 

Poslovi i zadatci povjerenstva su: 

- Prikupljanje ponuda, vrednovanje i izbor 

najpovoljnije temeljem kriterija Odluke o 

komunalnim djelatnostima na području  

Općine Cernik 

- Donošenje Zaključka  o prijedlogu  Opć.vijeću 

za odabir ponude   

 
     OPĆINA    C E R N I K 

       OPĆINSKO VIJEĆE 

  

Klasa; 021-05/12-01/03 

Urbroj: 2178/16-03-12-3 

Cernik, 26. lipnja 2013.  

       

     

 Predsjednik Općinskog vijeća: 

 Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. v.r. 

 

2. 
Na temelju članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09. i 79/09, 153/09, 

49/11, 84/11 i 90/11), i članka 32.Statuta Općine Cernik i («Službeni 

glasnik» br 3/09.) Općinsko vijeće Općine Cernik na 23. sjednici 

Općinskog vijeća održanoj -26. lipnja 2012. , donijelo je 

O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Cernik  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Cernik (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju 

se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 

području Općine Cernik, način i uvjeti obavljanja 

komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja 

za obavljanje komunalnih djelatnosti na području 

Općine Cernik. 

Članak 2. 

Na području Općine Cernik obavljaju se sljedeće 

komunalne djelatnosti: 

- opskrba pitkom vodom, 

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog 

otpada, 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje groblja  

- obavljanje dimnjačarskih poslova, 

- javna rasvjeta 

 

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH 

DJELATNOSTI 

Članak 3. 

Komunalne djelatnosti na području Općine Cernik 

obavljaju: 

- trgovačko društvo Slavča d.o.o. u 

suvlasništvu Općine 

- pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora 

o koncesiji 

- pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora 

o povjeravanju komunalnih poslova 

 

 

 

Članak 4. 
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Trgovačko društvo Slavča d.o.o., Ljudevita Gaja 56, 

Nova Gradiška obavlja sljedeće komunalne 

djelatnosti: 

- opskrba pitkom vodom  

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

 

Članak 5. 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

ugovora o koncesiji su: 

- dimnjačarski poslovi 

 

Članak 6. 

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju 

ugovora o povjeravanju komunalnih poslova fizičkoj 

ili pravnoj osobi jesu: 

- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog 

otpada, 

- održavanje javnih površina, 

- održavanje nerazvrstanih cesta, 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje groblja  

- javna rasvjeta 

 

III NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 

UGOVORA O KONCESIJI 

 

Članak 7. 

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje 

načelnik Općine Cernik u „Narodnim novinama“. 

Objavom obavijesti započinje postupak davanja 

koncesije. 

 

Članak 8. 

Postupak davanja koncesije provodi Stručno 

povjerenstvo koje imenuje načelnik Općine Cernik, 

posebno za svaki postupak glede pojedinih 

komunalnih djelatnosti. Povjerenstvo broji tri člana.  

Članak 9. 

Postupak davanja koncesije se provodi sukladno 

odredbama Zakona o koncesijama (NN 125/08). 

Članak 10. 

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će 

donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te 

će ga uputiti Općinskom vijeću Općine Cernik.  

Članak 11. 

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije 

ponude: 

- najviša ponuđena naknada za koncesiju. 

- ekonomski najpovoljnije ponuda 

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj 

koncesije odlučuje koje će kriteriji primijeniti prilikom 

donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

Članak 12. 

U slučaju primjene kriterija ekonomski 

najpovoljnije ponude, najpovoljnijom ponudom 

smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova 

utvrđenim prema sljedećim kriterijima: 

a) Broj zaključenih ugovora za djelatnost koja je 

predmet koncesije s drugim jedinicama lokalne 

samouprave: 

           - nijedan ugovor                                                                                    

0 bodova, 

           - od 1 do 5 ugovora                                                                              

10 bodova, 

           - više od 5 ugovora                                                                              

20 bodova,                                                                                                                          

b)  Tvrtka ili obrt registrirani na području Općine 

Cernik                                          20 bodova                   

c) Povoljnost ponude 

- najniža cijena za pruženu uslugu 

najniža cijena / ponuđena cijena x 100 = 

broj bodova 

- najviša naknada za koncesiju 

ponuđena naknada / najviša naknada x 100 

= broj bodova 

 

Članak 13. 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi 

Općinsko vijeće Općine Cernik. Odluka obvezno 

sadrži: određenje djelatnosti za koju se daje 

koncesija, način, uvjete i rok trajanja koncesije, 

ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze 

koncesionara uključujući i pravo gradnje i 
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korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

te obvezu održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, visinu naknade za koncesiju te druga 

pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti kako ih 

uređuje Zakon o koncesijama. 

 

Članak 14. 

Ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem sklapa 

načelnik Općine na temelju odluke o koncesiji. 

Članak 15. 

Koncesija se može dati na razdoblje do maksimalno 4 

godine. 

 

 

Članak 16. 

Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna 

Općine Cernik, a koristi se za građenje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture. 

 

 

Članak 17. 

Koncesija prestaje: 

- istekom vremena na koje je koncesija 

dodijeljena 

- prestankom pravne ili smrću fizičke osobe 

korisnika koncesije 

- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog 

interesa, 

- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji, 

- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji, 

- pravomoćnošću sudske odluke kojom se 

ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se 

poništava. 

 

IV NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 

KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU 

PISANOG UGOVORA 

Članak 18. 

