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1. 

Temeljem   Zakona o  o zaštiti pučanstva  od zaraznih bolesti (NN 79/07.,113/08.,43/09., i 130/17.)   i 

Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca   i štetnih glodavaca  (NN 

128/11 ,62/18.) , načelnik Općine Cernik donosi 
ODLUKU O PROVEDBI MJERA  SUZBIJANJA ŠTETNIKA 

      I 

Usvaja se   Program mjera   zaštite pučanstva od zaraznih bolesti- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 

za Općinu Cernik , u daljnjem tekstu (  Program). 

 Program je izradio zavod za  javno zdravstvo  Brodsko-posavske županije  i čini privitak ove Odluke. 

      II 

U Proračunu Općine Cernik osigurana su sredstva za provođenje navedenih mjera  suzbijanja štetnika i to u  

iznosu od 60.000,00 kuna. 

 

      III 

Provođenja Programa   biti će dva puta godišnje i to u proljeće i u jesen 2019. godine. 

 

   IV 

Odluka  će biti objavljena u „Službenom glasniku „ općine Cernik . 

 

       
Klasa:   550-01/19-01/04 

Ur.broj: 2178/16-01-18-1 

Cernik, 31. siječnja 2018.  

      

          Načelnik općine Cernik: 

                                                                                                         Vitomir Žakić, dipl.inž.gr. 

 

2. 

Temeljem  članka 44.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13,48/15) i članka 46. Statuta općine 

Cernik ( „Službeni glasnik“ općine Cernik  3/19,1/13, i 3/14.) Općinski načelnik Općine Cernik donosi 

  IZVJEŠĆE  

o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju 

 od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.  

 
U tijeku 2018-te god. Općina je ostvarila sredstva od prodaje i zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kako slijedi: 

 

Prodaja poljoprivrednog zemljišta                           49.324,38 Kn 

Prodaja drž zemljišta preko agencije                         0,00        Kn 

Zakup poljoprivrednog zemljišta                             52.308,40 Kn 

Dugogodišnji zakup poljoprivrednih površina          0,0           Kn     

   Ukupno:                                  101.632,78 Kn                        
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Navedena sredstva su utrošena na održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu, dakle, poljskih 

putova koji služe u poljoprivredne svrhe kako bi se omogućilo skidanje i izvlačenje ljetine sa poljoprivrednih 

površina.  

  

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku općine Cernik . 

 
Klasa:   320-01/18-01/03 

Ur.broj: 2178/16-01-18-3 

Cernik, 27. veljače 2018.  

      
          Načelnik općine Cernik: 

           Vitomir Žakić, dipl.inž.agr. 

 

3. 

 
 

 

 

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

 ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA 
            OPĆINA CERNIK 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL          

 
KLASA: 112-01/19-01/01 

URBROJ: 2178/16-01-19-01 

CERNIK,10. siječnja  2019. 

         
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samnoupravi (NN br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj samupravi i članka  ( NN  86/08 , 61/11. i 4/18  ) , te člaka 
46. st. 12. Statuta pćine Cernik (Službeni glasnik općine Cernik broj  2/19 ) Načelnik općine Cernik 
donosi  
                                                                                                                                       

PLAN PRIJEMA  SAMOSTALNOG REFERENTA  U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE CERNIK ZA 

2019. GODINU 

                        
Članak 1. 

 
Planom prijema na stručno obrazovanje utvrđuje se popis radnih mjesta u Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Cernik uz broj izvršitelja prema kvalifikacijskoj strukturi, te broj osoba 
koje se planiraju primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prema razini 
obrazovanja. 
 

Članak 2. 
 

Na 7 sistematiziranih radnih  mjesta sa  11 izvršitelja raspoređeno je  4 izvršitelja sukladno 
popisu radnih mjesta uz  broj izvršitelja prema Pravilniku o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog 
odjela općine Cernik (U privitku). 
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Članak 3. 
 

    Za kalendarsku 2019. godinu utvrđuje se plan prijema u radni odnos na neoređeno radno 
vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine za 2019. godinu prema razini obrazovanja kako slijedi 

 
1. SAMOSTALNI  REFERENT  ZA  RAZRED I NAPLATU JAVNIH DAVANJA ADMINISTRATIVNI  

REFERENT    - 1 izvršitelj 
 
 

Članak 4. 
 

Plan prijema na samostalnog referenta  u Jedinstveni upravni odjel općine Cernik za 2019. 
godinu stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u  Službenom glasniku općine Cernik.  
 

                                                                 NAČELNIK 

                                       Vitomir Žakić, dipl.inž.agr. 

 
 

Dostaviti: 

 

1. Jedinstveni upravni odjel 

2. Pismohran 

 

 

4. 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine 82/15) i članka 30. Statuta Općine 

Cernik („Službeni glasnik Općine Cernik“ 2/18.)  Općinsko vijeće Općine Cernik na svojoj 13.  sjednici 

održanoj dana  20. ožujka 2019.  godine donosi 

 

O D L U KU 

 o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća  

 

Članak 1. 

Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća koju je izradila ovlaštena tvrtka IN KONZALTING d.o.o. iz 

Slavonskog Broda u prosincu 2018. godine po nalogu Općinskog Načelnika. 

 

Članak 2. 

Procjena rizika od velikih nesreća Općine Cernik, odnosno WEBGIS karte biti će objavljene na službenim web 

stranicama Općine Cernik   www.cernik.hr 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Cernik. 

 

 
     OPĆINA CERNIK 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CERNIK 

 

 

 

KLASA; 810-01/19-01/01 

URBROJ; 2178/16-03-19-1 

Cernik, 20. ožujka 2019. 

 

: 

            Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                               Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

5. 

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) i članka 30. 

Statuta Općine Cernik ("Službeni glasnik Općine Cernik", broj 2/18.) Općinsko vijeće Općine Cernik na 13.  

sjednici održanoj dana  20. ožujka  2019. donijelo je 

 
 

ODLUKU  

O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovom Odlukom određuju se: 

1. zone u Općini Cernik za plaćanje komunalnog doprinosa,  

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Općini Cernik (u daljnjem tekstu: 

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa),  

3. način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, 

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.  

 

Članak 2. 

 

(1) Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na 

području Općine Cernik i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili 

ozakonjenja građevine. 

(2) Komunalni doprinos je namjenski prihod Općine Cernik koji se može koristiti samo za financiranje 

građenja i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja komunalne infrastrukture i 

Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Općinsko vijeće za kalendarsku godinu. 

 

Članak 3. 

 

(1) Općina Cernik ne plaća komunalni doprinos na svom području. 
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(2) Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: 

1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, 

2. vojnih građevina, 

       3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske        

           infrastrukture, 

4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, 

5. sportskih i dječjih igrališta, 

6. ograda, zidova i potpornih zidova, 

7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih  

    kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru    

    postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te   

    građevine,       

8. spomenika. 

 

Članak 4. 

(1) Rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju 

ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja, rješenja o obustavi 

postupka i rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Cernik. 

 

II.  ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

Članak 5. 

 

(1) U Općini Cernik utvrđuju se sljedeće zone: 

I. zona obuhvaća naselja: Cernik, 

 

II.   zona obuhvaća naselja: Baćin Dol, Banićevac, Cernička Šagovina, Giletinci, Opatovac,  

       Podvrško, Strmac i Šumetlica. 

 

(2)   Popis naselja po zonama iz prethodnog stavka sastavni je dio ove Odluke. 

