
  R  H 

 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

 

OPĆINA  C E R N I K 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     S L U Ž B E N I 

        G L A S N I K 

 

 

 

 

 

 
SSLLUUŽŽBBEENNOO    GGLLAASSIILLOO    OOPPĆĆIINNEE    CCEERRNNIIKK  

      GGOODDIINNAA  XXVV11IIII              OOPPĆĆIINNAA  CCEERRNNIIKK    

  
 

 

 

 

Broj 8/13.  
Cernik, 23. rujan  2013.  
 

 



Strana 1                        “SLUŽBENI GLASNIK”  OPĆINE CERNIK  

                                                                                                 Broj 08/13 

   Cernik, 30. rujan  2013. 

 

 

 

. 

1. 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

CERNIK I-VI 2013. 
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2. 
  Temeljem članka 209. i 210. Zakona o vodama ( Narodne 
novine broj: 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 ), a 
na prijedlog „Slavče“ d.o.o. za komunalne djelatnosti 
Nova Gradiška, Ulica Ljudevita Gaja 56, OIB: 88106895548 
( u daljnjem tekstu: Isporučitelj vodne usluge),  Općinsko 
vijeće Općine Cernik na temelju članka 15. alineja 
3.Statuta Općine Cernik,  donijelo je na svojoj 3. sjednici  
dana 19. rujna 2013. 
 

ODLUKUO PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE 
VODNE GRAĐEVINE NA PODRUČJU OPĆINE 

CERNIK 
 
I.OPĆE OREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju: 
- obveza priključenja, 
- postupak, 
- rokovi za priključenje, 
 

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, Ljudevita 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 ili drugi zakoniti posjednik 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, a najkasnije u 
roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 

Članak 6. 
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 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 mogu obvezati na takvo 
priključenje. 

Članka 7. 
Od obveze priključenja na javni vodoopskrbni sustav 
Općine Cernik može se izuzeti vlasnik ili drugi zakoniti 
posjednik građevine koji je na zadovoljavajući način 
pojedinačno osigurao svoje potrebe u skladu s 
odredbama Zakona o vodama.  
 
III.POSTUPAK 

Članak 8. 
Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za 
javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju 
pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje. 
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine ili 
zakoniti posjednik građevine uz prethodnu pisanu 
suglasnost vlasnika. 
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 drugi zakoniti posjednik 
nekretnine mora dokazati da je građevina za koju se 
traži priključak njegova ili istu ima u zakonitom posjedu, 
a u tu svrhu može koristiti:  
 
1. za građevine : 

http://www.slavca.hr/
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a) izvadak iz katastarskog plana za česticu na kojoj se 
nalazi građevina koja se priključuje na 
komunalne vodne građevine, 
b) zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se nalazi 
građevina koja se priključuje na 
komunalne vodne građevine, 
c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima 
pisanu suglasnost vlasnika 
 
2. poljoprivredno zemljište: 
a) izvadak iz katastarskog plana, 
b) zemljišnoknjižni izvadak 
c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima 
pisanu suglasnost vlasnika, sve za česticu koja se 
priključuje na komunalne vodne građevine. 
 
 

Članak 10. 
Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje donosi 
odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne 
građevine ( u daljnjem tekstu: odluka o dozvoli 
priključenja ) ako su za priključenje ispunjeni tehničko-
tehnološki uvjeti iz općih i tehničkih uvjeta isporuke 
vodnih usluga Isporučitelja iz članka 4. ove odluke i ako je 
zahtjev potpun u smislu članka 9. ove odluke. 
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, 
Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti. 
Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u 
roku od 30 dana od dana primitka 
zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev pisanim putem. 
 

Članak 11. 
Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati: podatke o 
građevini, odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje 
(mjesto/adresa priključenja, broj katastarske čestice, 
namjena i dr.), ime i prezime vlasnika ili zakonitog 
posjednika/tvrtka, OIB, prebivalište odnosno 
boravište/sjedište, za zakonitog posjednika valjani pravni 
temelj posjedovanja i uputu opravnom lijeku. 
 

Članak 12. 
Podnositelj zahtjeva za priključenje iz članka 8. Ove 
Odluke, dužan je s Isporučiteljom sklopiti Ugovor o 
izgradnji priključka na komunalne vodne građevine. 
Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv 
ugovornih strana, podaci o građevini ili drugoj nekretnini 
koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova 

priključenja utvrđena troškovnikom radova priključenja 
koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i 
materijala), način plaćanja cijene priključenja, rok 
izvođenje radova priključenja, te odredbu o predaji 
izgrađenoga priključka u vlasništvo Isporučitelja bez 
naknade. 

