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   Cernik,18.09.2018. 

 
1. 

               
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA CERNIK 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa:021-05/18-01/01 

Urbroj:2178/16-03-18-3 

Cernik, 04.09.2018.god. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Cernik („Službeni glasnik Općine Cernik 3/01, 1/13, 3/14.) 

Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo Općine Cernik na svojoj 9. sjednici održanoj dana 04. rujna 

2018. donijelo je sljedeću 

O D L U K U  

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Cernik 

I. 

Ulaganje u  izgradnju vodoopskrbnog sustava naselja Giletinci   u skladu je  sa strateškim razvojnim 

programom i prostornim planom Općine Cernik. 

II. 

Izgradnja vodoopskrbe naselja Giletinci iz točke I. ove Odluke od značajnog je interesa  za Općinu 

Cernik.  

III. 

Polazeći od utvrđenja pod točkama I. i II. ove Odluke Općinsko vijeće Općine Cernik daje suglasnost 

za provedbu ulaganja izgradnje vodoopskrbnog sustava naselja Giletinci.  

IV. 

Financijska sredstva za financiranje ulaganja iz točke I. ove Odluke osigurati će se pribavljanjem  

bespovratnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. putem natječaja za provedbu Podmjere 7.2. “ Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih 

vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - 

provedba tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 

2020. 

Sastavni dio ove odluke je Prilog sa opisom projekta: „Vodoopskrba naselja Giletinci“. 

 

                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                    HRVOJE ŽAKIĆ dipl.inž.šumarstva,v.r. 
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2. 

          
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA CERNIK 
OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 360-01/18-01/01 

Urbroj: 2178/16-01-18-3 

Cernik, 04.09.2018.god. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Cernik („Službeni glasnik Općine Cernik 3/01, 1/13, 3/14.) 

Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo Općine Cernik na svojoj 9. sjednici održanoj dana 04. rujna 

2018. donijelo je sljedeću 

O D L U K U  

o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Cernik 

I. 

Ulaganje u  rekonstrukciju i opremanje javno-društvene građevine - Društvenog doma Cernik   u 

skladu je  sa strateškim razvojnim programom i prostornim planom Općine Cernik. 

II. 

Rekonstrukciju i opremanje javno-društvene građevine - Društvenog doma Cernik   iz točke I. ove 

Odluke od značajnog je interesa  za Općinu Cernik.  

III. 

Polazeći od utvrđenja pod točkama I. i II. ove Odluke Općinsko vijeće Općine Davor daje suglasnost za 

provedbu ulaganja „Rekonstrukciju i opremanje javno-društvene građevine - Društvenog doma 

Cernik“.  

IV. 

Financijska sredstva za financiranje ulaganja iz točke I. ove Odluke osigurati će se pribavljanjem  

bespovratnih sredstava u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-

2020. putem natječaja za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti 

te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020.  

Sastavni dio ove odluke je Prilog sa opisom projekta: „Rekonstrukciju i opremanje javno-društvene 

građevine - Društvenog doma Cernik“. 

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                             HRVOJE ŽAKIĆ dipl.inž.šumarstva, v.r. 

 

 


