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1. 

  Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima 

("Narodne novine" broj 19/98), te članka 31. Statuta 

općine Cernik ("Službeni glasnik općine Cernik, broj  

3/09, 1/13.) Općinsko vijeće općine Cernik, na svojoj 

07. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2014. godine 

donijelo je 

 

O D L U K U 

o visini grobljanskih naknada i usluga 

 

Članak 1. 

1)  Naknada za radove  koje izvode na groblju, fizičke 

i pravne osobe ovlaštene za spomenute poslove:  

       - izrade okvira za jedno mjesto  iznosi  100,00 

Kn 

  - izrade okvira za dva mjesta  iznosi  200,00 

Kn  

  - izrade grobnica za dvije osobe  iznosi  

300,00 Kn 

  - izrade grobnica za četiri osobe  iznosi  

500,00 Kn 

  - izrade grobnica za šest  osoba  iznosi  

800,00 Kn 

       - postavljanje spomenika  iznosi  100,00 kn 

2)  Naknada za privremeno korištenje grobnog mjesta 

iznosi  20 kn po danu ( u cijenu je uračunato 

preseljenje pokojnika u novi grob po isteku roka iz 

Odluke o upravljanju grobljima).   

3)  Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta 

iznosi  200,00 Kn 

4)  Godišnja naknada za grobno mjesto  iznosi  40,00 

Kn 

5) Pogrebna usluga kopanja groba, zatrpavanja i 

izrade, upotreba mrtvačnice, upotreba kolica za 

prijevoz pokojnika iznosi 500,00 kuna.  

6)  Prijevoz pokojnika iz mrtvačnice do groba i 

spuštanje u grob  iznosi  500,00 Kn 

7)  Naknada za ekshumaciju iznosi 1000,00 Kn 

 

 Članak 2. 

 Ova odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku općine Cernik“, a stupa na snagu 

01.01.2014.g. 

 

 

      

       OPĆINSKO VIJEĆE 

        OPĆINE CERNIK 

 

                           
               Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 
Klasa: 363-01/14-03/01 

Urbroj  2178/16-03-14-02 

Cernik, 18.03. 2014. 

 

 

2. 

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima 

("Narodne novine" broj 19/98), te članka 31. Statuta 

općine Cernik ("Službeni glasnik općine Cernik, 

broj  3/09, 1/13.) Općinsko vijeće općine Cernik, na 

svojoj 07. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2014. 

godine donijelo je 

 

O D L U K U 

o upravljanju grobljima 

 

 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 3. 

 Ovom Odlukom propisuju se: 

 1. uvjeti upravljanja grobljima od strane 

općine Cernik 

 2. mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja 

grobnih mjesta na korištenje, vremenskim 

razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta, te 

način ukopa nepoznatih osoba, 

 3. održavanje groblja i uklanjanje otpada, 

 4. uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod 

dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade  

za korištenje grobnog mjesta. 

 

Članak 4. 

 Pod grobnim mjestom u smislu ove Odluke 

smatraju se grobovi, grobnice i niše namijenjene za 

ukop umrlih osoba. 

 Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu 

ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno 
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mjesto dodijeljeno rješenjem, odnosno osobe koje su 

se do stupanja na snagu ove Odluke upisale u grobne 

očevidnike  općine Cernik  kao korisnici-skrbnici 

grobnog mjesta. 

 

Članak 5. 

Na području općine Cernik postoje groblja: 

Banićevac, Baćindol,Cernik, Cernička Šagovina,  

Giletinci, Opatovac, Podvrško i  Šumetlica. 

 

 

II.  UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA 

 

Članak 6. 

Grobljima na području općine Cernik  

upravlja općina Cernik putem Jedinstvenog upravnog 

odjela koji obavlja i poslove upravljanja grobljima  (u 

daljnjem tekstu: Uprava groblja). 

Uprava groblja obavlja i pogrebne poslove na 

području općine Cernik. 

 

Članak 7. 

Pod upravljanjem se podrazumijeva dodjela 

grobnih mjesta, uređenje, rekonstrukcija i održavanje 

groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim 

uvjetima. 

Uprava groblja obvezna je: 

- upravljati grobljem pažnjom dobrog 

gospodara, 

- osigurati uređenje i održavanje groblja na 

način da ne narušava poštovanje prema  

umrlim osobama, a sukladno Programu uređenja i 

održavanja groblja. 

 

Članak 8. 