 

III.  OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 6. 

 

(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi ili se nalazi  ozakonjena   građevina odnosno 

investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.  

 

 

IV. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA 
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Članak 7. 

 

(1)   Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena 

izraženog u metrima kubnim (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj  se zgrada 

gradi ili je izgrađena.  

(2)   Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge 

tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, obračunava množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi 

ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u 

kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 

(3)   Za izračunavanje obujma građevine primjenjuju se odredbe pravilnika kojim se propisuje način 

utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.  

 

Članak 8. 

 

(1)   Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili 

nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam 

zgrade. 

(2)   Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se 

komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik donosi rješenje kojim se utvrđuje da 

ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa. 

(3)   Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za 

građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 

 

 

V.  JEDINIČNE VRIJEDNOSTI KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 9. 

 

(1)  Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone kako slijedi: 

I. ZONA  1,00 kn/m3  

II. ZONA   0,90 kn/m3  

 

 

VI.  RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 

 

 

Članak 10. 

 

(1)   Rješenje o komunalnom doprinosu u skladu s odredbama ove Odluke donosi se u postupku pokrenutom 

po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke. 

(2)   Kada se rješenje o komunalnom doprinosu donosi u postupku po službenoj dužnosti donosi se u skladu s 

Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, 

pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o 

komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja 

može graditi bez građevinske dozvole. 
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(3)   Kada se rješenje o komunalnom doprinosu donosi u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se 

u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za 

donošenje tog rješenja. 

(4)   Ako je Općina Cernik u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopila ugovor 

kojim se obvezuje  djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, 

rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim ugovorom. 

(5)   Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se 

uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim 

javnim davanjima. 

 

Članak 11. 

 

(1)   Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži: 

        1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa, 

        2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, 

        3. obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i  

        4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je  

            izgrađena s iskazom obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti  

            komunalnog doprinosa. 

 

(2)   Ništavo je rješenje o komunalnom doprinosu koje nema sadržaj propisan stavkom         

        1. ovog članka.    

 

Članak 12. 

(1) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o 

izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske 

dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu 

namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole odnosno nakon što se građevina te 

namjene počela koristiti, ako se koristi bez uporabne dozvole. 

(3) Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje jedinici 

lokalne samouprave na čijem se području nalazi skladište odnosno građevina. 

 

Članak 13. 

(1) Kada se radi o građevini za koju se građevinska dozvola donosi primjenom odredbi Zakona o gradnji ili 

građevini koja se ozakonjuje primjenom odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

nadležno tijelo koje je donijelo građevinsku dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju dužno je Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Cernik u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti dostaviti pravomoćnu građevinsku 

dozvolu ili rješenje o izvedenom stanju i podatke potrebne za izračun komunalnog doprinosa (za nezakonito 

izgrađenu pomoćnu zgradu koja je u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije 

veća od 50,00 m² dostavlja se samo pravomoćno rješenje o izvedenom stanju). 

(2) Kada se radi o građevini za koju se izdaje uporabna dozvola bez građevinske dozvole u skladu s glavnim 

projektom ili koja se prema posebnom propisu evidentira u katastru - za koje je vlasnik ili investitor dužan 

prijaviti početak građenja (Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) Jedinstveni upravni 
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odjel Općine Cernik po primitku prijave početka građenja pozvat će obveznika komunalnog doprinosa da u 

roku od 15 dana od primitka poziva dostavi glavni projekt - podatke potrebne za obračun komunalnog 

doprinosa. 

(3) U slučaju da obveznik ne dostavi glavni projekt - podatke potrebne za obračun komunalnog doprinosa 

Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik obračunat će komunalni doprinos temeljem dostupnih podataka. 

(4) Ako se rješenje o komunalnom doprinosu donosi po zahtjevu stranke ista je dužna uz zahtjev priložiti 

pravomoćnu građevinsku dozvolu ili pravomoćno rješenje o izvedenom stanju i/ili podatke potrebne za 

izračun komunalnog doprinosa radi donošenja rješenja o komunalnom doprinosu. 

Članak 14. 

(1) Komunalni doprinos obveznik može platiti jednokratno ili obročnom otplatom, u visini i na način određen 

rješenjem o komunalnom doprinosu. 

(2) Jednokratnim plaćanjem smatra se plaćanje cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog 

rješenjem putem jedne uplate na dan izvršnosti rješenja. 

Izvršnost rješenja utvrđuje se sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama. 

Kod jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava popust od 25% na visinu 

komunalnog doprinosa. 

(3) Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrava se rješenjem o obračunu komunalnog doprinosa na 

zahtjev podnositelja na rok otplate do najduže 12 mjeseci u jednakim mjesečnim obrocima, uz plaćanje prvog 

obroka na dan izvršnosti rješenja. 

Na dospjele, a neplaćane obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne 

prihode. 

U slučaju kada obveznik kome je odobreno obročno plaćanje, ne plati tri uzastopna mjesečna obroka, 

cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah. 

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa kojemu se rješenjem o komunalnom doprinosu omogući plaćanje 

komunalnog doprinosa u obrocima dužan je priložiti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, te 

potpisan i od javnog bilježnika ovjeren ugovor o zalogu nekretnine kojim neopozivo dopušta upis hipoteke na 

nekretninama u njegovom vlasništvu u korist Općine Cernik i to u slučaju da ne izvrši obvezu plaćanja 

komunalnog doprinosa na način utvrđen rješenjem o komunalnom doprinosu. 

(4) Navedeni instrumenti plaćanja, u konkretnim predmetima, mogu se primijeniti pojedinačno ili skupno. 

Obveznik plaćanja dužan je priložiti izvadak iz zemljišne knjige (gruntovni izvadak) kao dokaz vlasništva na 

nekretninama koje se stavljaju pod hipoteku. 

Sve troškove provedbe nastale uz osiguranje plaćanja komunalnog doprinosa snosi isključivo obveznik. 
 

VII. IZMJENA I PONIŠTAVANJE RJEŠENJA O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

Članak 15. 

 

(1) Upravno tijelo izmijenit će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa 

odnosno investitora ovršno odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je izmijenjena 
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građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog 

doprinosa. 

(2) Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obračunat će se 

komunalni doprinos prema izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno povrat razlike komunalnog 

doprinosa u skladu s odredbama Odluke o komunalnom doprinosu na temelju koje je rješenje o komunalnom 

doprinosu doneseno. 

(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka 

nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat 

doprinosa. 

 

Članak 16. 

 

(1) Upravno tijelo poništit će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora ovršno 

odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu ako je građevinska dozvola odnosno drugi akt za 

građenje oglašen ništavim ili poništen bez zahtjeva odnosno suglasnosti investitora. 

(2) Rješenjem o poništavanju rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odredit će 

se i povrat uplaćenog komunalnog doprinosa u roku koji ne može biti dulji od dvije godine od dana izvršnosti 

rješenja. 

(3) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka 

nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat 

doprinosa. 

 

Članak 17. 

 

(1) Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno 

drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno 

drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio 

komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području Općine Cernik ako 

to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor. 

(2) Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na 

kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili 

drugom zemljištu. 

 

 

VIII. DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA    KOMUNALNOG 

DOPRINOSA 

 

Članak 18. 

