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1. 
KOMISIJA ZA POPIS KAPITALNE IMOVINE    

OBVEZA I POTRAŽIVANJA    

      

Na temelju Odluke o imenovanju ( odluka Načelnika od 02.01.2018.), Komisija 

podnosi sljedeće :    

      

                            IZVJEŠĆE O POPISU KAPITALNE IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA 

                                                                   NA DAN 31.12.2017. god.   

      

  Članak 1.    

      

Stanje  kapitalne imovine na dan 31.12.2017. godine iznosi   

      

 NAZIV IMOVINE NAB. VRIJEDN OTPISANA VR SADAŠNJA VR. 

 Zemljište  3.137.826,14 0,00 3.137.826,14 

 Nematerijalna imovina (kat izmj-pros plan) 2.191.451,04 655.730,30 1.535.720,74 

 Športske dvorane i rekreacijski objekti 808.097,07 487.489,15 320.607,92 

 Ceste putevi 5.736.465,63 1.473.096,08 4.263.369,55 

 Kanalizacija, vodovod 15.227.609,0
3 

8.017.413,34 7.210.195,69 

 Sportski i rekreacijski tereni 1.557.126,16 656.485,31 900.640,85 

 Spomenici 198.269,46 119.923,69 78.345,77 

 Energetski objekti -javna rasvjeta 1.095.632,52 539.917,47 555.715,05 

 Ostali građevinski objekti 14.121.532,3
1 

5.747.326,73 8.374.205,58 

 Uredska oprema i namještaj 163.283,70 122.538,63 40.745,07 

 Komunikacijska oprema 345,00 345,00 0,00 

 Oprema za hlađenje, grijanje 50.394,76 50.394,76 0,00 

 Oprema za odrzavanje prostprija 1.607,05 1.607,05 0,00 

 Uređaji , strojevi i oprema za ostale namjene 1.427.567,03 1.183.566,00 244.001,03 

 Koslice , traktori 38.693,05 38.693,05 0,00 

 Sitan inventar 184.776,18 184.776,18 0,00 

 Tucanik na zalihi 25.245,63 0,00 25.245,63 

      

  Ukupno 45.965.921,7
6 

19.279.302,7
4 

26.686.619,02 

      

  Članak 2.    

      

Stanje financijskih sredstava, dionica, obveza i potrazivanja na dan 31.12.2017. 

      

 NAZIV IMOVINE    

 Novac na žiro-računu   467.506,97 
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 Novac u blagajni   1.935,90 

  Ukupno novac na računu i blagajni  469.442,87 

 Dionice u trgovačkom društvu "Slavča"   2.284.000,00 

 Dionice u Regionalni vodovod Davor   1.000,00 

 Vodovod Zapadne Slavonije   6.400,00 

  Ukupno dionice   2.291.400,00 

      

  Ukupni financijska imovina i dionice  2.760.842,87 

      

      

 Ostala potrazivanja - refundacija   26.025,00 

  Ukupno ostala potrazivanja   26.025,00 

 Potraživanja za kuće za odmor   79.534,01 

  Ukupno porez na imovinu   79.534,01 

 Potraživanja za porez na potrošnju   16.542,92 

 Potraživanja za porez na tvrtku   3.631,44 

  Ukupno porez na promet   20.174,36 

 Potraživanja za koncesije   3.097,90 

 Potraživanja od zakupa imovine   31.719,84 

 Potraživanja za eksploat min sirovina + zauzeta površina  31.994,24 

  Ukupno za prihode od imovine   66.811,98 

 Potraživanja za grobnu naknadu   24.320,00 

  Ukupno grobna naknada   24.320,00 

 Šumski doprinos   0,00 

  Ukupno doprinos za šume   0,00 

 Mjesni samodoprinos - kat izmj Cernik   96.603,04 

 Mjesni samodoprinos - kat izmj Banićevac - Podvrško  78.691,22 

 Samodoprinos za Požeška ulica   3.139,00 

 Samodoprinos za dom Banićevac   6.780,00 

 Samodoprinos za odvojak Opatovac   3.500,00 

 Samodoprinos za odvojak i dom Podvrško   30.159,31 

 Samodoprinos za odvojak Šumetlica   5.000,00 

 samodoprinos za dom Opatovac   10.790,00 

  Ukupno samodoprinosi   234.662,57 

 Komunalni  doprinos   74.858,56 

 Komunalna naknada   772.894,90 

 Naknada za priključak   101.876,96 

  Ukupno kom doprinosi i nakande  949.630,42 

 Potraživanja za pogrebne usluge   3.200,00 

  Ukupno potraživanja za pogrebne usluge  3.200,00 

 Potraživanja za prodanu državnu zemlju 2005  8.064,08 

 Potraživanja za prodanu državnu zemlju 2012  577.635,86 

  Ukupno za državnu zemlju   585.699,94 



Strana 3                        “SLUŽBENI GLASNIK”  OPĆINE CERNIK  

                                                                                                 Broj 7/18 

   Cernik,08.06.2018. 