Uprava groblja može uređivati svojim općim 

aktima odnose , koji se odnose na djelatnost 

održavanja, uređenja i korištenja groblja i grobnih 

mjesta, a koji nisu uređeni ovom Odlukom, kao i 

rješavati u pojedinačnim upravnim stvarima o 

pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i 

fizičkih osoba sukladno Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu i Zakonu o grobljima. 

 

Članak 9. 

Uprava groblja  dužna je najmanje jedanput 

godišnje Općinskom vjeću Općine Cernik podnijeti 

izvješće o svom radu. 

 

Članak 10. 

 Uprava groblja je dužna pravovremeno 

poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju 

grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to 

nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju, da 

pravovremeno poduzima odgovarajuće mjere radi 

rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili 

izgradnje novog groblja. 

 

 

III  MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I 

USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA 

KORIŠTENJE 

 

Članak 11. 

 Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje 

Uprava groblja. 

 Grobna mjesta dodjeljuju se prema Planu 

rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi 

Uprava groblja, redoslijedom prema brojevima 

grobnih mjesta označenim u Planu, a na način da se 

u najvećoj mogućoj mjeri nastoji usvojiti želje 

korisnika, te prema raspoloživim mjestima. 

 Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta 

mora sadržavati: Plan svih groblja na području 

općine Cernik, Plan rasporeda grobnih mjesta za 

svako groblje posebno, s naznačenim oznakama, 

brojevima grobnih mjesta, grafički prikaz 

rasporeda, a može sadržavati i druge podatke 

vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta. 

 

Članak 12. 

 Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli 

grobnog mjesta na korištenje, sukladno čl. 13. 

Zakona o grobljima. 

Protiv rješenja iz st. 1. ovog članka stranka 

može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu 

općine Cernik. 

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 

se i visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog 

mjesta. 
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Članak 13. 

 Ukop u popunjeno grobno mjesto može se 

odobriti nakon proteka 6 (šest) mjeseci od zadnjeg 

ukopa. 

 Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica 

s više polica, koje se nakon ukopa na odgovarajući 

način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se 

popunjenim tek kad su popunjene sve police. 

 

Članak 14. 

 Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničkoj 

grobnici, na način uobičajen mjesnim prilikama, 

osiguravajući pritom poznate podatke o nepoznatoj 

osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način. 

 Zajednička grobnica u smislu ove Odluke je 

grobnica, odnosno grob namijenjen za ukop osoba 

koje nisu bili korisnici grobnog mjesta i za koje nema 

uvjeta da se ukop izvrši na grobnom mjestu s pravom 

korištenja članova njihove obitelji. 

 Za ukop u zajedničku grobnicu ne plaća se 

naknada, a trošak pogreba nepoznate osobe snosi 

općina Cernik. 

 

Članak 15. 

 Pravo korištenja grobnog mjesta može se 

izgubiti samo na način određen Zakonom, odnosno 

grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 

deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo 

dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest 

godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon 

proteka trideset godina od ukopa u grobnicu. (odredbe 

o napuštenim grobovima).  

Neće se smatrati napuštenim grobovima, u 

smislu Zakona o grobljima: 

- grobovi iz članka 11. stavka 3. Zakona o 

grobljima  

- grobovi osoba koje su značajne za općinu 

Cernik  jer su stekle izvanredne zasluge na naučnom, 

kulturnom i političkom polju ili su doprinijele razvoju 

općine Cernik, 

- grobovi antifašističkih boraca, žrtava terora i 

branitelja poginulih i smrtno stradalih u 

domovinskom ratu. 

Izvršno tijelo općine Cernik utvrđuje popis 

umrlih osoba iz stavka 2. ovog članka.  

 Ukoliko za grobove iz stavka 2. ovog članka 

nema korisnika-skrbnika uprava groblja održava, a 

sredstva za održavanje osiguravaju se u Proračunu 

općine Cernik. 

 

 

IV.  ODRŽAVANJE GROBLJA I 

UKLANJANJE OTPADA 

 

Članak 16. 

 Pod održavanjem groblja u smislu ove 

Odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje 

zemljišta, staza i putova na groblju od otpada,  

održavanje mrtvačnica i drugih pratećih objekata 

vezanih za pogrebne poslove,  te uzgoj i održavanje 

zelenila. 

 Pod otpadom se u smislu ove odluke 

smatraju svi materijali koji su na bilo koji način 

naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj 

prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled 

groblja, te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, 

koji zbog proteka vremena narušavaju izgled 

groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili 

pravovremeno ukloniti. 

 Groblje održava i otpad uklanja Uprava 

groblja, koja je dužna donijeti Godišnji plan 

održavanja groblja. 