 

(1) U pojedinačnim slučajevima na zahtjev investitora Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik odobrit će 

djelomično ili potpuno oslobađanje komunalnog doprinosa prema slijedećim kriterijima: 

1. Potpuno oslobađanje u slučajevima ako je vlasnik građevne čestice odnosno investitor Općina Cernik ili 

tvrtka odnosno ustanova u njezinom potpunom ili većinskom vlasništvu kada grade objekte koji služe za 
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obavljanje njihove redovne djelatnosti, te u slučajevima kada je Općina Cernik po posebnim propisima dužna 

izvršiti pripremu zemljišta i osigurati odgovarajuću komunalnu infrastrukturu za odnosni objekt. 

2. Investitori koji grade građevine od zajedničkog odnosno općeg interesa za Općinu Cernik, kao što su 

objekti javne prometne infrastrukture, društveni i vatrogasni domovi, crkve, groblja, športske dvorane, škole, 

bolnice i slično mogu se osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa temeljem prethodnog pozitivnog 

mišljenja nadležnog povjerenstva Općine Cernik. 

3. Ulagače u gradnju ili rekonstrukciju gospodarskih građevina iz proizvodno-prerađivačkih djelatnosti na 

području Općine Cernik, upravno tijelo će osloboditi plaćanja u cijelosti ili djelomično komunalnog doprinosa 

na njihov dokumentirani zahtjev i uz prethodno pozitivno mišljenje nadležnog povjerenstva Općine Cernik. 

Nadležno povjerenstvo izdaje mišljenje o visini mogućih olakšica po kriterijima koji se temelje na visini 

ulaganja u gradnju i opremanju građevine, te na broju novozaposlenih radnika. 

4. Oslobađanje od 50 % za gradnju pasivne kuće. Pasivna kuća mora kao takva biti projektirana i izvedena, a 

rezultati provjereni energetskim auditom i energetskom iskaznicom objekta. Pasivnom kućom smatra se 

objekt koji ima prosječne gubitke energije za grijanje od najviše 20 kWh/m2 godišnje. Ovaj propis odnosi se 

na objekte maksimalne bruto razvijene površine do 400 m2. Za višestambene zgrade veće od 400 m2 bruto 

razvijene površine, da bi objekt zadovoljio ovaj uvjet, mora imati prosječne gubitke energije za grijanje od 

najviše 15 kWh/m2 godišnje. U slučaju da nakon provođenja energetskog audita ovi rezultati ne budu 

ostvareni, platit će se puni iznos komunalnog doprinosa. 

5. Oslobađanje od 35 % za gradnju niskoenergetske kuće. Niskoenergetska kuća mora kao takva biti 

projektirana i izvedena, a rezultati provjereni energetskim auditom i energetskom iskaznicom objekta. 

Niskoenergetskom kućom smatra se objekt koji ima prosječne gubitke energije za grijanje od najviše 45 

kWh/m2 godišnje. Ovaj propis odnosi se na objekte maksimalne bruto razvijene površine do 400 m2. Za 

višestambene zgrade veće od 400 m2 bruto razvijene površine, da bi objekt zadovoljio ovaj uvjet, mora imati 

prosječne gubitke energije za grijanje od najviše 40 kWh/m2 godišnje. U slučaju da nakon provođenja 

energetskog audita, ovi rezultati ne budu ostvareni, platit će se puni iznos komunalnog doprinosa. 

6. Ulagače koji započnu izgradnju gospodarskih objekata u Zoni gospodarske namjene Cernik u roku od 

godinu dana od ishođenja akta kojim se dopušta građenje, upravno tijelo oslobodit će plaćanja 

komunalnog doprinosa u cijelosti na njihov dokumentirani zahtjev. 

7. Investitori koji su platili komunalni doprinos, a nisu iskoristili pravo građenja u zakonskom roku, bit će 

oslobođeni plaćanja doprinosa u novom postupku, temeljem dokumentiranog zahtjeva, sukladno zakonskim 

odredbama. 

8. Investitor stambenih objekata koji gradi objekte za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i 

članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestalog branitelja sukladno posebnom propisu može biti 

oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa ako: 

* pripada navedenoj kategoriji građana, 

* sam financira građenje stambenog objekta, 

* nema riješeno stambeno pitanje. 

 

Članak 19. 

(1) Investitori koji koriste olakšice iz točki 3., 4., 5. i 6. prethodnog članka dužni su prije izdavanja potvrde o 

reguliranju plaćanja komunalnog doprinosa dostaviti Općini Cernik javnobilježnički ovjerenu bjanko 

zadužnicu kao jamstvo za ispunjavanje obveza temeljem kojih koriste olakšice. 

(2) Općina Cernik naplatit će sve dane olakšice, uvećane za zakonom propisane kamate ukoliko na temelju 

odgovarajuće dokumentacije ili očevidom na terenu utvrdi da investitor nije ispunio uvjete temeljem kojih je 

oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa ili njegovog dijela. 
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(3) Općina Cernik će nakon ispunjavanja uvjeta za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ili njegovog 

dijela, na zahtjev investitora izvršiti povrat bjanko zadužnice. 

(4) U pogledu olakšica koje investitori koriste temeljem točaka 3., 4., 5. i 6. iz članka 17. ove Odluke, na 

odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 13. ove Odluke. 

(5) U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa po ovoj odluci, sredstva potrebna za izgradnju 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, osigurat će se u proračunu Općine Cernik iz sredstava poreznih 

prihoda. 

IX. PRAVNA ZAŠTITA 

Članak 20. 

(1) Protiv rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, 

ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja, te rješenja o 

obustavi postupka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove 

komunalnog gospodarstva. 

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Cernik, a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. 

Članak 22. 

(1) Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Cernik ("Službeni 

glasnik“ Općine Cernik, broj 7/12) te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine 

Cernik ("Službeni glasnik“ Općine Cernik, broj 2/13). 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA CERNIK 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 361-03/19-02/02 

URBROJ: 2178/16-02-19-2 

Cernik, 20. ožujka 2019. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Hrvoje Žakić, dipl. ing. šum. 

 

 

6. 

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine Cernik 

("Službeni glasnik Općine Cernik", broj 2/18) Općinsko vijeće Općine Cernik na 13.  sjednici održanoj dana    20. ožujka 2019. donijelo je 

  
 

  O D L U K A o komunalnoj naknadi  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom određuju se: 
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- područja zona Općine Cernik u kojima se naplaćuje komunalna naknada 
- koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone 

- koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se naplaćuje komunalna naknada 
- rok plaćanja komunalne naknade 
- način utvrđivanja i naplate komunalne naknade 

- nekretnine važne za Općinu Cernik koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja 

komunalne naknade 

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 

oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 
 

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 2. 

(1) Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne 

infrastrukture. 
(2) Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Cernik. 

(3) Komunalna naknada koristi se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture 

sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i Programu građenja komunalne 

infrastrukture koji svake godine istovremeno s donošenjem proračuna za iduću godinu donosi 

Općinsko vijeće. 
(4) Komunalna naknada može se na temelju odluke Općinskog vijeća koristiti i 

   za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i  

   socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja  

   energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Cernik, ako se time ne dovodi u  

   pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. 

 

 

III. NEKRETNINE ZA KOJE SE PLAĆA KOMUNALNA NAKNADA 

 

Članak 3. 

(1) Komunalna naknada plaća se za: 
1. stambeni prostor 
2. poslovni prostor 

(2)   Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na  

       području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja  

       nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje  

       pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim  

       prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Cernik. 

 
 

IV. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 4. 