 
Članak 13. 

Priključenje građevina i drugih nekretnina na vodne 
građevine izvodi isključivo Isporučitelj ili njegov 
ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj 
zahtjeva za priključenje. 
Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba 
javnog isporučitelja vodne usluge. 
 
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 Zakona  o vodama. 
 
V.PRIJELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE 

Članak 15. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 
priključenju na komunalne vodne građevine na 
području Općine Cernik ( „Službeni glasnik općine 
„Cernik broj: 04/2012 ).  
 

Članak 16. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom glasniku općine Cernik“. 
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Klasa; 325-01/13-01/02     
        Predsjednik 
Urbroj; 2178/16-03-13-3     
    Općinskog vijeća: 
Cernik, 19. rujna 2013.      
    Hrvoje Žakić, dip.inž.šum. 
_______________________________________ 

 

3. 

    Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i 

spašavanju („Narodne novine“ br. 77/04., 79/07., 

38/09 i 127/10.), članka 5. Pravilnika o mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

(„Narodne novine“ br. 40/08. i 44/08) i članka 32. st. 

1. toč. 20 Statuta Općine Cernik („ Službeni glasnik“ 

općine Cernik 3/09, 1/13.), na prijedlog Općinskog 

načelnika Općinsko vijeće Općine Cernik na svojoj 

03. sjednici održanoj 19.09.2013. godine donijelo je:  

 

ODLUKU 
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Cernik 

 

Članak 1.  

 

Općinsko vijeće Općine Cernik imenuje 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Cernik kao stručno, 

operativno i koordinativno tijelo za pripremu akcija u 

slučaju katastrofe. 

 

U Stožer zaštite i spašavanja Općine Cernik 

imenuju se:  

 

1. Vitomir Žakić, dipl.inž.agr.___, načelnik 

stožera 

(zamjenik Općinskog načelnika)  

 

2. Hrvoje Žakić, dip.inž.šumar.__, zamjenik 

načelnika stožera 

 

 

3. Zdravko Sršen______________, član Stožera 

za protupožarnu zaštitu 
  

 

      4.   _Tomislav Živković__________, član 

Stožera za komunalne djelatnosti 
              
 

      5.   Josip Akmačić_______________, član  
            (predstavnik Policijske uprave)  

 

6. Željko Valešić________________, član 
(predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje)  

 

7. Marija Sokić Bigović, dr.med.____, član 

Stožera za medicinsko zbrinjavanje 
 

 

8. Josip Vuk   _______________, član Stožera 

za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju 
 

 

9. Dražen Buturac____________, član Stožera 

za zbrinjavanje stanovništva i  evakuaciju 

 

 

 

Načelnik stožera imenovan je sukladno 

članku 5. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, a 

ostali članovi sukladno članku 9. stavak 3. Zakona o 

zaštiti i spašavanju i članka 5. stavak 2. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i 

spašavanja. 

Članak 2. 

 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na 

razini Općine Cernik rukovodi i koordinira 

Općinski načelnik uz stručnu potporu Stožera 

zaštite i spašavanja. 

U katastrofalnim i velikim nesrećama 

Općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim 

snagama zaštite i spašavanja na razini Općine 

Cernik. 

 

Članak 3. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o imenovanju Stožera Zaštite i 

spašavanja Općine Cernik, Klasa: 810-01/09-01/01 , 

Urbroj: 2178/16-01-09-2 od 06.10.2009. godine. 
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Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objaviti će se u „Službenom glasniku “ Općine 

Cernik. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE CERNIK  

 

 

Klasa: 810-01/13-01/04 

Urbroj: 2178/16-03-13-3 

Cernik, 19.09. 2013. 

 

                                                                                       

Predsjednik Općinskog vijeća 

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

_________________________________________ 

4. 

Na temelju članka  32.  Statuta općine Cernik 

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

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 03. sjednici 

održanoj 19. rujna 2013.  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  

2013./2014.počev od  mjeseca  rujna   2013. do 

mjeseca lipnja 2014.  

 

O svim  ostalim pravima i obvezama biti će sklopljen 

Ugovor  sa prijevoznicima. 

 

   Članak 2. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa; 550-01/13-01/01 

Urbroj; 2178/16-01-13-1 

Cernik,  19. rujna 2013.  

      

       Predsjednik 

              Općinskog vijeća: 

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

 

5. 

Na temelju članka 8. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

86/08 61/11  Na temelju članaka 32. Statuta općine 

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

1/813.)  Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj 03 

sjednici  održanoj 19.  rujna  2013. donosi  

 
ODLUKU O RASPISIVANJU  NATJEČAJA  ZA 

PRIMANJE DJELATNIKA NA NEODREĐENO 

RADNO VRIJEME  

  Članak 1. 