 

Članak 17. 

 Uprava groblja je dužna radnje iz čl. 14. ove 

Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i 

objekti na groblju budu uredni i čisti, u 

funkcionalnom smislu ispravni, i na način da se ne 

vrijeđaju osjećaji poštovanja prema mrtvima. 

 

Članak 18. 

 Grobna mjesta i drugi objekti na groblju 

moraju se izgrađivati prema planu uređenje groblja i 

rasporeda grobova, a u skladu s propisima o 

građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim 

pravilima. 

 Pri izvođenju radova iz st. 1. ovog članka, 

izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na 

groblju, a posebice: 

 - radovi se moraju izvoditi na način da se do 

najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a 
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mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada 

to odredi Uprava groblja; 

 - građevni materijal može se držati na groblju 

samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje 

radova i na način da ne ometa redovnu upotrebu 

groblja; 

 - u slučaju prekida radova, kao i poslije 

njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja 

radilište dovesti u prijašnje stanje. 

 Radovi na uređenju i izgradnji grobova i 

drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo 

nakon prethodne prijave upravi groblja i plaćanja 

naknade  za izvođenje radova u skladu posebnom 

odlukom a za namirenje troškova koje će uprava 

groblja imati u vezi s iskolčenjem pravca za uređenje 

grobnog mjesta, odvoz iskopane zemlje i drugih 

otpadaka, uređenje putova i staza, utrošak vode i sl. 

 Uprava groblja će zabraniti rad na određenom 

objektu onom izvođaču radova koji započne s radom 

bez prethodne dozvole i plaćanja takse za namirenje 

troškova iz prethodnog stavka. 

 

Članak 19. 

 Uprava groblja mora Planom uređenja i 

rasporeda grobova predvidjeti grobna mjesta za 

privremeni ukop. 

 Umrla osoba može se smjestiti u privremeno 

grobno mjesto samo u dvostrukom (limenom i 

drvenom) lijesu i to najduže do 6 (šest) mjeseci uz 

plaćanje naknade u skladu sa posebnom odlukom o 

čemu se sklapa poseban ugovor o zakupu. 

 

Članak 20. 

 Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i 

načinu uređenja grobnog mjesta. 

 Nadgrobni spomenici moraju biti izrađeni od 

trajnog materijala, te moraju po obliku i načinu 

izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima, 

o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja. 

 Prije izgradnje nadgrobnog spomenika 

korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost 

Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog. 

 

Članak 21. 

 Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna 

mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te 

održavati red i čistoću na način da ne oštećuju ili na 

bilo koji način smetaju druga grobna mjesta. 

 Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti 

Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a 

mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog 

mjesta te su o tome dužni izvijestiti Upravu groblja. 

 Svaki grob odnosno grobnica mora biti 

označena prikladnim nadgrobnim znakom. 

 

 

V.  UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE 

NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG 

MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA 

KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA 

 

 

Članak 22. 

 Korisnik kojemu se grobno mjesto 

dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu za 

korištenje grobnog mjesta.  

Visinu naknade za dodjelu na korištenje 

grobnog mjesta određuje se posebnom odlukom  

kao i visina naknade za pogrebne usluge  (predlaže 

Uprava groblja.) 

 

 

Članak 23. 

 Naknadu iz čl. 20. ove Odluke plaćaju 

korisnici u roku od mjesec dana od dana donošenja 

rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje. 

 

Članak 24. 

 Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća 

godišnju naknadu. 

 Visina godišnje naknade po grobnom mjestu 

se također određuje posebnom odlukom, a korisnik 

je plaća najkasnije do 31. ožujka tekuće godine po 

ispostavljenom računu Uprave groblja. 

Godišnja naknada za korištenje grobnog 

mjesta utvrđuje se na bazi procjene održavanja i 

uređenja groblja utvrđene Programom uređenja i 

održavanja, na način da se troškovi dijele na sve 

korisnike grobnih mjesta. 
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VI.  KAZNENE ODREDBE 

 

Članak 25. 

 Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 

kuna kazniti će se pravna osoba ako izvodi radove na 

izgradnji grobnih mjesta protivno odredbi članka 16. 

ove Odluke 

 Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna 

kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

  

Članak 26. 

 Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna 

kazniti će se fizička osoba: 

- ako izvodi radove na izgradnji grobnog mjesta 

protivno odredbi članka 16. ove Odluke, 

- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi 

suglasnost Uprave groblja iz članka  

  18. stavak 3. ove Odluke. 

- ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način 

propisan člankom 19. ove Odluke. 

 

Članak 27. 

 Za prekršaje iz članka 23. ove Odluke 

komunalni redar može naplatiti kaznu na licu mjesta u 

iznosu od 1.500,00 kuna, odnosno 300,00 kn za 

prekršaje iz članka 23. 

 

 

VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 28. 

 Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana 

stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika 

grobnog mjesta temeljem upisa u grobne očevidnike, 

izdati će se rješnje o dodjeli grobnog mjesta na 

neodređeno vrijeme. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik 

neće biti u obvezi plaćati naknadu iz članka 20. ove 

Odluke. 

 

Članak 29. 

 Uprava groblja dužna je voditi grobni 

očevidnik, registar umrlih osoba, donijeti planove 

uređenja, održavanja i rasporeda grobova, Odluku o 

pravilima ponašanja na groblju i ostale akte i propise 

predviđene Zakonom o grobljima (Narodne novine, 

broj 19/98) i ovom Odlukom. 

 

Članak 30. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o visini naknade za pogrebne 

komunalne usluge  od 15.04.1999, Klasa: 363-

02/98-01/01, Urbroj: 2178/16-03-99-3 . 

 

Članak 31. 

 Ova odluka objavit će se u „Službenom 

glasniku općine Cernik“, a stupa na snagu 

01.01.2014.g. 
 

 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

        OPĆINE CERNIK 

 
 
Klasa: 363-01/14-03/01 

Urbroj  2178/16-03-14-1 

Cernik, 18.03.2014. 

                             

    

                                      Predsjednik općinskog vijeća; 

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

 

 

3.  

   Na temelju članaka 34. Statuta općine 

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

1/13.) Općinsko vijeće općine Cernik na svojoj  07.   

sjednici održanoj  18. ožujka   2014. donosi  

 

ODLUKU O PRODAJI ZEMLJIŠTA U         

VLASNIŠTVU    OPĆINE CERNIK 

 

   Članak 1. 

 Općina Cernik je suvlasnik je  čestica koja 

su izvan u građevinske zone 

u  k.o. Cernik.  

nekretnina upisana u Zk.ul 797 vlasništvo Općine 

308/1120 djela   

 

- čkbr.  1857  Lipovac, šuma 1058 m2  

suvlasnički dio Općine je 308/1120 

dijelova -  291 m2  
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- početna cijena  iznosi  582,00   kune  

 

 

   Članak 2.  

 

Čestica iz članka 1.  dati će se  na prodaju 

putem javnog natječaja , koji će biti objavljen 

na Oglasnoj ploči općine Cernik i trajati će 7 

dana. 

Ovlašćuje se načelnik Općine da s 

najpovoljnijim  sklopi kupoprodajni ugovor. 

 

    Članak 3. 

Odluka  će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik.  

 

 OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE CERNIK 

 

 
Klasa; 940-01/14-01/01 

Urbroj; 2178/16-03-14-2 

Cernik,  18.03.2014. 

 

 

      

 Predsjednik Općinskog vijeća; 

               

Hrvoje Žakić, dip.inž., v.r. 

 

 

4. 
 

Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik 

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

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj  07. sjednici 

održanoj 18. ožujka 2014. godine   donosi 

 

    O D L U  K U    o financijskoj pomoći     

 

   Članak 1. 

Općina Cernik  će  sufinancirati troškove  održavanja 

komemoracije za bleiburške žrtve 17.05.2014. na 

Bleiburškom polju u Austriji u iznosu od 1000,00 

kuna.  

 

Sredstva isplatiti  na   račun    Počasni 

Bleiburški vod  , Zagreb 

   HR98 23900011100529843. 

 

   Članak 2. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa; 021-01/14-01/01-7 

Urbroj; 2178/16-03-14-4 

Cernik , 18. ožujak  2014.   

 

 

 

 

      

        Predsjednik 

      Općinskog vijeća: 

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

 

 

5. 

Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik 

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

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj  07. 

sjednici održanoj 18. ožujka 2014.godine   donosi 

 

        O D L U  K U 

- o financijskoj pomoći     

 

   Članak 1. 

Općina Cernik  će  sufinancirati troškove  odlaska i 

boravka na Svjetskom kupu u Poreču ( natjecanje u 

plesu ), Valentini Ivanišević iz Cernika, 

Frankopanska 15.   u iznosu od 1.000,00 kuna. 