 

 

 

 
      

  Ukupno potraživanja   1.990.058,28 

      

 Obveze za plaće   49.288,38 

 Obveze prema dobavljačima   627.316,24 

  Ukupno obveze   676.604,62 

      

      

 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA    

        OPĆINA  C E R N I K    

         OPĆINSKO VIJEĆE    

                         Predsjednik  

                      Općinskog vijeća:  

              Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 Klasa; 021-05/18-01/01-8    

 Urbroj; 2178/16-03-18-2    

 Cernik , 06. LIPNJA 2018.      

      

      

 2. 
 

    

      

Temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina  ( NN 16/07 i 152/2008.) i članka 30. 

Statuta Općine Cernik („Službeni glasnik“  općine Cernik 2/18.) Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici 

održanoj  06. lipnja  2018. donosi slijedeću 

 

   O D L U K A    O IMENOVANJU TRGA 

    NA PODRUČJU NASELJA CERNIK 

 

     Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se    naziv  Trga u naselju Cernik  kako slijedi;  

 

1.  Franjevački trg  –  koji obuhvaća   dijelove  Frankopanske ulice u Cerniku, k.o.Cernik   i to ;  

-dio čkbr.  2581  od skretanja  prema Crkvi i Fr.samostanu ,  čkbr. 2196 – Frankopanska ulica , 

kapelica, čkbr. 2195 – park , čkbr. 2197 – park i dio čkbr. 1940 ,  sjeverno od Crkve  završno sa 

linijom kulture, te dio Potočne ulice čkbr. 2595 koja  prolazi ispred Crkve pa sve do granice slijedeće 

ulice ( Đurićeve ) završno sa međom dvaju čestica. 

Privitak Odluci je preslika katastarskog plana na kojoj je obilježeno navedeno. 

 

 

Članak 2.  

 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u „Službenom glasniku“ općine Cernik.  

 

     BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA CERNIK 
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                  OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 023-01/18-01/01-8 

Urbroj; 2178/16-03-18-2 

Cernik, 06.06. 2018.     

         

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća; 

            Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 

3. 

   Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13), 

članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine 50/2017), članka 30. Statuta 

(„Službeni glasnik općine Cernik“ 2/18.), Općinsko vijeće Općine Cernik donijelo je na 8. sjednici održanoj 

dana 06. lipnja  2018.g.  

 

 

 

IZMJENU I DOPNU ODLUKE  

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području općine Cernik 

 

(u daljnjem tekstu: Odluka)  

 

 

     Članak 1. 

Članak 15. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Cernik mijenja se i glasi; 

 

 

Članak 15. 

 

Najmanja učestalost odvoza otpada  

 

Najmanja učestalost odvoza za fizičke osobe:  

- miješani komunalni:  najmanje jednom u dva tjedna 

- biorazgradivi komunalni otpad:  najmanje jednom tjedno 

- korisni otpad- u slučaju pojedinačnog "odvoza sa kućnog praga" pojedine komponente: 

• stari papir i karton- najmanje dvanaest puta godišnje 

• plastična i metalna ambalaža- najmanje četiri puta godišnje 

• tekstil i  staklena ambalaža- najmanje četiri puta godišnje 

 

- korisni otpad- u slučaju  "odvoza sa kućnog praga" više komponenti korisnog otpada iz iste posude: 

• stari papir,  karton, plastična i metalna ambalaža iz iste posude – najmanje jednom mjesečno 
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• tekstil i  staklena ambalaža- najmanje jednom u četiri mjeseca, prikupljanje putem PVC vreća 

koje osigurava korisnik usluge 

 

- korisni otpad- u slučaju  prikupljanja  putem zelenih otoka. 

• stari papir,  karton, plastična i metalna ambalaža - najmanje četiri puta godišnje 

• tekstil i  staklena ambalaža- najmanje četiri puta godišnje 

 

 

- glomazni otpad: po pozivu korisnika i u dogovoru sa davateljem usluge  u  prema unaprijed 

određenim terminima.  Davatelj usluge mora omogućiti jedan besplatan odvoz glomaznog otpada sa 

kućnog praga korisnika usluge  u  najmanje 3 tjedna termina u godini dana.   

 

Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju 

predati barem jedanput. Ukoliko korisnici ne predaju miješani komunalni otpad barem jedanput u 

obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo naplatiti jednu primopredaju miješanog 

komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.  

Povremeni korisnici (uz predočenje potvrde o drugom boravištu, vize, radne dozvole ili dozvole za 

boravak u inozemstvu) ne trebaju ispuniti obavezu od jedne primopredaje miješanog komunalnog 

otpada u obračunskom razdoblju.  

