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3. 

  Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 – 

pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 

38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 84/11, 90/11, 142/12, 

94/13,  i 153/13.), članka 17. Odluke o komunalnim 

djelatnostima općine Rešetari  (Sl.glasnik 1/11) i 

članka 32. Statuta Općine Cernik (Sl.glasnik 

3/09.,1/13., i 3/14.) , Općinsko vijeće ,na    10.  

sjednici održanoj dana  25. rujna 2014. godine donosi 

 

ODLUKU 

o izboru osobe za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih 

površina na području Općine Cernik   

 

I 

 

Za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta na 

području općine Cernik , odabire se najpovoljniji 

ponuditelj u postupku pozivnog natječaja za 

obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih 

površina i nerazvrstanih cesta na području općine 

Cernik  GUDELJEVIĆ Automehanika i 

građevinarstvo, vl.Goran Gudeljević, Cernik, Rokova 

14, OIB 20535297824 

II 

 

Na temelju ove Odluke, Načelnik Općine 

Cernik  sklopit će sa GUDELJEVIĆ Automehanika i 

građevinarstvo  Cernik,  ugovor o obavljanju 

komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i 

javnih površina na području općine Cernik na rok od 

4 (četiri) godine, od dana donošenja ove Odluke. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Pravni temelj za donošenja Odluke o izboru 

osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina 

propisan je člankom 15. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, kojim je određeno  da jedinica lokalne 

samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti 

koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna 

povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog 

ugovora najdulje na vrijeme od četiri godine, te 

odrediti uvjete i mjerila za provedbu javnog 

natječaja. 

Istim je člankom u stavku 4. propisano da 

predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 

donosi odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti 

obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog 

ugovora. 

Temeljem članka 2. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog   ugovora (u daljnjem tekstu: 

Odluka), Načelnik  općine Cernik  donio je  Odluku  

o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i 

provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih 

površina na području općine  Cernik , 14.07.2014.  

Stručno povjerenstvo imenovano je za  provedbu 

postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 

području općine Cernik . 

Temeljem članka 18. Odluke o komunalnim 

djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

pisanog ugovora, Načelnik je  pisanu ponudu uputio 

ponuditeljima na adrese. 

 

Predmet javnog poziva  je obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja javnih površina  i 

nerazvrstanih cesta na području općine Cernik  

sukladno programima održavanja komunalne 

infrastrukture općine Cernik   za svaku proračunsku 

godinu u razdoblju od  2014. - 2018. g.  odnosno 

planiranim novčanim sredstvima. 

Dokumentacijom za natječaj za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih 

cesta i javnih površina na području općine Cernik  

,utvrđeno je da će se najpovoljnijom ponudom 

smatrati prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom.  

Uvjeti obavljanja djelatnosti održavanja 

javnih površina  i nerazvrstanih cesta  utvrđeni su 

dokumentacijom za natječaj , a sve sukladno 

odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i 

Odluke o komunalnim djelatnostima koji se mogu 

obavljati na temelju pisanog ugovora. 

Zapisnikom sa otvaranja ponuda 

,povjerenstvo je utvrdilo: 
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da su u postupku  prikupljanju pisanih ponuda  za 

obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih 

površina i nerazvrstanih cesta na području općine 

Cernik   zaprimljene tri  ponude   i to; 

- GUDELJEVIĆ AUTOMEHANIKA I 

GRAĐEVINARSTVO, vl. Goran Gudeljević, 

Rokova 14 , CERNIK ,  ponuđeni iznos :  

287.350,00 kn  sa PDV-om  

 

-AUTOPRIJEVOZ, vl.Ranko Milošević,  

Ljupina 39, Nova Gradiška -  nema 

ponuđenog iznosa  - prazan troškovnik, ne 

prihvatljiva ponuda 

 

-  PRIJEVOZ TERETA I USLUGA 

RADNIM STROJEVIMA CVETKOVIĆ, 

PRVČA 5,  Nova Gradiška, ponuđeni 

iznos; 488.050,00 kn sa PDV-om , ponuda 

nije prihvatljiva  jer je nepotpuna, nije 

predočena potrebna dokumentacija. 

 

-Ponuda  „GUDELJEVIĆ  - AUTOMEHANIKA I 

GRAĐEVINARSTVO“ vl. Gorana Gudeljević , iz 

Cernika Rokova 14 je  u potpunosti sukladna 

dokumentaciji za natječaj i najpovoljnija je ponuda , 

te je  donesen  Zaključak o prijedlogu za odabir 

navedene ponude. 

Radi navedenog, odlučeno je kao u izreci Odluke. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena. 

 
 

 

Klasa: 363-01/14-01/04 

Urbroj:2178/16-03-14-5 

Cernik, 23.09.2014. 

 

      

 PREDSJEDNIK OPĆISNKOG VIJEĆA 

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

 

4. 