(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove 

Odluke ( u nastavku: obveznik). 
(2) Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća komunalnu naknadu: 

1. ako je na njega obveza plaćanja komunalne naknade prenesena pisanim ugovorom 
2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili 
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3. ako se ne može utvrditi vlasnik. 

(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza  
plaćanja komunalne naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 

 

V. NASTANAK OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 5. 
(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se 

koristi bez uporabne dozvole 

2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine 

3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo 

nekretnine 

4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove. 

(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 

komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 

obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cernik nastanak 

te obveze, odnosno promjenu tih podataka. 

(3) Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga 

članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine. 

(4) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 

promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 

komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka 

obveze. 
VI. PODRUČJA ZONA 

 

Članak 6. 
(1) Komunalna naknada u skladu s odredbama ove Odluke naplaćuje se na području naselja:  

- Cernik 

- Baćin Dol 

- Banićevac 

- Cernička Šagovina 

- Giletinci 

- Opatovac 

- Podvrško 

- Šumetlica 

- Strmac. 

 

  
  

Članak 7. 

(1) S obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom 

       u Općini Cernik utvrđuju se dvije zone za plaćanje komunalne naknade; 

 

 

 

I. ZONA 
   - Cernik. 

  
 
 II. ZONA 
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- Baćin Dol, 

- Banićevac, 

- Cernička Šagovina, 

- Giletinci, 

- Opatovac, 

- Podvrško, 

- Šumetlica, 

- Strmac. 

 

VII. KOEFICIJENTI ZONA 

Članak 8. 
(1) Koeficijenti zona (KZ) iznose: 

- u I  zoni   -  1, 00 
- u II  zoni  -  0,80  

 

                                                  VIII. KOEFICIJENTI NAMJENE 

Članak 9. 
(1) Koeficijenti namjene iznose: 

 

Red.br. Vrsta nekretnine i djelatnosti 
Koeficijent namjene 

(Kn) 

1. stambeni prostor  1,00 

2. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 1,80 

3. uslužni poslovni prostor 2,00 

 
 

 

IX. VRIJEDNOST BODA 
 

Članak 10. 

(1) Općinsko vijeće do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda 

komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. 

(2) Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m²) korisne 

površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. 

(3) Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja 

komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i 

drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture. 

(4) Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće 

godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. 
 

X. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 11. 

(1) Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju 

se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za: 
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1. stambeni, poslovni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o 

uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine ("Narodne novine", br. 40/97.) 

 

(2) Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem 

koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). 

 
 

 

XI. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

Članak 12. 

(1) Komunalna naknada se utvrđuje u godišnjem iznosu. 

(2) Komunalna naknada se plaća u kvartalnim iznosima , do 20-tog u mjesecu za prethodni 

kvartal. 

 

XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI 
 

Članak 13. 

(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se u postupku po službenoj dužnosti u skladu s odredbama 

ove Odluke i Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B). 

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se odlukom Općinskog 

vijeća mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan za njezin izračun u 

odnosu na prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze 

plaćanja komunalne naknade. 

(3) Rješenje o komunalnoj naknadi, rješenje o ovrsi, rješenje o obustavi postupka i rješenje o 

oslobađanju od plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik. 

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom 

kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise 

o porezima i drugim javnim davanjima. 

(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 

županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva. 
 

Članak 14. 

(1) Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se: 
1. iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) nekretnine 
2. obračunska površina nekretnine 
3. godišnji iznos komunalne naknade 

                   4.  mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka komunalne   
                       naknade ako se ista ne plaća mjesečno i rok za plaćanje mjesečnog iznosa      
                       komunalne naknade odnosno iznos obroka ako se komunalna naknada ne   
                       plaća mjesečno  

 

         (2) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se  množenjem  površine nekretnine za koju se 

utvrđuje  obveza plaćanja komunalne naknade  i iznosa komunalne  po četvornome metru (m2) 

površine nekretnine. 

 

      (3) Rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ove Odluke ništavo je. 
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XIII . NEKRETNINE KOJE SE U POTPUNOSTI ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐAJU OD 

PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE  ( OPĆI UVJETI ZBOG KOJIH SE U POJEDINAČNIM 

SLUČAJEVIMA ODOBRAVA POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE  OD PLAĆANJA 

KOMUNALNE NAKNADE) 

 
Članak 15. 

 
(1)  Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine: 

1. kojima se koristi Hrvatska vojska za djelatne potrebe obrane (vojarne, vježbališta i sl.), 
2. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog      
    obrazovanja, 
3. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i županije, 
4. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi, 
5. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti, 
6. građevinska zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice, 
7. za koje se odlukom o komunalnoj naknadi utvrdi da su važne za jedinicu lokalne samouprave,  
    a njihovo se održavanje financira iz proračuna, pod uvjetom da te nekretnine njihovi korisnici    
    ne daju u najam, podnajam, zakup ili na privremeno korištenje 
    - za zemljišta na kojima se odvija športska djelatnost, 
    - za zemljišta koja služe za odmor i rekreaciju, 
    - za zemljišta što ga koriste javne knjižnice, čitaonice, galerije i društveni domovi, 
8. čiji su neodvojivi dio objekti od kulturno-povijesne važnosti za područje Općine Cernik. 
 

 
 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Cernik''.  

                                                             

                                                            

                                                             Članak 17. 

(2)  Od dana primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni       

       glasnik Općine Cernik " broj 13/18.) 
 

 

 

 

    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA CERNIK 

     OPĆINSKI VIJEĆE 

  
                     Predsjednik 

                     Općinskog Vijeća: 

           Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

Klasa: 363-03/19-01/02 

Ur.br: 2178/16-03-19-2 

Cernik, 20.  ožujka 2019. 
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7. 

Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i 

73/17, 14/19) i članka 46. Statuta Općine Cernik («Sl. glasnik  1/18,1/13, i 3/14), Općinsko vijeće Općine 

Cernik na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj dana 20. ožujka 2019. godine, donosi: 

 

ODLUKU  

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cernik za 2018. 

godinu.  Sastavni dio ove Odluke je Izvješće. 

 

Članak 2. 

Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se u Službenom glasniku općine Cernik. 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA CERNIK 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 351-01/19-01/01 

URBROJ:2178/16-03-19-2 

Cernik, 20.03.2019.  

PREDSJEDNIK VIJEĆA  

Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CERNIK ZA 2018 

GODINU 

 

1.0. Uvod 

 

Općinsko vijeće Općine Cernik na 4. sjednici, održanoj dana 12.12.2017. godine, usvojilo je Plan gospodarenja 

otpadom Općine Cernik za razdoblje od 2017. – 2022. godine, te je isti objavljen u Službenom glasniku Općine 

Cernik broj 7/17.  

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19), općinski 

načelnik Općine Cernik, Općinskom vijeću ponosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 

prethodnu godinu, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.   

Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave su u obvezi 

nadležnom Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinice područne 

(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom 

službenom glasilu. 

 

2.0. Osnovi podaci o općini Cernik 
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Općina Cernik formirana je 1993. godine i u svom sastavu ima 11 naselja. Cernik je središte općine, a naselja 

u sastavu općine su Baćindol, Banićevac, Giletinci, Golobrdac, Opatovac, Opršinac, Podvrško, Sinlije, 

Šagovina Cernička i Šumetlica.  

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, na području Općine Cernik je živjelo 4235 stanovnika, a prema 

popisu iz 2011.godine 3640 stanovnika. 