Iznimno od navedenog, nadležno tijelo Općine Cernik može odrediti da se broj odvoza, na cijelom 

području općine Cernik ili u određenim dijelovima općine Cernik, uredi na drugačiji način, a sukladno 

stvarnim potrebama. 

 

 

Naplata odvoza otpada do zaključenja pojedinačnih ugovora između davatelja usluge i svih korisnika 

usluge iz Općine Cernik te ispunjenja uvjeta iz članka 34. ove Odluke, naplaćivat će se prema 

dosadašnjem načinu naplate, a najkasnije do zadnjeg dana za  primjenu odluke, 01.01.2019.  
 

 

       Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a biti će objavljena u „Službenom glasniku# općine Cernik. 

 

    OPĆINSKO VIJEĆE  

    OPĆINE CERNIK 

 

 

 

 

 

 

KLASA;351-01/17-01/07       Predsjednik 

URBROJ:2178/16-01-18-2             Općinskog vijeća: 

Cernik, 06. lipnja  2018.              Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

 ______________________________________________________________________ 
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4. 
Na temelju članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 

26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta Općine 

Cernik  («Službeni glasnik» općine Cernik 2/18.) Općinsko vijeće Općine Cernik na 08. sjednici Općinskog vijeća održanoj 06.06.2018.godine, 

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 sukladno članku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljaju se sljedeće 

komunalne djelatnosti: 

- opskrba pitkom vodom, 

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, 

- 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 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu 

odvodnju 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. 

Trgovačko društvo VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Ljudevita Gaja 56, Nova Gradiška obavlja 

sljedeće komunalne djelatnosti: 

- opskrba pitkom vodom,  

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. 
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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: 

- 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 za koncesiju koje imenuje načelnik Općine Cernik, 

posebno za svaki postupak glede pojedinih komunalnih djelatnosti. Povjerenstvo broji tri člana. Članovi 

stručnog povjerenstva za koncesiju ne moraju biti zaposlenici davatelja koncesije. Najmanje jedan član stručnog 

povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u području javne nabave. 

Članak 9. 

Postupak davanja koncesije se provodi sukladno odredbama Zakona o koncesijama (NN 69/17). 

Članak 10. 

Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude jesu: 

- najviša ponuđena naknada za koncesiju ili 

- ekonomski najpovoljnija ponuda 

U slučaju odabira ekonomski najpovoljnije ponude, relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju 

definira se u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije. 

 

Članak 11. 

 

Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku određenom u obavijesti o namjeri davanja koncesije, u pisanom 

obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom naziva predmeta koncesije iz obavijesti o namjeri davanja koncesije na 

koji se odnosi, te naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja. 

Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.  
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Članak 12. 

Stručno povjerenstvo za koncesiju vrši otvaranje, pregled i ocjenu ponuda, donosi prijedlog odluke o davanju 

koncesije, te ga upućuje Općinskom vijeću Općine Cernik na usvajanje.  

 

Članak 13. 

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesiju, Općinsko vijeće donosi odluku o davanju koncesije 

ili donosi odluku o poništenju postupka davanja koncesije. 

 

Članak 14. 

Ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem sklapa načelnik Općine na temelju odluke o davanju koncesije. 

 

Članak 15. 

Koncesija se može dati na razdoblje do maksimalno 5 godina. 

Članak 16. 

Koncesionar plaća novčanu naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji 

u skladu s odredbama posebnog zakona. Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist proračuna Općine Cernik, a 

koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Članak 17. 

Koncesija prestaje: 

1. ispunjenjem zakonskih uvjeta 

2. raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa 

3. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji 

4. pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava 

5. u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji 

6. u slučajevima određenima posebnim zakonom. 

Prestanak koncesije ispunjenjem zakonskih uvjeta podrazumijeva prestanak koncesije: 

1. istekom roka na koji je dana, osim ako drukčije nije određeno Zakonom, 

2. smrću fizičke osobe koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe koncesionara, osim ako drukčije nije 

određeno Zakonom, odnosno ugovorom o koncesiji, 

3. ukidanjem, poništavanjem ili proglašavanjem ništavnom odluke o davanju koncesije, u razdoblju nakon 

sklapanja ugovora o koncesiji. 

 

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 ili 

- prikupljanjem ponuda 

Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi 

vrijednost 400.000,00 kuna bez PDV-a.  

Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi iznos 

od 200.000,00 kuna bez PDV-a. 
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Članak 19. 
Ovisno o vrijednosti poslova komunalne djelatnosti, načelnik Općine Cernik donosi Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za 

povjeravanje komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora. 

