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2.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CERNIK
Frankopanska 117,

35404 Ćernik
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:940-01/18-01/05
URBROJ:2178/16-03-18-2
Cernik,15. svibnja 2018.

Na temelju ččlanka 35. Zakona o lokalnoj i područčnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,
broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaččenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15,  123/17-proččisččćeni  tekst)  i  ččlanka  10.  Zakona  o  upravljanju  i  raspolaganju  imovinom  u
vlasnisčtvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16, 89/17) Opčćinsko viječće Opčćine
Ćernik na  7. sjedniči održčanoj 15.05. 2018. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE CERNIK 
ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE

I.

Usvaja se Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasnisčtvu Opčćine Ćernik ža raždoblje
od  2018.  do  2022.   (dalje  u  tekstu:  Strategija)  u  skladu  sa  ččl.  10.  st.  1.  Zakona  o  upravljanju  i
raspolaganju  držčavnom  imovinom  (»Narodne  novine«,  broj  94/13,  18/16,  89/17)  donesena  ža
ččetverogodisčnje  raždoblje  prema  ččl.  11.  st.  2.  istoimenog  Zakona.  Strategija  je  ižrađena  i   prema
preporukama  provedene  revižije  ža  Opčćinu  Ćernik  navedenim  u  Ižvjesččću  o  obavljenoj  revižiji  –
upravljanje  i  raspolaganje  nekretninama  jediniča  lokalne  i  područčne  (regionalne)  samouprave  na
područčju Brodsko-posavske žčupanije.

II.

Strategija  se  objavljuje  u  Služčbenom  glasniku  Opčćine  Ćernik i  na  služčbenim  Internetskim
straničama Opčćine Ćernik u skladu sa ččl.  10.  st.  1.  točč.  4.  Zakona o pravu na pristup informačijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

III.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Služčbenom glasniku Opčćine Ćernik.

Predsjednik Opčćinskog viječća 
Opčćine Ćernik

Hrvoje ZŠ akičć dipl. ing. sčum.

3.
Na temelju  članka 20. i 42.  Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16)  i članka  30.  Statuta
Općine Cernik  („Službeni  glasnik“ 2/18.)  Općinsko vijeće Općine Cernik  na    7.     sjednici  održanoj
15.svibnja 2018. godine, donosi

O D L U K U  o  porezima Općine Cernik

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom  se  uređuje  sustav  utvrđivanja  i  naplate  lokalnih  poreza  kao  izvora  financiranja
Općine Cernik.

Članka 2.
Općina Cernik  uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor
4. Porez na korištenje javnih površina

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članka 3.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici  poreza na dohodak  koji imaju prebivalište ili uobičajeno

boravište na području  Općine Cernik po stopi od 10 %.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija,
Porezna uprava.

2. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina,

specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine  Cernik.

Članka 5.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.
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Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
Objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni 
obveznik iskazuje na Obrascu PP-NI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za
prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u
mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 4. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave, na način propisan 
Zakonom o lokalnim porezima.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna 
uprava.

Članak 6.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 7.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine

Cernik.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada , dio zagrade ili stan, koji se koriste povremeno ili sezonski.
Kućom  za odmor ne smatra se zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog 

pribora.

Članak 8.
Porez na kuće za odmor na području Općine Cernik plaća se u  iznosu od     5,00 kn / m2     korisne 

površine kuće za odmor   u jednokratnom godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o 
utvrđivanju poreza. 

Članak 9.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom tijelu  dostaviti  podatke o kućama  za odmor

koji se odnose na mjesto gdje se  nalaze objekti , korisnu površinu, kao i  podatke o poreznom obvezniku ,
koji su bitni za utvrđivanje obveze , do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 10.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne  i fizičke osobe koje koriste javne površine.
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Javne  površine  smatraju  se  površine  javne  namjene  čije  je  korištenje  namijenjeno  svima  i  pod
jednakim uvjetima kao što su  javne zelene površine, pješačke staze, trgovi, parkovi, nerazvrstane ceste i
ostale javne površine.

Članak 11.
Porez na korištenje javnih površina plaća se za; 

1. Za postavljanje pokretnih  naprava na javnoj površini radi prigodne prodaje cvijeća,svijeća i lampiona,
ukrasnih predmeta, voća i povrća, suvenira, knjiga, plodina za pečenje i dr. u iznosu od   50,00 kn
dnevno

2. Za postavljanje pokretnih objekata za zabavne radnje (npr.luna park) ili ugostiteljske usluge u iznosu
od  4,00 kn/ m2 dnevno

3. Za postavljanje kioska za prodaju  ( ugostiteljskih i pečenjarskih proizvoda, suvenira, slastica, lutrije i
novina ) u iznosu od 500,00 kn godišnje.

