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1. 
ODLUKA – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
OBRAČUNA PRORAČUNA I-VI 2012. 
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2. 
 
Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o 

sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 

sektoru („ Narodne novine „  broj 141/06),  

Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj 24. sjednici 

održanoj  27. rujna 2012.g.  donosi 

ODLUKU 

O imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 

I. 

Ovom Odlukom imenuje se      Hrvoje Žakić                                                          

osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Cernik. 

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti : 

Telefon :  098/349520, fax; 035/333-465 

E – mail : hrvoje.zakic@hrsume.hr 

     II. 

Sukladno odredbama članka 36. Stavka 2. Zakona  o 

sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 

sektoru Hrvoje Žakić  obavezan je : 

zaprimati obavijesti o nepravilnostima 

pratiti tijek postupanja po utvrđenim 

nepravilnostima 

sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o 

nepravilnostima iz članka 11., 13. i 14. Naputka o 

otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o 

nepravilnostima u upravljanju sredstvima 

proračuna, proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika. 

surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u 

Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu 

proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima, 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Klasa:021-05/12-01/24    

Urbroj; 2178/03-12-3 

Cernik,27.09.2012.                                                                            

          Predsjednik  

   Općinskog vijeća općine 

  Cernik: 

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

 

 

3.  

 Na temelju članka  32.  Statuta općine 

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

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 24. 

sjednici održanoj  27. rujna   2012. godine   donosi 

      O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata 

za šk.g. 2012/13. 

 

   Članak 1. 

 Raspisuje  javni natječaj za stipendiranje 

studenata  sa područja Općine Cernik . 

 

   Članak 2. 

 Javni natječaj traje od 01. listopada   do 

30. studenog  2012. godine. 

 

   Članak 3. 

 Prednost pred ostalim  imaju ; 

- studenti iz obitelji   čiji ukupan prihod  

domaćinstva iznosi  do 4000,00 kuna , 

odnosno  iz obitelji  slabijeg imovinskog 

stanja 

-  studenti  s odličnim  uspjehom ( uvidom u 

svjedodžbe iz završene srednje škole  I- IV 

razred i diploma ). 

 

   Članak 4.. 

 Općinsko vijeće stipendirati će broj  

studenata prema mogućnostima. 

  Općinsko vijeće će izabrati  studente koji će 

se stipendirati. 
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   Članak 5. 

  Visina stipendije je 400,00 kuna,  a sva prava 

i obveze korisnika stipendije biti će regulirani 

ugovorom. 

  Stipendije počimaju teći  od 01. prosinca 

2012., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 

2013.  

   Članak 6. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 

 
  REPUBLIKA  HRVATSKA  

         BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA   C E R N I K 

                  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 604/02/12-01/1 

Urbroj; 2178/16-03-12-1 

Cernik, 27. rujna   2012.g. 

 

       

  Predsjednik 

       

         Općinskog vijeća: 

       

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

 

4. 

  Na temelju članka  32.  Statuta općine Cernik 

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

vijeće općine Cernik  na svojoj 24. sjednici održanoj 

27. rujna 2012.  godine   donosi 

 

        O D L U  K U 

o sufinanciranju  prijevoza učenika 

srednjih škola od 

                   I- IV razreda 

 

   Članak 1. 

Općina Cernik   će  sufinancirati prijevoz   učenika 

srednjih škola  od I-IV razreda  sa područja Općine 

Cernik  koji su kupili mjesečne karte  i to: 

- Autobusne linije  15% od mjesečne karte   

- Željeznički prijevoz 25 %  od mjesečne karte 

 

Sufinancirani iznos  bit će isplaćen na račun 

prijevoznika ;  

- Za autobusne linije : APP Požega i Slavonija 

Bus  Novi Grad  , a za željeznički prijevoz 

HŽ , Zagreb.  

Prijevoz će se sufinancirati  za školsku godinu  

2012./2013.počev od  mjeseca  rujna   2012. do 

mjeseca lipnja 2013.  

 

O svim  ostalim pravima i obvezama biti će 

sklopljen Ugovor  sa prijevoznicima. 