  Na temelju članka  32.  Statuta općine Cernik 

(«Službeni glasnik» općine Cernik 3/09., 1/13.)  

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 10. 

sjednici održanoj 25. rujna 2014.  godine   donosi 

       O D L U  K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji 

zemljišta u industrijskoj zoni 

   Članak 1. 

Članak 3.  Odluke o prodaji zemljišta u industrijskoj 

zoni  briše se. 

   Članak 2. 

Obračun komunalnog doprinosa za poslovne 

objekte , a tako i građevine  u industrijskoj zoni    

biti će u skladu  s Odlukom o izmjeni i dopuni 

Odluke o  komunalnom doprinosu  općine Cernik ( 

„Službeni glasnik“ općine Cernik 2/13. ) 

  O b r a z l o ž e n j e  

Stupanjem na snagu (  21.03.2013. )  Odluke o 

izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu 

općine Cernik  , a odnosi se  na obračun  i naplatu 

komunalnog doprinosa poslovnih objekata   , stavlja 

se van snage i prestaje se postupati po  članku 3. 

Odluke o prodaji zemljišta u ind.zoni.  Slijedom 

navedenog obračun komunalnog doprinosa za 

poslovne objekte ,  je  u skladu s odlukom o izmjeni 

i dopuni odluke o komunalnom doprinosu općine 

Cernik , odnosno za poslovni prostor  ( prva i druga 

zona ) 1,00 kn / m3. 

   Članak 3. 

Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom 

glasniku općine Cernik. 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa; 363-01/14-01/01 

Urbroj; 2178/16-01-14-1 

Cernik,  25. rujna 2014.  

 

Veza Klasa; 363-01/13-01/1 

i        Klasa; 940-01/07-01/5 

 

      

     Predsjednik   Općinskog vijeća: 

        Hrvoje Žakić, dip.inž.šum., v.r. 
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5. 
   

Na temelju članka  32.  Statuta općine Cernik 

(«Službeni glasnik» općine Cernik 3/09., 1/13.)  

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 10. sjednici 

održanoj 25. rujna 2014.  godine   donosi 

 

       O D L U  K U 

o sufinanciranju  prijevoza učenika srednjih škola od

          I- IV razreda 

   Članak 1. 

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  

2014./2015.počev od  mjeseca  rujna   2014. do 

mjeseca lipnja 2015.  

 

O svim  ostalim pravima i obvezama biti će sklopljen 

Ugovor  sa prijevoznicima. 

 

   Članak 3. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa; 550-01/14-01/01 

Urbroj; 2178/16-01-14-1 

Cernik,  25. rujna 2014.  

 
     Predsjednik     Općinskog vijeća: 

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

 

 

 

6. 

   Na temelju članka  32.  Statuta 

općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 

3/09. 1/13.)  Općinsko vijeće općine Cernik  na 

svojoj 10.. sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine   

donosi 

      O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata 

           za šk.g. 2014./2015. 

 

   Članak 1. 

 Raspisuje  javni natječaj za stipendiranje 

studenata  sa područja Općine Cernik . 

 

   Članak 2. 

 Javni natječaj traje od 01. listopada   do 

30. studenog  2014. godine. 

 

   Članak 3. 

 Prednost pred ostalim  imaju ; 

- studenti iz obitelji   čiji ukupan prihod  

domaćinstva iznosi  do 4000,00 kuna , 

odnosno  iz obitelji  slabijeg imovinskog 

stanja 

-  studenti  s odličnim  uspjehom ( uvidom u 

svjedodžbe iz završene srednje škole  I- IV 

razred i diploma ). 

 

   Članak 4.. 

 Općinsko vijeće stipendirati će broj  

studenata prema mogućnostima. 

  Općinsko vijeće  izabrati će  studente koji 

će se stipendirati. 

   Članak 5. 

  Visina stipendije je 400,00 kuna,  a sva 

prava i obveze korisnika stipendije biti će regulirani 

ugovorom. 

  Stipendije počimaju teći  od 01. prosinca 

2014., a naknada će biti isplaćena u mjesecu 

siječnju 2015 godine.  

 

   Članak 6. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 
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                OPĆINA   C E R N I K 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 604-02/14-01/1 

Urbroj; 2178/16-03-14-1 

Cernik, 25.rujna 2014. 

 

  Predsjednik    Općinskog vijeća: 

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

 

 

7. 

Na temelju članka 28. stavka 2. točke 3. Zakona o 

koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 

11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 

novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 

59/01, 26/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 

34. Statuta Općine Cernik (»Službeni glasnik 3/09. 

1/13,. 2/14.),  a u postupku davanja koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine 

Cernik, koji je započeo danom slanja Obavijesti o 

namjeri davanja koncesije u EOJN RH broj objave 

2014/S 01/K-0029364, Općinsko vijeće Općine 

Cernik na 10. sjednici održanoj  25. rujna 2014. 

godine, donijelo je 

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA 

DAVANJA KONCESIJE 

Članak 1. 