Odluka o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja sadrži: 

- naziv i adresu naručitelja,  

- naziv i vrijednost komunalne djelatnosti koja je predmet prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja,  

- rok na koji se sklapa ugovor, 

- imenovanje članova stručnog povjerenstva za provedbu predmetnog postupka prikupljanja ponuda ili javnog natječaja te njihovo zaduženje 

Odluka može sadržavati i druge odgovarajuće podatke vezano za način provođenja postupka prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja te 

način preuzimanja natječajne dokumentacije. 

 

Članak 20. 

 

Stručno povjerenstvo broji 3 člana. Članovi stručnog povjerenstva ne moraju biti zaposlenici naručitelja. Najmanje jedan član stručnog 

povjerenstva mora imati važeći certifikat u području javne nabave. 

Zadaća stručnog povjerenstva je da u skladu s ovom Odlukom provede postupak prikupljanja ponuda, odnosno postupak javnog natječaja te utvrdi 

prijedlog za odabir ponuditelja i uputi ga Općinskom vijeću Općine Cernik. 

 

Članak 21. 

 

Prikupljanje ponuda provodi se upućivanjem poziva za prikupljanje ponuda na adresu najmanje tri (3) ponuditelja. 

Javni natječaj objavljuje se na web stranici Općine Cernik. 
Članak 22. 

 

Poziv za prikupljanje ponuda ili javni natječaj sadrži: 

- naziv djelatnosti, 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

- vrsta i opseg radova, 

- način određivanja cijene za obavljanje poslova,  

- način i rok plaćanja, 

- potrebno jamstvo za ispunjenje ugovora, 

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda, 

- rok valjanosti ponude, 

- isprave koje je potrebno podnijeti kao prilog ponudi, 

- odredbe o otvaranju ponuda, 

- kriterij za odabir najpovoljnije ponude 

Članak 23. 

Uz ponudu, ponuditelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija za 

kvalitativni odabir ponuditelja: 

1. dokaz da je ponuditelj registriran za navedenu komunalnu djelatnost  

2. dokaz da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda navedenih plaćanja, 
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3. Izjava o nekažnjavanju kojom potvrđuje da ponuditelju i odgovornoj osobi ponuditelja nije izrečena 

pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela predviđena propisima kojima se uređuje javna nabava 

4. dozvole i suglasnosti za obavljanje komunalne djelatnosti (ako je primjenjivo), 

5. dokaz ekonomske i financijske sposobnosti ponuditelja, 

6. dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja, 

7. jamstvo za ozbiljnost ponude 

Vrste isprava kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za kvalitativni odabir ponuditelja definiraju se u pozivu 

za prikupljanje ponuda, odnosno javnom natječaju. 

Članak 24. 

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude jesu  

- najniža cijena ili 

- ekonomski najpovoljnija ponuda.  

U slučaju odabira ekonomski najpovoljnije ponude, relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju 

definira se u pozivu za prikupljanje ponuda, odnosno javnom natječaju. 

 

Članak 25. 

Ponude se sa svom propisanom dokumentacijom dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu 

Općine Cernik, s naznakom „ne otvarati“, s naznakom predmeta prikupljanja ponuda ili javnog natječaja, 

nazivom i adresom ponuditelja te nazivom i adresom naručitelja. 

Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 15 dana od dana objave javnog natječaja ili slanja poziva za prikupljanje 

ponuda.  

Članak 26. 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ili prikupljanja ponuda pristupiti će otvaranju pristiglih ponuda 

istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ne provodi se javno otvaranje ponuda. 

Članak 27. 

Stručno povjerenstvo vrši pregled i ocjenu ponuda, donosi prijedlog za odabir ponuditelja, te ga upućuje 

Općinskom vijeću Općine Cernik radi donošenja odluke o odabiru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje 

komunalnih poslova. 

Odluku o odabiru ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalnih poslova ili odluku o poništenju 

postupka donosi Općinsko vijeće Općine Cernik.  

Odluka o odabiru ili odluka o poništenju, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se svakom 

ponuditelju na dokaziv način u roku od 60 dana od roka za dostavu ponuda. 

Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od pristiglih ponuda. 

Članak 28. 

Na temelju odluke Općinskog vijeća o izboru ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalnih poslova, 

Općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži: 

- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 

- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 

- vrstu i opseg poslova, 

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, 

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. 
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Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine. 

Članak 29. 

Protiv Odluke Općinskog vijeća o izboru ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalnih poslova nije 

dopuštena žalba. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 30. 

Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora. 

Članak 31. 

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  08. svibnja 2014.g., Klasa. 021-05/114-01/01-8, 

Ur.broj: 2178/16-03-14-5. 

       OPĆINA    C E R N I K 

          OPĆINSKO VIJEĆE 

 Klasa:363-01/18-01/01 

Urbroj:2178/16-03-18-1 

Cernik, 06. lipnja 2018.  

 

  

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Cernik 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća; 

Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 