Odabir fizičke ili pravne osobe kojoj će biti povjereno 

obavljanje djelatnosti iz članka 6. ove Odluke provodi 

se: 

- javnim natječajem 

- prikupljanjem ponuda 

Članak 19. 
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi 

načelnik Općine. Poziv za prikupljanje ponuda ili objava javnog 

natječaja sadrži: 

- naziv djelatnosti, 

- rok na koji se sklapa ugovor, 

- vrstu i opseg poslova, 

- način određivanja cijene za obavljanje 

poslova te način i rok plaćanja, 

- potrebno jamstvo za ispunjenje ugovora, 

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda, 

- rok važenja ponude, 

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, 

- odredbe o otvaranju ponuda, 

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude 

  

Poziv za prikupljanje ponuda ili javni natječaj 

objavljuje se na web stranici Općine Cernik i/ili 

putem oglasa u lokalnim medijima i/ili putem 

poziva na dostavu ponuda na adrese minimalno tri 

(3) ponuditelja i/ili putem oglasne ploče Općine 

Cernik. 

Članak 20. 

Postupak provedbe javnog natječaja ili prikupljanja 

ponuda provodi Stručno povjerenstvo koje imenuje 

načelnik Općine Cernik, posebno za svaki postupak 

glede pojedinih komunalnih djelatnosti. 

Povjerenstvo broji tri člana. 

 

Članak 21. 

Uz ponudu, ponuditelji su dužni dostaviti sljedeću 

dokumentaciju: 

- dokaz da je ponuditelj registriran za 

navedenu komunalnu djelatnost  

- dokaz da je ispunio obvezu plaćanja 

dospjelih poreznih obveza i obveza za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 

- dokaz o nekažnjavanju za gospodarski 

subjekt i/ili osobu ovlaštenu po zakonu za 

zastupanje gospodarskog subjekta 

- dokaz o solventnosti gospodarskog subjekta 
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- reference za obavljanje komunalne djelatnosti 

- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora 

Ponude se sa svom propisanom dokumentacijom 

dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici 

na adresu Općine Cernik u roku od najmanje 15 dana 

od dana objave natječaja ili poziva na dostavu 

ponuda.  

Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za 

dostavu ponuda. Neće se provoditi javno otvaranje 

ponuda. 

 

Članak 22. 

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti 

zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te će ga 

uputiti Općinskom vijeću Općine Cernik. 

Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne 

izabere nijedna od pristiglih ponuda. 

Članak 23. 

Kriterij za odabir ponude:  

- najniža ponuđena cijena ili 

- ekonomski najpovoljnija ponuda.  

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, naručitelj 

odlučuje koje će kriteriji primijeniti prilikom donošenja 

odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

 

Članak 24. 

U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude, 

najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda sa 

najvećim brojem bodova utvrđenim prema sljedećim 

kriterijima: 

a) Broj zaključenih ugovora za djelatnost koja je 

predmet ugovora s drugim jedinicama lokalne 

samouprave: 

           - nijedan ugovor                                                                                    

0 bodova, 

           - od 1 do 5 ugovora                                                                              

10 bodova, 

           - više od 5 ugovora                                                                              

20 bodova,                                                                                                                          

b)  Tvrtka ili obrt registrirani na području Općine 

Cernik                                          20 bodova                   

c) Povoljnost ponude 

najniži ponuđeni iznos / ponuđeni iznos x 100 = 

broj bodova 

Članak 25. 

Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti se 

sklapa najdulje na vrijeme od 4 godine. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26. 

Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi 

do isteka Ugovora. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku“ općine Cernik. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke , prestaje 

važiti Odluka od  06. Svibnja 2008.g. 

 
    OPĆINA    C E R N I K 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 Klasa; 021-05/12-01/03 

Urbroj;  2178/16-03-12-3 

Cernik, 26.06.2012. 

 

   Predsjednik Općinskog vijeća: 

                     Hrvoje Žakić, dip.inž. v.r. 

  ________________________________________ 

 

3. 

Na temelju članka 32. Statuta općine Cernik 

(«Službeni glasnik» općine Cernik 3/09. ) 

Općinsko vijeće općine  Cernik na svojoj 23. 

sjednici održanoj   26. lipnja 2012. godine donijelo 

je slijedeću 

 

   O D L U K U  

  o  iznosu naknade za zakup 

poslovnog prostora u Domu Cernik 

 

   Članak 1. 

Određuje se iznos  zakupnine za sve 

korisnike   Doma Cernik u visini od 4.200,00 kuna  

počev od 01. srpnja 2012. godine.  

Predsjednik Općinskog vijeća; 

Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 
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Sva prava i obveze  zakupodavatalje i 

zakupoprimca  biti će narečena ugovorom o zakupu .  

 

   Članak 2. 

 Sredstva  za zakup poslovnog prostora   u 

Domu Cernik  uplaćuju se žiro račun Općine 

 Cernik uz poziv na broj 22-7706- JMBG . 

   Članak 3. 

 Društva na Općini Cernik  imaju pravo na 

korištenje Doma Cernik bez naknade 

 ( KUU Cernik, HPD «Tomislav», NK «Mladost», 

Škola Cernik , DVD Cernik, Udruga umirovljenika 

Cernik i sve dr.udruge sa područja Općine Cernik.) 

   Članak 4. 

Svi zakupci koji su rezervirali Dom   do 01. srpnja 

2012. godine , platiti će naknadu prema Odluci od 

02.12.2004.  odnosno 3.200,00 kuna .   

      

   Članak 3. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA CERNIK 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa; 021-05/12-01/23 

Urbroj; 2178/16-03-12-3 

Cernik, 26.lipnja  2012. godine 

 

Predsjednik             

Općinskog vijeća općine  Cernik: 

       Hrvoje Žakić, dip.inž.šum., v.r. 
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