 

     Članak 3. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 

 

 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

Klasa; 550-01/12-01/03 

Urbroj; 2178/16-01-11-1 

Cernik,  27. rujna 2012.  

 

 

      

       Predsjednik 

      

              Općinskog vijeća: 

      

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

 

_______________________________________ 

 
 

5. 

  Na temelju članka  32.  Statuta općine 

Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 2/09.)  

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 24. 

sjednici održanoj 27.  rujna  2012. godine   donosi 

 

       O D L U  K U 

o financijskoj pomoći     
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    Članak 1. 

Općina Cernik  će  financijski pomoći   za 

troškove liječenja Alojza Kovačević iz Rešetara , 

K.Krešimira 26, OIB 54937020036. 

Isplatiti će se jednokratna novčana pomoć u 

visini od 3000,00 kuna, na tekući račun broj; 

2360000-3215675237, sredstva isplatiti sa stavke 

Proračuna općine Cernik. 

 

   Članak 2. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 

 
 

 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

Klasa; 021-01/11-01/01-24 

Urbroj; 2178/16-03-12-3 

Cernik , 27. rujna  2012.   

 

 

       

      Predsjednik     Općinskog vijeća: 

       

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

 

6. 

 

ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE 

GRAĐEVINE  
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Temeljem članka 209. Zakona o vodama ( Narodne novine broj: 153/2009,130/2011), a na prijedlog 
«Slavče» d.o.o. za kom. dj. Nova Gradiška, Ul. Lj. Gaja 56, OIB: 88106895548 ( u daljnjem tekstu: 
Isporučitelj vodne usluge),  Općinsko vijeće Općine Cernik na temelju  članka 15. alineja 3. Statuta 
Općine Cernik( Službeni glasnik općine Cernik  broj 3/09. ) donijelo je na svojoj  24. sjednici  dana 27. 
rujna 2012. 
 
 
 

ODLUKU 
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE NA PODRUČJU OPĆINE CERNIK 

 
  
I.OPĆE OREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju: 

- obveza priključenja, 
- postupak, 
- rokovi za priključenje, 
- naknada za priključenje, 
- način i uvjeti financiranja gradnje vodoopskrbnog sustava od strane budućih korisnika, 
- prekršajne odredbe. 
 

Članak 2. 
Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: 

1. građevine za javnu vodoopskrbu 
2. građevine za javnu odvodnju . 

Vodne usluge su: 
1. usluge javne vodoopskrbe 
2. usluge javne odvodnje. 

Članak 3. 
Isporučitelj vodnih usluga je: „Slavča“ d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška, Lj. Gaja 

56. 
 
 
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 
 
 

Članak 4. 

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje (u daljnjem tekstu: 
priključak)  vrši se sukladno  Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja koji su 
objavljeni na internet stranici Isporučitelja vodnih usluga (www.slavca.hr), a javnosti će biti dostupni za 
sve vrijeme njihova važenja. 

 
 

Članak 5. 
Vlasnik postojeće građevine, odnosno druge nekretnine ili onih koje će se tek izgraditi na 

području Općine Cernik, dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu, na izgrađenu 
komunalnu vodnu građevinu u rokovima određenim ovom Odlukom. 

Ako vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine, ne postupi sukladno odredbi stavka 1. ovog 
članka, nadležni upravni odjel Općine Cernik, na prijedlog  isporučitelja vodnih usluga, donosi rješenje 
u upravnom postupku o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog posjednika 
građevine, odnosno nekretnine. Rješenje o obvezi priključenja sadrži podatke o vlasniku građevine i 
građevini, odredbe o visini naknade za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju 
vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika, odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, 
rok plaćanja troškova priključenja, te mogućnost prisilne naplate u slučaju kada vlasnik građevine, 
odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ne želi snositi troškove izgradnje priključka. 

 
 
 

 

http://www.slavca.hr/


Članak 6. 
Vlasnik poljoprivrednog zemljišta može sukladno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje 

poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu 
navodnjavanja, ali se pritom, ne može obvezati na takvo priključenje. 
 