Poništava se postupak davanja koncesije za 

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine 

Cernik, pokrenut objavom Obavijesti o namjeri 

davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske pod oznakom 2014/S 

01/K-0029364, jer nakon odbijanja ponuda u 

postupku davanja koncesije nije preostala niti jedna 

valjana ponuda. 

 

Članak 2. 

Ova Odluka, s preslikom Zapisnika o pregledu i 

ocjeni ponuda, dostaviti će se svim ponuditeljima, 

bez odgode preporučenom poštom s povratnicom ili 

na drugi način kojim će se dostava moći dokazati. 

 

Članak 3. 

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije 

objaviti će se u Elektroničkom oglasniku javne 

nabave. 

 
    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA CERNIK 

              OPĆINSKO VIJEĆE   

 
 Klasa;360-01/14-01/0 

Urbroj: 2178/16-01-14-5 

Cernik 25.09. 2014. 
   Predsjednik    Općinskog vijeća: 

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

 

Obrazloženje 

 

Na temelju Zakona o koncesijama i Zakona o 

komunalnom gospodarstvu proveden je postupak 

davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova, davatelja koncesije Općine Cernik. U 

propisanom roku za dostavu ponuda pristigla je 

jedna ponuda, ponuditelja EKO KONG d.o.o., Trg 

kralja Tomislava 1, Nova Gradiška. 

Nakon javnog otvaranja ponuda stručno 

povjerenstvo obavilo je pregled i ocjenu ponuda na 

temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za 

nadmetanje te utvdilo da je navedena ponuda 

nevaljana. Na temelju čl. 24. st. 4. Zakona o 

koncesijama davatelj koncesije je nevaljanu ponudu 

odbio rješenjem te u postupku nije preostala nijedna 

valjana ponuda. 

 

           Predsjednik: 

    Hrvoje Žakić, dip.inž. 
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S obzirom na navedeno, a temeljem članka 28. stavka 

2. točke 3. Zakona o koncesijama Općinsko vijeće 

Općine Cernik odlučilo je kao u članku 1. Odluke. 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 

Protiv ove Odluke može se u roku od 5 dana od dana 

primitka izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu 

postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 

000 Zagreb. 

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se 

dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim 

putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti 

dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s 

propisom o elektroničkom potpisu. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, 

žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i 

davatelju koncesije na dokaziv način. 

 

 

8. 

    
ODLUKA O PROMJENI INVESTITORA ZA IZGRADNJU  

        

 

Temeljem čl.31. i 32. Statuta Općine Cernik  , 

Općinsko vijeće Općine Cernik na sjednici održanoj 

dana   25.  rujna 2014. donijelo je  

  

  

ODLUKU 

 o promjeni investitora za  izgradnju magistralnog 

vodoopskrbnog cjevovoda CERNIK-BAĆINDOL-

BANIĆEVAC 

  

Članak 1. 

Mijenja se investitor za izgradnju magistralnog 

vodoopskrbnog cjevovoda CERNIK-BAĆINDOL-

BANIĆEVAC na području katastarskih 

općina:Cernik, Baćindol, Opatovac i Banićevac ( na 

katastarskim česticama navedenim u glavnom 

projektu , knjiga 1/1 i 1/2, u poglavlju Tehnički opis 

izrađen po HIDRO-PLUS d.o.o. Osijek broj:HP-

231/10 od lipnja 2010. , u skladu s Lokacijskom 

dozvolom Klasa:Up/I-350-05/09-01/79, 

Urbroj:2178/1-16-10-20 od 08.06.2010. godine i  

Potvrdom Glavnog projekta Klasa:361-08/10-

02/33  Urbroj:2178/1-16-10-5 od 15. prosinca 

2010. godine. 

  

 Članak 2. 

 Umjesto dosadašnjeg investitora:Općina  

Cernik, Cernik, Frankopanska 117, novi investitor 

je:REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA 

GRADIŠKA d.o.o. Davor, Vladimira Nazora 62. 

  

Članak 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objaviti će se u „Službenom glasniku Općine 

Cernik“. 

    

     REPUBLIKA HRVATSKA 

         BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA C E R N I K 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:325-01/14-01/01 

URBROJ:2178/16-03-14-4 

CERNIK, 25. rujna 2014. 

  

 

 

      

 Predsjednik Općinskog vijeća: 

       općine Cernik: 

   Hrvoje Žakić, dipl.inž.šumar. v.r. 
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«SLUŽBENI GLASNIK» OPĆINE 

CERNIK  

službeno glasilo općine Cernik 

 

 

Glavni i odgovorni urednik načelnik Općine

   Cernik 

Cernik, Frankopanska 117, 369-050 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasilo izlazi prema potrebi  
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