 Općina Cernik raspisuje  natječaj za 

zapošljavanje ne neodređeno radno vrijeme za 

poslove komunalnog djelatnika -grobar  u Općini 

Cernik. Natječaj će biti objavljen  sukladno 

odredbama Zakona o službenicima i 

namještenicima u  lokalnoj i područnoj  ( 

regionalnoj )  samoupravi.  

 

  Članak 2.  

Ovlašćuje se načelnik da temeljem prijedloga  

Povjerenstva , primi u radni odnos  izabranog  

djelatnika. 

 
 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CERNIK 

 

Klasa; 021-05/3-01/01-3 

Urbroj; 2178/16-03-13-3 

Cernik, 19.09.2013. 
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           Predsjednik Općinskog vijeća; 

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

 

6. 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

86/08 61/11.), i na temelju članaka 32. Statuta općine 

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

1/813.)  Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj 03 

sjednici  održanoj 19.  rujna  2013. donosi  

 
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA 

IZBOR      DJELATNIKA  U RADNI ODNOS U 

OPĆINI CERNIK  

     

U Povjerenstvo imenuju se;  

- Hrvoje Žakić,  Vitomir Žakić, Tomislav 

Šimić. Krešo Đurić i Vlado Stanković. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće 

poslove: 

– utvrđuje koje su prijave na natječaj 

pravodobne i potpune, 

   utvrđuje listu kandidata prijavljenih na 

natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete 

   propisane natječajem, 

– kandidate s liste poziva na prethodnu 

provjeru znanja i sposobnosti, 

– provodi postupak provjere znanja i 

sposobnosti, 

– podnosi izvješće o provedenom postupku, uz 

koje prilaže rang-listu kandidata, s 

   obzirom na rezultate provedene provjere 

znanja i sposobnosti. 

 

   Članak 2.  

Ovlašćuje se načelnik da temeljem prijedloga  

Povjerenstva , primi u radni odnos  izabranog  

djelatnika. 

 
 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CERNIK 

 

Klasa; 021-05/3-01/01-3 

Urbroj; 2178/16-03-13-3 

Cernik, 19.09.2013. 

 

     

           Predsjednik Općinskog vijeća; 

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

 

 

7. 

Na temelju članka  32.  Statuta općine 

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

1/13.)  Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 

03.. sjednici održanoj 19. rujna 2013. godine   

donosi 

  

     O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata 

za šk.g. 2013/14. 

 

   Članak 1. 

 Raspisuje  javni natječaj za stipendiranje 

studenata  sa područja Općine Cernik . 

 

   Članak 2. 

 Javni  natječaj traje od 01. listopada   do 

30. studenog  2013. 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  izabrati će  studente koji 

će se stipendirati. 

   Članak 5. 

  Visina stipendije je 400,00 kuna,  a sva 

prava i obveze korisnika stipendije biti će regulirani 

ugovorom. 
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  Stipendije počimaju teći  od 01. prosinca 

2013., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 

2014.  

   Članak 6. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 
        OPĆINA   C E R N I K 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 604-02/13-01/1 

Urbroj; 2178/16-03-13-1 

Cernik, 19.rujna 2013. 

 

       

  Predsjednik 

          Općinskog vijeća: 

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

 

8. 
Na temelju članka 3. stavak 1. i 2. Zakona o financiranju 

političkih  aktivnosti i izborne promidžbe  (N.N. 

24./2011. , 61/11., i 27/13.)  i članka 32. Statuta općine 

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

Općinsko vijeće općine  Cernik na svojoj 03. sjednici 

održanoj 18.  rujna  2013. godine donijelo je  

ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH 

STRANAKA  ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM 

VIJEĆU OPĆINE   CERNIK 

 

  Članak 1. 

 Općina Cernik će iz svog Proračuna isplatiti 

za rad političkih stranka , svakoj stranci koja je 

zastupljena u Općinskom vijeću 2000,00 kuna po 

jednom vijećniku  za jednu godinu i to; 

- HDZ- broj vijećnika  8 

- SDP-   broj vijećnika 1 

- HDSSB – broj vijećnika 3 

- HSS - broj vijećnika 1 

 

 

  Članak 2. 

Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku“ 

općine Cernik . 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA CERNIK 

           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa; 021-05/13-01/01-3 

Urbroj; 2178/16-03-13-3 

Cernik, 18. RUJNA 2013.  

      

             Predsjednik 

     Općinskog vijeća općine  Cernik:

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

_____________________________________________ 
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