Članak 7. 
Od obveze priključenja na javni vodoopskrbni sustav Općine Cernik može se izuzeti vlasnik 

građevine koji je na zadovoljavajući način pojedinačno osigurao svoje potrebe u skladu s odredbama 
Zakona o vodama.  
 
 
III.POSTUPAK 
 

Članak 8. 
Zahtjev za priključenje podnosi se kod Isporučitelja vodne usluge. 
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u pisanom obliku/tipski obrazac, a mora sadržavati 

slijedeće podatke: 
1. podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja i broj telefona), 
2. podatke o građevini odnosno nekretnini  (adresa na kojoj se izvodi priključak, katastarsku česticu, 
katastarsku općinu, namjenu građevine), 
3. popis priloženih dokumenata. 
 

Članak 9. 
Dokumentima koji čine prilog zahtjevu za izgradnju kućnog priključka vlasnik ili korisnik 

nekretnine mora dokazati da je građevina za koju se traži priključak njegovo vlasništvo odnosno da 
ima pravo raspolaganja istom te da je legalno izgrađena, a u tu svrhu može koristiti:  
- izvadak iz zemljišnih knjiga, kupoprodajni ugovor, ugovor o nasljeđivanju ili drugi dokaz o pravu 
vlasništva i pravu korištenja objekta, 
- preslika katastarske čestice za koju se priključak traži, identifikaciju čestice ukoliko je od izdavanja 
dozvole za gradnju ili uporabne dozvole izvršeno novo geodetsko označavanje (stari i novi premjer),  
rješenje o dodjeli kućnog broja ukoliko na dozvoli za gradnju ili uporabnoj dozvoli, odnosno na izvatku 
iz zemljišne knjige nije naveden sadašnji naziv ulice i kućni broj. 

 
Članak 10. 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključenje  provodi postupak za izdavanje 
suglasnosti o dozvoli priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja ako za priključenje postoje 
tehničko-tehnološki uvjeti. 

Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će se odbiti. 
Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na 

komunalne vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji 
se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu. 

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od 
dana primitka zahtjeva. 

 
Članak 11. 

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 
adresa priključenja, katastarska oznaka,  namjena, površina i sl.), ime korisnika i njegove podatke te 
odgovarajuća skica priključka. 

Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati podatke o građevini i korisniku u smislu stavka 
1. ovog članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može priključiti. 

Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja naknade za priključenje.  
Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se na znanje nadležnom upravnom odjelu 

Općine Cernik, radi donošenja rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje. 
 

Članak 12. 
Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je s isporučiteljom  vodnih 

usluga prije početka radova zaključiti ugovor o izgradnji priključka. 
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv ugovornih strana, vrstu priključka,  

cijenu i rok izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini sastavni dio ugovora, te odredbu o  
predaji priključka u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.  

Preduvjet zaključivanja ugovora je plaćanje naknade za priključenje, odnosno odluka kojom se 
korisnik oslobađa plaćanja iste.  



 
 

Članak 13. 
Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a vlasnik ili drugi 

zakoniti posjednik nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi 
priključka javnom isporučitelju vodne usluge.  

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog isporučitelja vodne usluge. 
Isporučitelj vodnih usluga je dužan najkasnije pet dana prije početka radova na izgradnji 

priključka zatražiti od nadležnog upravnog odjela Općine Cernik dopuštenje za rad na javnoj površini.  
 
 
 
IV.ROKOVI  
 

Članak 14. 

Rok za podnošenje zahtjeva za priključenje postojećih objekata je 1 godina od dana stupanja 

na snagu ove Odluke, ukoliko su osigurani uvjeti za priključenje na komunalne vodne građevine. 

Novoizgrađeni objekti dužni su se priključiti na komunalne vodne građevine  prije uporabe 

objekta ukoliko su osigurani uvjeti za priključenje na komunalne vodne građevine. 

 Isporučitelj će pisanim putem obavijestiti vlasnike ili korisnike nekretnina o mogućnosti za 
priključenje na komunalne vodne građevine. 

Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovog članka sadrži sljedeće: obavijest o dužnosti 
priključenja na komunalne vodne građevine, rok za podnošenje zahtjeva za priključenje, popis 
dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za priključenje i upućivanje na prekršajne odredbe 

ove Odluke. 
 
