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1. 

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od 

elementarnih nepogoda  (NN 73/97 174/04. ) i članka 34. 

Satuta općine Cernik ( „Službeni glasnik“ općine Cernik  

3/09, 1/13,3/14.) Općinsko vijeće Općine Cernik na 

svojoj   03.  sjednici      održanoj  02. listopada 2017.      

imenuje  
POVJERENSTVO ZA  PROCJENU ŠTETE  

IZAZVANE VELIKOM KOČINOM OBORINA – 

 SUŠA 

 

   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.  

 

       

 Predsjednik općinskog vijeća:  

       Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

 

Klasa; 320-01/17-01/06 

Urbroj; 2178/16-03-17-3 

Cernik,     02. listopada  2017.  

 

 

2.  

 Na temelju članka  34.  Statuta općine 

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

1/13.3/14.)  Općinsko vijeće općine Cernik  na 

svojoj 3 . sjednici održanoj  02. listopada      2017. 

godine   donosi 

   O D L U K A  o raspisivanju natječaja za 

stipendiranje učenika i studenata   za šk.g. 

2017./2018. 

 

   Članak 1. 

Raspisuje  javni natječaj za stipendiranje  učenika i 

studenata  sa područja Općine Cernik . 

 

   Članak 2. 

 Javni natječaj traje od 03. listopada   do 

15. studenog  2017. godine. 

 

   Članak 3. 

 Prednost pred ostalim  imaju ; 

- Učenici i studenti iz obitelji   čiji ukupan 

prihod  domaćinstva iznosi  do 4000,00 

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  (Instalater kućnih instalacija , 

CNC operater, Bravar, Stolar, 

Elektroinstalater,Autolakirer) 

 

   Članak 4. 

 Općinsko vijeće stipendirati će  do 5  

učenika i  studenata prema mogućnostima. 

  Općinsko vijeće  izabrati će učenike i   

studente koji će se stipendirati. 

   Članak 5. 

  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. 
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Stipendije počimaju teći  od 01. prosinca 2017., a 

naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2018. 

godine.  

 

   Članak 6. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 
 

OPĆINA   C E R N I K 

               OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 604-02/17-01/1 

Urbroj; 2178/16-03-17-1 

 

 

       

  Predsjednik 

       Općinskog vijeća: 

     Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

3. 

              Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik 

(«Službeni glasnik» općine Cernik 3/09., 1/13., 3/14)  

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj  03. sjednici 

održanoj 02. listopada  2017.godine   donosi 

 

     O D L U  K U o  financijskoj pomoći     

   Članak 1. 

Općina Cernik  će   financijski pomoći  u  

nabavki  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. 

  

 

     Članak 2. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 

 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

Klasa; 021-01/17-01/01-3 

Urbroj; 2178/16-03-17-2 

Cernik , 02. listopada 2017.g. 

 

      

       Predsjednik  

              Općinskog vijeća:  

         Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 

 

4. 

Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik 

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

1/13.3/14.), Općinsko vijeće općine Cernik na  3. 

sjednici održanoj 02. listopada 2017. donosi 

       O D L U  K U 

o sufinanciranju rada ordinacije obiteljske medicine 

u Cerniku 

 Članak 1. 

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, 



Strana 3                        “SLUŽBENI GLASNIK”  OPĆINE CERNIK  

                                                                                                 Broj 6/17 

   Cernik, 06. studenog  2017. 

 

 

 

 

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.  

 

   Članak 3. 

Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» 

općine Cernik. 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa; 500-01/17-01/03 

Urbroj; 2178/16-03-17-2 

Cernik,  02. listopada 2017. 

 

5. 

Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik («Službeni 

glasnik» općine Cernik 3/09., 1/13.3/14.) sukladno 

članku 6. točke 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(NN 26/2015), Općinsko vijeće općine Cernik na  3. 

sjednici održanoj 02. listopada 2017. donosi 

       O D L U  K U 

o dodjeli  novčanih sredstava za  rad HNK „Mladost“ 

Cernik 

                    

   Članak 1. 

Općina Cernik     sufinancirati  će  rad novoosnovane 

udruge HNK „Mladost“ Cernik u  visini     5.000,00 kn . 

Sredstva će biti isplaćena   sa stavke  Proračuna 1009- 

Program poticanja i razvoja sporta  i rekreacije,  

Aktivnost   financiranje športskih udruga A-100901 

tekuće donacije u novcu 3811.  

  O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 

Općina Cernik raspisala je javni natječaj za  financiranje 

udruga u mjesecu siječnju 2017. godine , temeljem kojeg 

je donešena Odluka o financiranju udruga iz područja 

djelatnosti sporta .   Ukupna sredstva predviđena za 

navedeni Program iznose 285.000,00 kn, a raspoređena 

su u vrijednosti  230.000,00 -  pod nazivom „Promicanje 

i unapređenje nogometa, sportske kulture i uključivanje 

mladih u sport“ – Nogometom do zajedništva. 

Kako je Hrvatski nogometni klub „ Mladost“ 

Cernik osnovan u proljeće  2017. nakon  donošenja 

Odluke o financiranju Udruga  i nije bio u 

mogućnosti sudjelovati u natječajnom postupku 

predlaže se izravna dodjela sredstva  za rad udruge (  

plaćanje naknade za sudce i delegate ) u visini 

5.000,00 kuna. 

 Temeljem navedene Odluke načelnik će sklopiti 

ugovor sa HNK „Mladost“ Cernik, kojim će biti  

utvrđene obveze korisnika proračunskih sredstava. 

 

   Članak 3. 

Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» 

općine Cernik. 

 
 

 

 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

Klasa; 402-01/17-01/02 

Urbroj; 2178/16-03-17-2 

Cernik,  02. listopada 2017. 

 

 

      

     Predsjednik Općinskog vijeća: 

       Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

 

 

 

 
 

      

   
 