Općinu Cernik čine uglavnom manja naselja ruralnog tipa. Površina administrativnog područja Općine je 

127,53 km2. Obzirom na broj stanovnika, gustoća naseljenosti iznosi 28 st/km2, što je manje od  prosječne 

gustoće naseljenosti Brodsko-posavske županije ali i većine općina u Brodsko-posavskoj županiji (<50 st/km2).  

Površinom od cca 130 km2 općina Cernik zauzima oko 6,4% površine županije, što je u odnosu na veličinu 

ostalih jedinica lokalne samouprave unutar županije smješta na četvrto mjesto od ukupno 28 gradova-općina. 

Općina jednim dijelom svog sjeveroistočnog ruba graniči sa Požeško-slavonskom županijom. Preostalim 

rubnim dijelovima ostvaruje kontakt sa drugim jedinicama lokalne samouprave unutar Brodsko-posavske 

županije i to sa općinom Okučani i Gornji Bogićevci na zapadnoj i sjeverozapadnoj strani, gradom Nova 

Gradiška sa zapadne i dijela jugo istočne strane, te općinom Rešetari na svom istočnom dijelu. 

  

3.0. Pregled postojećeg stanja prikupljanja otpada 

 

3.1. Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirana je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada kao usluga od općeg interesa.  

 

 

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada 

mogu obavljati u skladu s odredbama spomenutog Zakona trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne 

samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela.  

Općinsko vijeće Općine Cernik je na 4. redovnoj sjednici, održanoj dana 12.prosinca. 2017. godine, usvojilo 

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Cernik. 

Također, Općinsko vijeće Općine Cernik donijelo je na 8. sjednici održanoj dana 06. lipnja  2018.g. izmjenu i 

dopunu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području općine Cernik (Sl. glasnik br. 7/18).   

Shodno navedenoj Odluci, u tijeku je organizacija novog načina sakupljanja otpada prema kojem će se 

primijeniti i novi model naplate usluge.  

 

3.2. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada 

 

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 7 . sjednici održanoj   15. svibnja 2018. godine   donijelo je Odluku o 

povjeravanju obavljanja  javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada 

komunalnom poduzeću Odlagalište d.o.o. iz Nove Gradiške.  

Odlagalište d.o.o. osnovano je 05. 11. 2009. godine, a od 1. 1. 2014. preuzima obavljanje djelatnosti sakupljanja, 

odvoza i zbrinjavanja otpada od Slavča d.o.o. 

Odlagalište d.o.o. osim usluge sakupljanja i prijevoza, obavlja i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja 

Općine Cernik, odlaganjem na odlagalište „Šagulje-Ivik“. 
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Obuhvaćenost stanovništva prikupljanjem i organiziranim prijevozom i zbrinjavanjem komunalnog otpada u 

Općini Cernik iznosi 100%. 

 

3.3. Način i učestalost prikupljanja 

 

Na području Općine Cernik provodi se organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava, 

institucija (škole, općina) te uslužnih djelatnosti (trgovine, ugostiteljski objekti).  Ukupno je na područje Općine 

u 2018 godini registrirano 1027 korisnika, što domaćinstva što pravnih osoba.  

Odvoz miješanog komunalnog otpada obavlja se jednom tjedno, specijaliziranim komunalnim vozilom, prema 

planu odvoza.  

Odvoz glomaznog otpada obavlja se jednom godišnje o čemu su obaviješteni svi korisnici usluge putem mrežne 

stranice Odlagalište d.o.o. 

Komunalni otpad iz kućanstava se sakuplja u 1000 podijeljenih plastične posude za otpad volumena 120 litara. 

Pravne osobe u pravilu otpad odlažu u posude od 120 litara ili 240 litara, te kontejnere 1.100 litara (17 

kontejnera). 

Odvoz glomaznog otpada je besplatan, a uvjet je da korisnik nema starih neplaćenih računa, a količina 

glomaznog otpada ne prelazi 200 kg odnosno 2 m3, uz prethodnu najavu. 

Građevni otpad se preuzima na postojećoj lokaciji odlagališta komunalnog otpada Šagulje-Ivik. 

Za odvojeno prikupljanje otpada, nabavljene su posude i formirano ukupno 15 zelenih otoka na cijelom 

području Općine. U njima je moguće odvojiti plastiku, papir, staklo i metalni otpad. Odvoz odvojeno 

prikupljenog otpada iz zelenih otoka je po potrebi. 

 

3.4. Količine i vrste prikupljenog otpada  

 

Tijekom 2018.godine, sa područja Općine Cernik prikupljeno je i zbrinuto od strane komunalnog poduzeća 

Odlagalište d.o.o. 237,78 t miješanog komunalnog otpada. Obzirom na količinu miješanog komunalnog otpada, 

na odlagalište je ukupno odloženo 159,3 t biorazgradivog otpada.  

Tijekom 2018.godine dodatno je prikupljeno 7,368 t papira, 0,374 t plastike i 2,74 t glomaznog otpada. Iz 

navedenog proizlazi kako je tijekom 2018.godine, u Općini Cernik nastalo  248,3 t komunalnog otpada.   

U odnosu na ukupni broj stanovnika, proizlazi kako je svaki stanovnik u 2018.godini proizveo oko 68 kg 

komunalnog otpada. Odvojeno je prikupljeno cca 10,5 t komunalnog otpada što čini 4,2% odvojenog 

prikupljanja. 

 

 

4.0. Pregled postojećih i planiranih građevina i uređaja za gospodarenje otpadom te status sanacije 

neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 

 

Na području Općine Cernik  nema odlagališta otpada. Miješani komunalni i ostali neopasan otpad s područja 

Općine Cernik se zbrinjava na odlagalištu Šagulje-Ivik u Novoj Gradiški.  

Na području Općine Cernik nisu građene građevine u funkciji gospodarenja otpadom.  

Planira se izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje iskoristivih i problematičnih sastavnica 

komunalnog otpada. IV izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Cernik, izgradnja 

reciklažnog dvorišta se planira na k.č. 715/1 k.o. Cernik površine do 1.500 m². U tijeku je priprema projektnog 

zadataka za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za njegovu izgradnju. 

Na području Općine, razmješteni su zeleni otoci za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada na 15 mjesta. 

Kako bi se poboljšala infrastruktura za odvojeno prikupljanje a time i povećao udio odvojeno prikupljenog 
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komunalnog otpada u tijeku je razmatranje proširenja mreže zelenih otoka i redefiniranje sadržaja zelenih otoka, 

obzirom na novi način pružanja usluge koji uključuje i mogućnost prikupljanja papira i plastične ambalaže na 

kućnom pragu.  

Također, namjera je Općine Cernik da se korisnike iz ruralnih sredina  koji imaju okućnice  kroz edukaciju, a u 

budućnosti i cijenu usluge potiče da biorazgradivi  otpad odvojeno prikupljaju i kompostiraju u svojim vrtovima. 

U tom smislu provesti će se analiza i napraviti Elaborat kojim će se definirati broj takvih korisnika i potreba za 

kućnim komposterima.  

 

5.0.  Pregled lokacija odbačenog otpada i njihovo uklanjanje 

 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, obveza jedinice lokalne samouprave je sprječavanje 

odbacivanja otpada na način suprotan zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada. Provedbu osigurava osoba 

koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red odnosno komunalni redar.  

Općinsko vijeće je na sjednici održanoj 26.veljače 2018.godine donijelo Odluku o mjerama za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.  