 
 
V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE  
 
 
 

Članak 15. 
 Naknada za priključenje prihod je općinskog  proračuna namijenjen financiranju gradnje 

komunalnih vodnih građevina, a obveznik plaćanja je vlasnik ili korisnik nekretnine koja se priključuje. 

Vlasnik građevine ili druge nekretnine, plaća priključenje građevina i drugih nekretnina na 

komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, zasebno od priključenja građevina i drugih 

nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju. 
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, naknada za priključenje plaća se na 

svaki posebni dio nekretnine zasebno. 
Rješenje o plaćanju naknade izdaje nadležno upravno tijelo Općine na temelju odluke 

Isporučitelja vodne usluge o dozvoli priključenja. 
 

 
 

Članak 16. 
Visina naknade za priključenje utvrđuje se u odnosu na prosječnu mjesečnu bruto plaću u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu ( u daljnjem tekstu PBP), obzirom na vrstu i bruto 
građevinsku površinu  građevine (u daljnjem tekstu: BGP), kako slijedi pod : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) Za   građevina  za javnu odvodnju 
 

VRSTA GRAĐEVINE
POVRŠINA 

(BGP)

VISINA 

NAKNADE 

(% PBP)
1. ≤ 200 m2 25,00%

2. > 200 ≥ 400 m2 45,00%

3. stambena zgrada bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine > 400 m2

jedna 

prosječna 

mjesečna 

bruto plaća

4. ≤ 500 m2

jedna 

prosječna 

mjesečna 

bruto plaća

5. > 500 m2

dvije 

prosječna 

mjesečna 

bruto plaća

6. proizvodne zgrade ili prozvodni prostori kao posebni dijelovi građevine neograničeno 30,00%

7.

objekti koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog 

odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijski objekti, druge socijalne ustanove 

i ostale građevine društvene namjene

neograničeno 30,00%

8.
objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, 

staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini
neograničeno 20,00%

9.

jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom 

uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a 

prikladne su za priključenje

neograničeno 20,00%

stambena zgrada ili stan kao poseban dio nekretnine

poslovne zgrade ili poslovni prostori kao posebni dijelovi nekretnine, osim 

prozvodnih građevina

 
 
 

B) Za građevinu za vodoopskrbu  
1. ≤ 200 m2 13,00%

2. > 200 ≥ 400 m2 22,00%

3. stambena zgrada bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine > 400 m2

pola 

prosječne 

mjesečne 

bruto plaće

4. ≤ 500 m2

pola 

prosječea 

mjesečne 

bruto plaće

5. > 500 m2

jedna  

prosječna 

mjesečna 

bruto plaća

6. proizvodne zgrade ili prozvodni prostori kao posebni dijelovi građevine neograničeno 15,00%

7.

objekti koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog 

odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijski objekti, druge socijalne ustanove 

i ostale građevine društvene namjene

neograničeno 15,00%

8.
objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu djelatnost (plastenici, 

staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini
neograničeno 10,00%

9.

jednostavne građevine koje se u smislu posebnog propisa o prostornom 

uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a 

prikladne su za priključenje

neograničeno 10,00%

stambena zgrada ili stan kao poseban dio nekretnine

poslovne zgrade ili poslovni prostori kao posebni dijelovi nekretnine, osim 

prozvodnih građevina

 
 

 
 
 
 



 
Članak 17. 

Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu 
odnosno javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan je za površinu koju dograđuje 
podmiriti naknadu za priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove Odluke. 
 

Članak 18. 
Naknada za priključenje plaća se u sveukupnom iznosu prije potpisa ugovora o izvođenju 

radova na izgradnji kućnog priključka. 
 
     Članak 19. 
Iznos naknade za priključenje može se umanjiti , samo za HRVI- , a temeljem Odluke o 

oslobađanju  plaćanja troškova  koji pripadaju  proračunu Općine Cernik za uvođenje  priključaka na 
odvodnju otpadnih i oborinskih voda , vodoopskrbu, od 20.listopada 2005.g. 

 
Članak 19. 