Porez iz  stavka 1.  točke 1.  i  2.  ovog članka plaća se po izdavanju  odobrenja  za korištenje  javne
površine , a prije korištenja javne površine.
Porez iz stavka 1.  točke 3.  ovog članka plaća se u roku od 15 dana  od dana dostave rješenja o
utvrđivanju  poreza.

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA 

Članak 12.
 Poslove u vezi s utvrđivanjem , evidentiranjem, nadzorom , naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz

članka 2. točke 1. ove Odluke obavlja nadležna Porezna uprava.
Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka Poreznoj  upravi pripada naknada u iznosu  5 %  od

ukupno naplaćenih prihoda.
Naknadu  Poreznoj upravi obračunava  i uplaćuje nadležna organizacija platnog prometa zadužena za

raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 13.
Poslove utvrđivanja ,  evidentiranja,  naplate  i ovrhe radi naplate  poreza iz članka 2.  točke 4.  ove

Odluke obavlja  Jedinstveni  upravni odjel  Općine,  na temelju   odobrenja za sve ostale  postupovne radnje
primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Na prekršaje  koje  suprotno odredbama ove Odluke učine  pravne i  fizičke  osobe,  primjenit  će  se

prekršajne odredbe propisane Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 15.
Kada obveznik poreza ne plati u propisanom roku, porez se prisilno naplaćuje po odredbama Općeg

poreznog zakona. 
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Članak 16.
U  žalbenom  postupku  pravne  i  fizičke  osobe,  obveznici  poreza  iz  ove  Odluke,  postupaju  po

odredbama Općeg poreznog zakona.

Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Cernik  (Službeni

glasnik Općine Cernik  br.2/04)

Članak 18.
Ova odluka  stupa na snagu osmi dan po objavi u „Službenom glasniku” Općine Cernik.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINACERNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:410-01/18-01/01
URBROJ:2178/26-03-18-01
Cernik ,15.05. 2018.

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
        VIJEĆA

       Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum.

4.

Na  temelju  članka  1.  stavka  5.  Uredbe  o  kriterijima,  mjerilima  i  postupcima  financiranja  i  ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  ("Narodne novine" broj 26/15) i članka
30. stavka 1. podstavka 3. Statuta Općine Cernik ("Službeni glasnik Općine Cernik" broj 2/18. ) Općinsko
vijeće Općine Cernik na 7. sjednici od   15.05. 2018. godine, donijelo je 
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O D L U K U
 o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele poslovnog prostora u vlasništvu

Općine Cernik na korištenje organizacijama civilnog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Cernik
(u  daljnjem  tekstu:  prostori)  na  korištenje  organizacijama  civilnog  društva  radi  provođenja  programa  i
projekata od interesa za Općinu Cernik. 

Pod organizacijama civilnog društva, u smislu ove Odluke, smatraju se ponajprije udruge, zaklade,
fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove, niti su osnovane radi
stjecanja dobiti.

Pod  organizacijama  civilnog  društva,  u  smislu  ove  Odluke  ne  smatraju  se  organizacije  koje  se
financiraju po posebnim propisima, vjerske i političke organizacije, te organizacije civilnog društva koje ne
zadovoljavaju kriterije propisane ovom Odlukom, odnosno svakim pojedinačno raspisanim natječajem.

Programima i projektima od interesa za Općinu Cernik, u smislu ove Odluke, smatraju se zaokruženi i
tematski  jasno  određeni  skup/ovi  aktivnosti,  koji  su  u  skladu  s  vrednotama  propisanim  Pravilnikom  o
financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Cernik.

Aktivnosti od interesa za Općinu Cernik smatraju se aktivnosti udruga koje doprinose razvoju lokalne
zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, razvoju i promicanju kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke
kulture, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, sporta, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s
teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i
diskriminacije,  zaštiti,  brizi  i  izobrazbi  djece  i  mladih  te  njihovom  aktivnom  sudjelovanju  u  društvu,
prevenciji  i  borbi protiv svih oblika ovisnosti,  razvoju demokratske političke kulture,  zaštiti  i  promicanju
ljudskih prava,  zaštiti  i  promicanju prava nacionalnih manjina,  promicanju vrijednosti  Domovinskog rata,
zaštiti i promicanju manjinskih društvenih skupina, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i
humanitarnoj  djelatnosti,  poticanju  i  razvoju  socijalnog  poduzetništva,  zaštiti  okoliša  i  prirode,  zaštiti  i
očuvanju  kulturnih  dobara,  održivom  razvoju,  zaštiti  zdravlja,  dobrovoljnog  vatrogastva,  traganja  i
spašavanja, te drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju
javnih potreba u određenom području mogu smatrati djelovanjem od interesa za Općinu Cernik

II. UVJETI, MJERILA I KRITERIJI ZA DODJELU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik dužan je voditi poseban popis prostora koje će se dodijeliti na
korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Cernik.