Tijekom 2018. godine nisu evidentirane nove lokacije odbačenog otpada. Dva ranije registrirana divlja 

odlagališta otpada su sanirana vlastitim novčanim sredstvima. 

Sukladno odredbi članka 36 stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Cernik je 

uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja 

lokacija odbačenog otpada.  

Shodno tome, na mrežnim stranicama Općine Cernik  je priloženi obrazac kojeg je moguće popuniti i dostaviti 

na adresu: Općina Cernik, n/r komunalni redar, Frankopanska 117, Cernik ili putem elektronske pošte., nakon 

čega će se poduzeti odgovarajuće radnje na uklanjanju odbačenog otpada. 

 

6.0. Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući 

izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada 

 

U hijerarhiji primjene reda prvenstva mjera gospodarenje otpadom, sprječavanje nastanka otpada je na prvom 

mjestu. Tijekom 2018 godine pokrenete su aktivnosti i ugovoreni su poslovi izravno vezano za smanjivanje ili 

sprječavanje nastanka otpada. Radi se o izradi analize mogućnosti primjene kućnih kompostera gdje bi se 

utvrdila potreba nabave istih po pojedinim domaćinstvima koja će iskazati interes za njihovu korištenje. Na ovaj 

način bi se dodatno smanjila količina biootpada u miješanom komunalnom otpadu. Također u sklopu ove 

aktivnosti izraditi će se brošure, letci te plakati s ciljem edukacije, informiranja i podizanja svijesti stanovnika 

Općine o važnosti pravilnog postupanja s komunalnim otpadom. Planirani rok izvršenja usluge je u 2019.godini. 

U sklopu reciklažnog dvorišta predvidjeti  će se „kutak“ za ponovnu upotrebu kako bi se neki odbačeni dijelovi 

kao otpad vratili ponovno u uporabu. 

Akcije prikupljanja otpada nisu provođene u 2018.godini. 

 

7.0. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada 

 

U sklopu komunalnog otpada, nastaje i tzv. problematični otpad ambalaža od kemikalija, boja i lakova, ulja, 

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, lijekovi, baterije. Ambalažu od opasnog otpada dužni su 

prikupljati distributeri kao i pojedine kategorije problematičnog otpada kao što su otpadni lijekovi. Tijekom 

2018.godine nisu evidentirane količine opasnog otpada, dok je za pretpostaviti kako je dio problematičnog 

otpada kao miješani komunalni otpad odložen na odlagalište Šagulje-Ivik. Mjere koje su predviđene za 

gospodarenje opasnim otpadom i posebnim kategorijama vezane su uz izgradnju reciklažnog dvorišta i širenje 
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mreže zelenih otoka gdje će se takve vrste otpada moći privremeno odložiti te predati ovlaštenim osobama za 

oporabu, reciklažu ili zbrinjavanje. 

 

8.0. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te mjere odvojenog 

prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike, stakla te krupnog glomaznog otpada 

 

Miješani komunalni otpad prikuplja komunalno poduzeće Odlagalište d.o.o. te ga zbrinjava na odlagalištu 

„Šagulje-Ivik“, Nova Gradiška. 

Tijekom 2018.godine nije bilo odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada, osim papira i kartona kojeg je 

bilo moguće odložiti u okviru zelenih otoka. Za potrebe provođenja projekta eko škole, prije dvije godine su 

Osnovnoj školi Matija Gubec dodijeljene 2 posude za odvojeno sakupljanje papira i miješanog otpada. 

 

 

 

U tijeku je analiza uspostave zelenih otoka gdje će se razmotriti postojeće lokacije i dodatne lokacije za nove 

zelene otoke kao i sam sadržaj zelenih otoka obzirom da se je počela primjenjivati Odluku o načinu pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog i odvojeno prikupljenog otpada. 

Prema ovoj Odluci, po sustavu „od vrata do vrata“ osim prikupljanja biootpada i miješanog komunalnog otpada 

moguće je odvojeno sakupljanje i papira te plastike. Važan segment sustava za odvojeno prikupljanje je 

izgradnja reciklažnog dvorišta, koje je kao projekt prijavljeno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

za sufinanciranje izgradnje. Za krupni, glomazni otpad uspostavljena je mjera odvoza jednom godišnje ili na 

poziv, te istu nije potrebno nadograđivati. 

 

9.0. Popis projekata važnih za provedbu Plana gospodarenja otpadom 

 

Tijekom 2018 godine je napravljena analiza postojećeg stanja, te su predviđene sljedeće aktivnosti za izvršenju 

predviđenih mjera sadržanih u Planu gospodarenja otpadom. 

 

- Prijava projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.   

- Odvojeno sakupljanje posebnih kategorija komunalnog otpada putem kontejnera smještenih na javnim 

površinama-izrada elaborata s definiranjem vrsta, količina posebnih kategorija otpada i lokacija za 

njihovo prikupljanje. 

- Uspostava zelenih otoka- izrada elaborata za definiranje kriterija za uspostavu zelenih otoka 

(određivanje broja zelenih otoka i lokacija zelenih otoka te sadržaja zelenih otoka). 

- Uspostava sustava kućnog kompostiranja putem kućnih kompostera-analiza stanja i potreba u Općini 

Cernik. 

- Informiranje javnosti vezano uz gospodarenje otpadom, tiskanje letaka, brošura i plakata. 

- Sanacija divljih odlagališta-izrada elaborata s planom sanacije za evidentirane lokacije otpadom 

onečišćenih lokacija. 

  

10.0. Zaključak 

 

U tijeku je primjena mjera za smanjivanje nastanka otpada, provedbu informativnih, edukativnih i promidžbenih 

aktivnosti, dogradnju infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada (zeleni otoci, reciklažno dvorište). Shodno 

svojim mogućnostima, Općina Cernik će poduzeti i druge aktivnosti predviđene Planom gospodarenja otpadom 

za razdoblje do 2022 godine kako bi se poboljšao sustav gospodarenja otpadom. U tom smislu vrlo je važan 
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prelazak na novi sustav prikupljanja i obračuna usluge koji imaju za cilj smanjenje ukupne količine otpada te 

poboljšanje uvjeta gospodarenja otpadom na području Općine Cernik. 

 

 

 

Općinski načelnik; 

                                                                                                        Vitomir Žakić,dipl.inž.agr. 

 

8. 

 

Na temelju članka 10.  Zakona o poljoprivrednom  zemljištu (NN 39/13,48/15) i članka 34. Statuta  Općine 

Cernik („Službeni glasnik općine Cernik 2/18.) Općinsko vijeće općine Cernik na  13. sjednici održanoj 20.  

ožujka  2019. donosi 

   

     O  D L  U K U  

   o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g. 

       

     Članak 1. 

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera za 2018. godinu . Sastavni dio ove 

Odluke je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2018.g. 

 

     Članak 2. 

Ova  Odluka i Izvješće  dostaviti će se Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru  za poljoprivredu, hranu 

i selo. 

 

     Članak 3. 

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

 

     OPĆINA CERNIK 

           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
Klasa; 320-01/19-01/01 

Urbroj:2178/16-03-19-2 

Cernik, 20. ožujka  2019.      

 

    

          Predsjednik 

                 Općinskog vijeća: 

                Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum. 
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Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18.) i članka 46. Statuta općine Cernik ( 

„Službeni glasnik“ općine Cernik  2/18.) Općinski načelnik Općine Cernik podnosi 

 

     I Z V J E Š Ć E   

    o  primjeni agrotehničkih mjera za 2018 godinu 

 

1. UVOD 

Općinsko vijeće Općine Cernik  na svojoj 06. sjednici održanoj 26.veljače 2018. godine  donijelo je 

Odluku o  agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite  poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i 

održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na 

području Općine Cernik 

 ( „Službeni glasnik“ općine Cernik 2/18.), dalje u tekstu  Odluka. 