Načelnik Općine Cernik može, na temelju pisanog zahtjeva i pozitivnog mišljenja nadležnog 
stručnog povjerenstva Općine Cernik, osloboditi u potpunosti obveze plaćanja naknade za priključenje 
vlasnike građevina ili investitore koji grade građevine opisane u točkama 6. i 7. članka 16. ove Odluke. 

 

VI. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OD STRANE 
BUDUĆIH KORISNIKA 

Članak 20. 

U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena planom gradnje 
komunalnih vodnih građevina, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu 
sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod 
uvjetima utvrđenim ugovorom s jedinicom lokalne samouprave. 

Odluku o zajedničkom interesu i osnovne elemente zajedničkog ugovora određuje Općinsko 
vijeće na temelju dokumentiranog zahtjeva budućeg korisnika i pozitivnog mišljenja isporučitelja 
usluge.  

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka uplaćuju se na žiro račun Općine Cernik,  a rok povrata 
sredstava ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 

 

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 21. 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako: 
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima 
određenim  ovom Odlukom 
2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje 
3. koristi vodu iz javnih hidranata bez odobrenja isporučitelja vodnih usluga 
4. onemogući isporučitelju vodnih usluga popravak priključka, očitanje i zamjenu vodomjera  u cilju 
baždarenja, te pregled instalacije potrošača u cilju utvrđivanja njezine tehničke ispravnosti. 
            Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka. 
           Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i 
fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 
           Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

VIII.NADZOR 
 
 
 
 



Članak 22. 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i pokretanje postupaka za prekršaje iz članka 21. ove 

Odluke temeljem prijave isporučitelja usluge vrši komunalni redar Općine Cernik. 

Komunalni redar može na temelju dokumentirane prijave isporučitelja vodnih usluga o 

učinjenom prekršaju, pokrenuti prekršajni postupak, izdati obvezni prekršajni nalog i izreći novčanu 

kaznu. 
 
IX.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 23. 

Postupci priključenja građevina na komunalne vodne građevine započeti prije stupanja na 

snagu ove Odluke, dovršit će se po odredbama ranije važeće Odluke. 

Članak 24. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o priključenju na javni 
vodoopskrbni sustav Općine Cernik( službeno glasilo broj: 1/05. ) i Odluke o priključenju na sustav 
javne odvodnje Općine Cernik ( službeno glasilo broj: 1/05. ). 

 

Članak 25. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine 

Cernik. 
 

Klasa:325-01/12-01/05 
Ur: broj: 2178/16-01-12-1 
U Cerniku, 27.rujna 2012. 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA CERNIK 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 

                            PREDSJEDNIK 
 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
_______________________
Hrvoje Žakić dipl. inž. šum. 



  Na temelju članaka 34. Statuta općine Cernik  («Službeni glasnik» općine Cernik 3/09.)   

Općinsko vijeće općine Cernik   na svojoj  21. sjednici  održanoj 13. ožujka 2012. donosi  

 
    O D L U K U 

O  USVAJANJU IZVJEŠĆA O POPISU   KAPITALNE IMOVINE, OBVEZA   

  I POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12. 2011. Godine 

 

    Članak 1. 
 Sadašnja vrijednost  kap.imovine na dan 31.12.2011. godine  iznosi; 

NAZIV IMOVINE NAB. VRIJEDN OTPISANA VR SADAŠNJA VR. 

Zemljište 
 

3.106.696,14 0,00 3.106.696,14 
Nematerijalna imovina (kat izmj-pros 
plan) 2.813.869,14 2.308.322,90 505.546,24 

športske dvorane i rekreacijski objekti 808.097,07 245.060,00 563.037,07 

Ceste putevi 3.416.409,16 567.641,97 2.848.767,19 

Kanalizacija, vodovod 14.238.367,49 3.846.185,86 10.392.181,63 

Sportski i rekreacijski tereni 1.173.002,66 266.171,94 906.830,72 

Spomenici 198.269,46 60.442,77 137.826,69 

Energetski objekti -javna rasvjeta 1.095.632,52 211.227,69 884.404,83 

Ostali građevinski objekti 9.914.522,42 2.496.318,88 7.418.203,54 

Uredska oprema i namještaj 149.209,95 127.768,23 21.441,72 

Komunikacijska oprema 3.300,43 3.231,43 69,00 

Oprema za hlađenje, grijanje 50.394,76 45.927,50 4.467,26 

Oprema za odrzavanje prostprija 3.960,86 3.960,86 0,00 
Uređaji , strojevi i oprema za ostale 
namjene 1.011.138,43 724.359,97 286.778,46 