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi na  

račun  otvoren za donacije i to ;  

ZA VALENTINU IVANIŠEVIĆ ; 2360000-

1000000013  broj t.rn; 3114251039 

 

   Članak 2. 

Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» 

općine Cernik. 
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   Cernik,  01. travanj 2014. 

 

 

 

. 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

Klasa; 021-01/14-01/01-7 

Urbroj; 2178/16-03-14-4 

Cernik , 18. ožujak  2014.   

 

 

       

     Predsjednik      Općinskog vijeća: 

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

 

 

6. 
 

Na temelju članka  34.  Statuta općine Cernik 

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

Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj  07. sjednici 

održanoj 18. ožujka 2014.godine   donosi 

 

     O D L U  K U   o financijskoj pomoći     

  Članak 1. 

Općina Cernik  će  sufinancirati troškove el.energije;  

 A)  Ivani Mijatović , Baćin dol 88  

Iznos u visini od 500,000 kuna  isplatiti će se  

direktno na račun HEP, D.P. Elektra Sl.Brod, o  poziv 

na broj 10064947322-140350-6 sredstva isplatiti sa 

stavke Proračuna općine Cernik., socijalna pomoć. 

 

B) Zlati Kramarić , Baćin Dol 17,  

Iznos u visini od 500,000 kuna  isplatiti će se  

direktno na račun HEP, D.P. Elektra Sl.Brod, o  poziv 

na broj 1006493807-131102-5 sredstva isplatiti sa 

stavke Proračuna općine Cernik., socijalna pomoć 

 

   Članak 2. 

Ivani Mijatović iz Baćin Dola 88 odobrava se i pomoć 

u naravi , na način da će podići   namirnice  u   

trgovini mještovite rove „Paun“ Nova Gradiška, 

Gajeva ulica,  u vrijednosti od 1000,00 kuna.     

   

   Članak3. 

Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» 

općine Cernik. 

 

 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa; 021-01/14-01/01-7 

Urbroj; 2178/16-03-14-4 

Cernik , 18. ožujak  2014.   

 

 

 

 

      

      Predsjednik       Općinskog vijeća: 

      

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

 

7. 

 Na temelju članka  34.  Statuta općine 

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

1/13.)  Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj  

07. sjednici održanoj 18. ožujka 2014. godine   

donosi 

    O D L U  K U o imenovanju Komisije za izbor 

djelatnika u        Program javnih radova 

 

   Članak 1. 

Temeljem raspisanog natječaja za primanje  

djelatnika u Program javnih radova za 2014.  

Pristigle su molbe zainteresiranih  kandidata . Za 

izbor  djelatnika koji će biti uključeni odnosno 

zaposleni u Programu javnih radova  imenuje se 

komisija u slijedećem sastavu;  

 

-Ivan Tadić, Antun Mihaljević, Marija Jugović, 

Mira Jurišić, Krešo Đurić i Željko Đurić. 

 

Članak 2. 

Komisija će izvršiti  uvid u sve molbe i odabrati 

kandidate  koji ispunjavaju uvjete za primanje u 

radni odnos na određeno vrijeme  prema Programu . 

Na prijedlog Komisije načelnik će poslati zahtjev za 

radnicima  prema Zavodu za  zapošljavanje. 
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   Cernik,  01. travanj 2014. 

 

 

 

. 

  Članak3. 

. 

 Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku» općine Cernik. 

 

 
 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

  OPĆINA  C E R N I K 

  OPĆINSKO VIJEĆE  

 

Klasa; 021-01/14-01/01-7 

Urbroj; 2178/16-03-14-5 

Cernik , 18. ožujak  2014.   

 

       

     Predsjednik         Općinskog vijeća: 

       

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

 

 

 

8. 

Na temelju članaka 34. Statuta općine Cernik  

(«Službeni glasnik» općine Cernik 3/09.1/13.)   

Općinsko vijeće općine Cernik   na svojoj  07. 

sjednici  održanoj 18. ožujka 2014 

 donosi  
  O D L U K U 

O  USVAJANJU IZVJEŠĆA O POPISU   

KAPITALNE IMOVINE, OBVEZA  I 

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12. 2013. godine 

 



     “SLUŽBENI GLASNIK”  OPĆINE CERNIK  

                                                                                                 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«SLUŽBENI GLASNIK» OPĆINE 

CERNIK  

službeno glasilo općine Cernik 

 

 

Glavni i odgovorni urednik načelnik Općine

   Cernik 

Cernik, Frankopanska 117, 369-050 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasilo izlazi prema potrebi  

 
 

 

Žiro-račun  2360000-1804600008 
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