 

Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu , jedinica lokalne  samouprave  dostavlja  

Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu , hranu  i selo izvješće o primjeni  mjera 

propisanih Odlukom  svake tekuće godine  za prethodnu godinu. Člankom 4. Odluke , kao agrotehničke  

mjere  su:  

– minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 

– sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 

– suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 

– korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 

– održavanje organske tvari u tlu, 

– održavanje povoljne strukture tla, 

– zaštita od erozije. 

 

Općina Cernik raspolaže  ukupno s 5623   ha poljoprivrednih površina, što predstavlja  oko  43,2 % ukupne 

površine  općine. Sve,ove površine su u privatnom  vlasništvu , izuzev  1305,48 ha koje su u  vlasništvu 

države. Šumske površine  zauzimaju  ukupno 3002   ha ili  53,4 ukupne površine općine. 

Šume na području  općine u nadležnosti  su Uprave šuma „Šumarija Nova Gradiška koja djeluje  u sastavu 

javnog  poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj  „Hrvatske šume“. 

 

2. ZAŠTITA  OD EROZIJE   

Uslijed velikih oborina proteklih godina na području Općine došlo je do  značajnih oštećenja   i velikih 

troškova na održavanju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta i osiguranju prohodnosti.  Utrošeno je 

za obnovu uništenih puteva   u naseljima na području Općine  Cernik   u vrijednosti  182.177,46 kuna. 

 

3. MJERE SPREČAVANJA ZAKOROVLJENOSTI 
 

Općinske službe nisu tijekom 2018. godine imali pismenih upozorenja vlasnicima i 

posjednicima zbog neodržavanju njihovih poljoprivrednih zemljišta, samo usmenim i to manji broj koji 

su i riješeni.  

Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim česticama 

ima nekoliko vlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske. 

 

4. INFORMIRANJE VLASNIKA I POSJEDNIKA 
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Općina Cernik , objavila je Odluku  na web stranici i na oglasnim pločama, o obvezi redovitog 

održavanja poljoprivrednog zemljišta (oranica, ali i svih drugih obradivih površina, uključujući i 

okućnice), te o štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja o isto (novčane kazne, prekršajni postupak). 

 

 5. ZAKLJUČAK  
 

Područje Općine Cernik  je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim površinama, od čega 

su manji broj parcela  zapuštene i godinama. Općina Cernik  nastoji, prije svega aktivnim mjerama, 

potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove 

zakorovljenosti.  

 
Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku općine Cernik . 

 
KLASA:   320-01/19-01/01 

UR.BROJ: 2178/16-01-19-1 

Cernik,      20. ožujka  2019.  

 

 

 

         Načelnik općine Cernik: 

         Vitomir Žakić, dipl.inž.agr. 

 

 

9. 

 

Na temelju članka 3., 6., 9., i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br.28/10) ,a u svezi s Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10.)  i članka  32. Statuta općine  Cernik („Službeni 

glasnik“ općine Cernik  3/09. ,1/13 i 3/14.) Općinsko  vijeće općine Cernik na prijedlog Općinskog načelnika 

na  13. sjednici održanoj  20. ožujka     2019.g., donosi 

 

IZMJENA I DOPUNA O D L U K E  

o osnovici i koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Općinskoj upravi općine 

Cernik  

 

Članak 1. 

 U  članku  4 . Odluke o  osnovici i koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Općinskoj 

upravi općine Cernik  u daljnjem tekstu (Odluke)   stavak 2. mijenja se i glasi 

  

 „Pojedinačni koeficijent određuje se na temelju složenosti, odgovornosti i uvjeta rada na pojedinom 

radnom mjestu, potrebnog znanja i iskustva za obavljanje tog posla, složenosti predmeta rada i sredstava za 

rad, te vrednovanja uvjeta i složenosti organizacije i tehnologije rada. 

 Koeficijent složenosti poslova za radna mjesta u tijelima općinske uprave općine Cernik su: 

 - Glavni rukovoditelj……………………………………2,50 
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 - Viši referent……………….………………………..…2.27 

 - referent ……. ………………………………………….1,65 

 - Spremačica ………………………………………….…1,15 

 - Komunalni  djelatnik ……..……………………………1,30 „ 

  

 

 

Članak 2.  

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti  će objavljena    „Službenom glasniku „ općine 

Cernik , s primjenom od 01.04. 2019. 

 

 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

    BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA    CERNIK  

    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa:120-01/19-01/0 

Urbroj:2178/19-03-16-1 

Cernik,  20.  ožujka  2019.     Predsjednik Općinskog vijeća 

                           Općine Cernik:  

                   Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

  

   _________________________________________________________________________ 

 

 

10. 

Na temelju članka 35. st.2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN 91/96., 68/98., 137/99., 

22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 148/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14. ), čl. 65. st.2. i čl. 69. 

Zakona o  sportu (NN 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13., 85/15 i 19/16) te čl. 30. Statuta 

Općine Cernik (Službeni glasnik Općine Cernik br. 2/18.), Općinsko Vijeće Općine Cernik, na 13. 

sjednici održanoj dana  20. ožujka donosi 

O D L U K U 

o načinu i povjeravanju upravljanja i korištenja javnih sportskih 
građevina u vlasništvu Općine Cernik 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje način i povjeravanje upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u 

vlasništvu Općine Cernik. 

Članak 2. 
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Javnim sportskim građevinama (dalje u tekstu: sportske građevine) smatraju se uređene i opremljene 

površine i građevine u vlasništvu Općine Cernik u kojima se provode sportske djelatnosti, te se trajno koriste u 

izvođenju programa javnih potreba u sportu Općine Cernik. 

Članak 3. 

Sportske građevine u vlasništvu Općine Cernik su: 

- Općinski stadion Cernik sa pripadajućim objektom i dva pomoćna stadiona, izgrađeni na k.č. 1566/1 k.o. 

Cernik; 

 
Članak 4. 

HNK-u Mladost Cernik povjeravaju se na upravljanje i korištenje sportske građevine  iz čl. 3. ove 

odluke,. 

HNK Mladost Cernik dužno je upravljati sportskim građevinama i koristiti iste pažnjom dobrog gospodara tako 

da čuva interes vlasnika Općine Cernik. 

 

 

Članak 5. 

Općina Cernik može sportske građevine koje nisu navedene u članku 3. ove Odluke dati na korištenje 

sportskim klubovima i savezima, zajednici sportskih udruga, ustanovama i trgovačkim društvima ako 

udovoljavaju uvjetima iz Zakona o sportu i ove Odluke bez naknade. 

Zahtjev za korištenje sportske građevine podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cernik. 

O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cernik, odlučuje 

Načelnik o čemu se donosi Zaključak. 

 

 

Članak 6. 

Predmet upravljanja, odnosno korištenja u pravilu je određena sportska građevina kao jedinstvena 

cjelina, tj. svi zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i poslovni, te prateći prostori i oprema. 

Način upravljanja i korištenja sportskih građevina uređuje se ovisno o njihovu značaju za sport Općine Cernik. 

Članak 7. 