Koslice , traktori 38.693,05 37.193,50 1.499,55 

Sitan inventar 124.398,70 124.398,70 0,00 

     

 
Ukupno 38.145.962,24 11.068.212,20 27.077.750,04 

                                         

          Članak 2. 

Stanje financijskih sredstava, dionica, obveza i potrazivanja na dan 31.12.2011. 

      

 
NAZIV IMOVINE 

   

 
Novac na žiro-računu 

  
286.037,10 

 
Novac u blagajni 

  
696,94 

  
Ukupno novac na računu i blagajni 

 
286.734,04 

 
Dionice u trgovačkom društvu "Slavča" 

  
162.600,00 

  
Ukupno dionice 

  
162.600,00 

      

  
Ukupni financijska imovina i dionice 

 
449.334,04 

      

 
Ostala potrazivanja - refundacija 

  
2.041,11 

  
Ukupno ostala potrazivanja 

  
2.041,11 

 
Potraživanja za porez na potrošnju 

  
91.182,24 

 
Potraživanja za porez na tvrtku 

  
193.500,44 

  
Ukupno porez na promet 

  
284.682,68 



 
Potraživanja za koncesije 

  
6.016,55 

 
Potraživanja od zakupa imovine 

  
114.635,84 

 
Potraživanja za eksploat min sirovina 

  
67.566,55 

  
Ukupno za prihode od imovine 

  
188.218,94 

 
Šumski doprinos 

  
196.937,01 

  
Ukupno doprinos za šume 

  
196.937,01 

 
Mjesni samodoprinos - kat izmj Cernik 

  
112.631,50 

 
Mjesni samodoprinos - kat izmj Banićevac - Podvrško 

 
39.050,00 

 
Samodoprinos za Požeška ulica 

  
4.089,00 

 
Samodoprinos za dom Giletinci 

  
29.155,00 

 
Samodoprinos za dom Banićevac 

  
6.780,00 

 
Samodoprinos za odvojak Opatovac 

  
4.000,00 

 
Samodoprinos za odvojak i dom Podvrško 

  
47.565,00 

 
Samodoprinos za odvojak Šumetlica 

  
5.000,00 

 
samodoprinos za dom Opatovac 

  
11.260,00 

  
Ukupno samodoprinosi 

  
259.530,50 

 
Komunalni  doprinos 

  
56.449,56 

 
Komunalna naknada 

  
664.917,03 

 
Naknada za priključak 

  
114.090,26 

  
Ukupno kom doprinosi i naknade 

 
835.456,85 

 
Potraživanja za prodanu državnu zemlju 

  
106.131,69 

  
Ukupno za državnu zemlju 

  
106.131,69 

      

  
Ukupno potraživanja 

  
1.872.998,78 

      

 
Obveze za plaće 

  
48.826,14 

 
Obveze prema dobavljačima 

  
1.143.423,04 

  
Ukupno obveze 

  
1.192.249,18 

          Članak 3. 

Prihvaća se  knjigovodstveni rashod i isknjiženje slijedeće neupotrebljive opreme : 

Caffe bar Bonaca - vl. Marta Grgić - najam prostora 53.500,00 

M-price - vl. Martinović Marijana - najam prostora 15.750,00 

Potraživanja za dom Giletinci (mjesni samodoprinos) 29.155,00 

   
98.405,00 

 

 

    Članak 4.  

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

 
  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CERNIK 

 

 

 

Klasa; 400-01/11-01/02 

Urbroj; 2178/16-03-12-2 

Cernik, 13. ožujka 2012.       Predsjednik Općinskog vijeća; 

                         Hrvoje Žakić, dip.inž. 
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