Popis  nekretnina  koje  će  se  dodijeliti  na  korištenje  organizacijama  civilnog  društva  sadržavat  će
potrebne informacije o značajkama same nekretnine.

Na javni natječaj mogu se javiti udruge koje do sad nisu bile korisnice javnih prostora u vlasništvu
Općine Cernik, kao i udruge koje već koriste prostor u vlasništvu Općine Cernik.
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Udruge koje koriste određeni prostor mogu se prijaviti na natječaj za taj prostor, na natječaj za novi
(zamjenski) prostor, pri čemu prestaju s korištenjem sadašnjeg prostora, te za dodatni prostor koji im je uz
korištenje sadašnjeg prostora potreban za provedbu dodatnih aktivnosti od interesa za Općinu Cernik.

Na  pitanja  koja  nisu  regulirana  ovom  Odlukom  primjenjuje  se  Odluka  o  zakupu  i  kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Cernik.

Iznimno, bez objavljivanja javnog natječaja, prostor se može dodijeliti izravno samo:
1. kada nepredviđeni događaji obvezuju Općinu Cernik da u suradnji s udrugama žurno djeluje u

rokovima u kojem nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće
riješiti samo izravnom dodjelom općinskog prostora.

2. kada  se  općinski  prostor  dodjeljuje  udruzi  kojoj  su  zakonom,  drugim propisom ili  aktom
dodijeljene određene javne ovlasti (npr. Hrvatski crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva
itd.).

Članak 3.

Prostori u vlasništvu Općine Cernik mogu se dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava sljedećim
kriterijima:

i. upisana je u odgovarajući registar (registar udruga),
ii. upisana je u registar neprofitnih organizacija, 

iii. svojim se statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

iv. provodi programe i projekte od interesa za Općinu Cernik,
v. pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o

financiranju iz proračuna Općine Cernik i drugih javnih izvora,
vi. uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, plaćanja

poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
vii. protiv  udruge,  odnosno osobe ovlaštene  za  zastupanje  ne  vodi  se  kazneni  postupak  i  nije

pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima
i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge,

viii. vodi  uredno  i  transparentno  financijsko  poslovanje,  sukladno  propisima  o  računovodstvu
neprofitnih organizacija,

ix. ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu
godinu (mrežne stranice ili drugi prikladni način),

x. aktivno djeluje najmanje jednu godinu prije datuma podnošenja zahtjeva.

Članak 4.

Prijava udruga na javni natječaj za dodjelu prostora radi provođenja programa i projekata od interesa
za Općinu Cernik boduje se na temelju sljedećih kriterija:

Oznaka
kriterija

Opis kriterija
Broj

bodova

1
godine aktivnog djelovanja:
a) do 1 godina                                                                                                        1



Strana 45                        “SLUŽBENI GLASNIK”  OPĆINE CERNIK
                                                                                                Broj 5/18

 Cernik,28. svibanj 2018.

b) od 2 do 5 godina
c) od 6 do 10 godina
d) 11 i više godina

2
3

      7    

2

broj zaposlenika na određeno i neodređeno vrijeme:
a) do 2
b) od 3 do 6
c) 7 i više
d) za svaku zaposlenu osobu iz socijalno osjetljivih skupina kojoj prijeti trajna 
nezaposlenost i socijalna isključenost dodatno

1
3
5
1

3

broj volontera prema zadnjem dostavljenom izvješću o obavljenim 
aktivnostima ili uslugama organizatorima volontiranja:
a) do 10
b) od 11 do 20
c) od 21 do 50

1
3
5

4

ostvarena financijska sredstva za progame i projekte u prethodnoj godini 
prema sljedećim izvorima:
a) prihod od članarina manji od 1.000,00 kuna
b) prihod iz proračuna Općine Cernik
c) prihod iz proračuna Brodsko-posavske županije
d) prihod iz državnog proračuna
e) vlastiti prihod
f) EU fondovi

2
2
2
2
2
3

5

provedene aktivnosti od interesa Općine Cernik na lokalnoj, regionalnoj 
ili nacionalnoj razini u proteklih 12 mjeseci:
a) do 3 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, 
radionice, okrugli stolovi i sl.) godišnje
b) od 4 -7 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, 
radionice, okrugli stolovi i sl.) godišnje
c) više od 7 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, 
radionice, okrugli stolovi i sl.) godišnje