U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se osobito slijedeći poslovi: 

- Redovito održavanje sportske građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni građevine, 

a posebno za provođenje školskih sportskih aktivnosti i aktivnosti iz programa javnih potreba u sportu 

Općine Cernik, 

- Primjerena zaštita sportske građevine, 

- Određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini, 

- Primjereno osiguranje sportske građevine od odgovornosti, 

- Kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenim ugovorima, 

- Donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskim građevinama, 

- Drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje sportskim građevinom. 

Članak 8. 

Način i uvjeti upravljanja sportskim građevinama iz čl. 3. i  4.  ove  odluke  uređuje se ugovorom između 

Općine Cernik i HNK Mladost Cernik, a eventualnim ostalim sportskim građevinama prema čl. 5. ove Odluke  

uređuju se Ugovorom između Općine Cernik i podnositelja nakon provedenog postupka iz čl. 5. stavak 2. i 3.  

Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti u skladu sa odredbama ove Odluke. 
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Članak 9. 

Davanje u najam / zakup/ dijelova sportske građevine za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti 

i aktivnosti, za održavanje kulturnih, gospodarskih i drugih programa i manifestacija, te davanje u zakup 

poslovnog prostora u okviru sportske građevine koji nije u funkciji obavljanja sportskih djelatnosti obavlja 

Općina Cernik, putem Jedinstvenog upravnog odjela. 

Poslovni prostori u okviru sportske građevine koji nisu u funkciji obavljanja sportskih djelatnosti dodjeljuju se 

u zakup sukladno Zakonu i kupoprodaji poslovnog prostora, propisima Općine Cernik te ostalim pozitivnim 

propisima kojima je isto regulirano. 

Dijelovi sportske građevine za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti i aktivnosti, za održavanje 

kulturnih, gospodarskih i drugih programa i manifestacija, daju se u najam/zakup prema cjeniku korištenja 

sportskih građevina kojeg donosi Načelnik Općine Cernik. 

 

Članak 10. 

O upravljanju odnosno korištenju sportskih građevina dostavlja se Općini Cernik godišnji izvještaj 

najkasnije do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu te se dostavlja   i godišnji program upravljanja 

sportskim građevinama najkasnije  do 31. prosinca tekuće godine za slijedeću godinu. 

 

Članak 11. 

HNK Mladost Cernik preuzima na upravljanje i korištenje sportske građevine iz članka 4. ove Odluke 

prema zatečenom stanju, o čemu se sastavlja Zapisnik o primopredaji sa fotodokumentacijom. 

Sportski klubovi i savezni, zajednice sportskih udruga, ustanove i trgovačka društva iz članka 5. stavak 1. ove 

Odluke preuzimaju na korištenje sportske građevine prema zatečenom stanju, o čemu se sastavlja Zapisnik o 

primopredaji sa fotodokumentacijom. 

 

Članak 12. 

Nadzor nad provođenjem ugovora, namjenskim korištenjem sportskih građevina, održavanja sportskih 

građevina, korištenja svih sportskih i drugih prostora u sportskim građevinama, te nad namjenskim korištenjem 

sredstava za upravljanje i održavanje sportskih građevina obavlja Upravni odjel za komunalne djelatnosti. 

 

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom  glasniku  Općine Cernik“. 

 

 
    OPĆINA CERNIK 

    OPĆINSKO VIJEĆE  

 

         Predsjednik 

                  Općinskog vijeća; 

        Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 

Klasa;021-05/019-01/01-13 

Urbroj; 2178/16-03-19-2 

Cernik, 20. ožujka 2019.  

 

11. 

   Na temelju članaka 30. Statuta općine Cernik  («Službeni glasnik» općine Cernik 2/18.) Općinsko vijeće 

općine Cernik na svojoj 13.   sjednici održanoj  20. ožujka   2019. donosi  
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  ODLUKU O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU  

    OPĆINE CERNIK 

 

     Članak 1. 

Općina Cernik je vlasnik je  čestica koja se nalazi  u građevinskoj zoni i izvan građevinske zone . Prema  

procjeni sudskog vještaka određena je početna cijena prema kojoj  će se izvršiti prodaja  i to kako slijedi;  

   

 

k.o. Zk.ul Čkbr. Površi

na u 

čhv 

Površina 

i m2 

Vlasnički 

dio Općine 

Procjena 

ovl.sud.vje

štaka 

Početna 

cijena 

Šumetlica 376 1162/3 544 1957 1/1 13.700,00 13.700,00 

        

 

    Članak 2.  

Čestice iz članka 1.  dati će se  na prodaju putem javnog natječaja , koji će biti objavljen na Oglasnoj ploči 

općine Cernik i web. stranici Općine i trajati će 15 dana. 

 

Ovlašćuje se načelnik Općine da s najpovoljnijim ponuditeljem sklopi kupoprodajni ugovor. 

 

    Članak 3. 

Odluka  će biti objavljena u «Službenom glasniku» općine Cernik.  

 

 
  OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE CERNIK 

 

 

 

Klasa; 940-01/19-01/06 

Urbroj; 2178/16-03-18-2 

Cernik,  20.03.2019.      

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća; 

                            Hrvoje Žakić, dip.inž. 

 

12. 

              Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 2/18. )  Općinsko 

vijeće općine Cernik  na svojoj  13. sjednici održanoj 20. ožujka  2019. godine   donosi 

 

        O D L U  K U   o financijskoj pomoći     

 

     Članak 1. 

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  troškove života  Adam Jozi    iz  

Podvrškog  114 A. 
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Odobrava se novčana naknada   u visini od 2.000,00 kuna. 

 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun .  
  

 

     Članak 2. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» općine Cernik. 

 

    O b r a z l o ž e nj e 

Jozo Adam  , je invalidna osoba i  živi u  kućanstvu sa majkom .  Zbog malih primanja odobrava se novčana 

pomoć  za podmirenje troškova života.  

 

 
    BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

               OPĆINA  C E R N I K 

                OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

Klasa; 021-05/19-01/01-13 

Urbroj; 2178/16-03-19-2 

Cernik ,20.ožujka 2019.g. 

 

             Predsjednik 

                    Općinskog vijeća: 

               Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 

 

13. 

Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 2/18. )  Općinsko vijeće 

općine Cernik  na svojoj  13. sjednici održanoj 20. ožujka 2019. godine   donosi 

 

        O D L U  K U o financijskoj pomoći     

 

     Članak 1. 

Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  podmirenje troškova života  obitelji  

Marine i  Gorana Dukanović   iz Baćin Dola 141. 

 

Odobrava se novčana naknada   u visini od 5.000,00 kuna. 

 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi, na žiro račun HR 7723600003213905222. 
  

 

     Članak 2. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» općine Cernik. 

 

    O b r a z l o ž e nj e 

Marini i Goranu Dukanović   19.02.2019.  preminulo je dijete  koje se dugo liječilo od  maligne bolesti .  

Obitelj Dukanović  ima još jedno dijete koje ide   u osnovnu školu.  
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   Cernik,25.03.2019. 

 

 

 

 

Oba roditelja su nezaposlena i nemaju nikakvih primanja  pa je odobrena  jednokratna financijska pomoć za 

troškove života. 

 

 
     BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

              OPĆINA  C E R N I K 

              OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

KLASA; 021-05/19-01/01 

URBROJ ; 2178/16-03-19-2 

Cernik ,20.ožujka 2019.g. 

 

 

             Predsjednik 

                    Općinskog vijeća: 

               Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 

 

 

 

 

 

       

 

     

 

 