2

4

7

6

broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljen
prostor:
a) jedna partnerska udruga
b) dvije partnerske udruge
c) tri partnerske udruge
d) za svaku sljedeću partnersku udrugu iznad tri dodatno

1
2
3
1

7
prethodno korištenje prostora:
a) prethodno uredno korištenje prostora u vlasništvu Općine Cernik 3

8

prethodno ulaganje u prostor od strane korisnika:
a) do 2.000,00 kuna
b) do 5.000,00 kuna
c) više od 10.000,00 kuna

1
3
5
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9

javnost rada i financijskog poslovanja udruge:
a) udruga ima aktivnu internetsku stranicu
b) udruga javno objavljuje godišnje izvješće o radu i prateća financijska 
izvješća

1
2

10

broj članova udruge:
a) do 30 članova
b) do 50 članova
c) preko 50 članova

1
3
5

Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih načina ostvarivanja javnosti rada i financijskog
poslovanja, a tako dobiveni bodovi unutar navedenog kriterija se zbrajaju.

Članak 5.

Bodovanje prijave prema prethodnim kriterijima obavlja Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke, na
obrascu za bodovanje koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na
korištenje udrugama.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima iz članka 4. zbrajaju se. Na temelju zbroja bodova za
svakog podnositelja prijave formira se rang lista za dodjelu prostora.

Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima
ona udruga s dužim vremenskim periodom djelovanja.

Namjera korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se sporazumom koji se prilaže
uz prijavu na natječaj za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od svih partnerskih udruga.

Zahtjev za dodjelu prostora koji planira koristiti više udruga u partnerstvu, podnosi samo jedna udruga
koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Prijava  na javni  natječaj  za dodjelu  prostora  na korištenje  mora sadržavati  potrebne informacije  i
dokaze da udruga ispunjava kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Cernik na korištenje.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja.
Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o udruzi s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja, te planom

aktivnosti u predstojećem razdoblju:
Prijavi se prilažu:

1. izvadak iz Registra u koji je udruga upisana,
2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija,
3. preslika važećeg statuta pravne osobe,
4. ispunjen  obrazac  izjave  osobe  ovlaštene  za  zastupanje  pravne  osobe  da  je  pravna  osoba

podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s
trećima (obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za provedbu natječaja),

5. dokaz da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i
nije  pravomoćno  osuđena  za  kazneno  djelo  definirano  Uredbom o kriterijima,  mjerilima  i
postupcima financiranja  i  ugovaranja  programa i  projekata  od interesa  za opće dobro koje
provode udruge (NN br. 26/15),



Strana 47                        “SLUŽBENI GLASNIK”  OPĆINE CERNIK
                                                                                                Broj 5/18

 Cernik,28. svibanj 2018.

6. potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju
vodi porezna uprava (ne starija od 30 dana),

7. potvrda da nema dugovanja prema proračunu Općine Cernik,
8. ispunjen obrazac izjave o financiranju programa/projekta  udruge kada se oni financiraju iz

javnih izvora,
9. preslika  financijskog  izvješća  za  prethodnu  godinu  (za  obveznike  dvojnog  knjigovodstva),

odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva),
10. preslika izvješća o obavljenim aktivnostima ili uslugama organizatora volontiranja, temeljem

Zakona o volonterstvu (NN br. 58/07 i 22/13),
11. izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenim radnicima),
12. sporazum u slučaju namjere korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama (obrazac koji

je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja).
13. popis članova udruge ( plaćena članarina), te popis članova izabranih u tijela udruge.

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom
udruge.  

Članak 7.

Prostori se temeljem natječaja i liste reda prvenstva dodjeljuju na korištenje udrugama radi provođenja
programa/ projekta od interesa za Općinu Cernik na određeno vrijeme.

Prava i obveze uređuju se Ugovorom koji se sklapa na rok od 5 godina.

Istekom roka od 5 godina može se udruzi dodijeljeni prostor ponovno dodijeliti na korištenje, na rok
od novih 5 godina, bez provođenja javnog natječaja za dodjelu prostora, pod uvjetom da je udruga dodijeljeni
prostor  koristila  sukladno  ugovoru  i  uredno  izvršavala  ugovorne  obveze,  te  dalje  ima  potrebu  za  tim
prostorom.

Zahtjev  za  ponovno  davanje  prostora  na  korištenje  podnosi  se  u  Jedinstvenom upravnom odjelu
najkasnije 60 dana prije isteka roka iz Ugovora o korištenju prostora. 

Konačnu odluku o ponovnom davanju na korištenje prostora bez provođenja javnog natječaja donosi
načelnik na temelju prijedloga Povjerenstva.

Odluka  o  ponovnom  davanju  prostora  na  korištenje  bez  provođenja  javnog  natječaja  mora  biti
obrazložena i javno se objavljuje na web stranicama Općine.

III. POVJERENSTVO
Članak 8.

Povjerenstvo ima tri člana od kojih je jedan predsjednik i dva člana.
Predsjednika i članove imenuje i opoziva načelnik Općine Cernik.
Stručne i administrativne poslove Povjerenstva obavljat će Jedinstveni upravni odjel.
Povjerenstvo daje suglasnost na tekst javnog natječaja, ocjenjuje pristigle prijave i sastavlja rang listu

za dodjelu prostora na korištenje, te predlaže načelniku donošenje Odluke o dodjeli prostora na korištenje i
sklapanje ugovora o korištenju poslovnog prostora.

Povjerenstvo ocjenjuje  zahtjeve udruga za ponovno davanje prostora na korištenje bez provođenja
javnog natječaja, procjenjuje izvješća o radu i sufinanciranju rada udruga u razdoblju od datuma sklapanja
ugovora,  te procjenjuje  urednost financijskog poslovanja udruge,  te  na temelju navedenog daje  načelniku
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prijedlog za ponovno davanje prostora na korištenje bez provođenja javnog natječaja sukladno članku 7. ove
odluke.

Povjerenstvo javno objavljuje  informacije  o provedenim natječajima,  udruga s kojima je sklopljen
ugovor o korištenju, prostorima za koje je sklopljen ugovor o korištenju, ulaganjima udruga u prostore te
drugim bitnim informacijama, na službenim web stranicama Općine.

Povjerenstvo radi i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ovom Odlukom.

IV. ODLUKA O DODJELI PROSTORA NA KORIŠTENJE I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Članak 9.
Odluka  o  dodjeli  prostora  na  korištenje  udrugama  donosi  načelnik  Općine  Cernik  na  prijedlog

Povjerenstva.

Ugovor o korištenju potpisuje načelnik ili osoba koju za to ovlasti načelnik.

Ugovor o korištenju prostora sadrži:
 podatke o ugovornim stranama,
 podatke o prostoru i zgradi u kojoj se on nalazi,
 djelatnost  koja  će  se  obavljati  u  prostoru,  obvezu  namjenskog  korištenja  i  odredbu  o  načinu

promjene djelatnosti,
 rok predaje prostora korisniku,
 vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
 iznos naknade za korištenje izražen u kunama,
 mogućnost promjene visine naknade za korištenje,
 odredbu o zabrani davanja na korištenje novom korisniku bez suglasnosti Općine Cernik,
 odredbu o prestanku ugovora,
 odredbu o otkaznom roku od 30 dana,
 odredbu o načinu predaje i preuzimanju prostora,
 odredbu o obvezi plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenje voda i ostalih troškova za

korištenje prostora,
 obvezu održavanja prostora,
 odredbu o podmirivanju troškova nastalih oštećenjem prostora ili zgrade te okoliša zgrade,
 mjesto i nadnevak sklapanja ugovora.
 odredbe zabrane podnajma/podzakupa, kao i zabrana davanja prostora na korištenje u političke i

predizborne svrhe.
    Članak 10.

Početnu  cijenu  korištenja  poslovnog prostora  utvrdit  će  načelnik  posebnim aktom donesenim na
temelju odredbi ove Odluke, Zakona i drugih pozitivnih propisa.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.
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Udruga koja s Općinom Cernik sklopi Ugovor o korištenju prostora dužna je Jedinstvenom upravnom
odjelu do kraja ožujka tekuće godine dostaviti izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.

Načelnik  će  s  udrugom raskinuti  ugovor o dodjeli  prostora na  korištenje  pod uvjetima  utvrđenim
Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Cernik, te u sljedećem slučaju:

 ukoliko udruga ne dostavi izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 ukoliko Jedinstveni upravni odjel temeljem dostavljenog izvješća o radu ili uvidom u evidenciju na

licu mjesta utvrdi da se prostor ne koristi sukladno namjeni za koji je dodijeljen na korištenje i da
se u prostoru ne provodi program ili projekt od interesa za Općinu Cernik.

Članak 12.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
pripremi prijedlog natječajne dokumentacije definiran ovom Odlukom.

Članak 13.

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

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CERNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/1      
URBROJ:2178/16-18-01
Cernik,15.05. 2018.g.

  PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 
 Hrvoje Žakić, dipl ing. Šum

5.
              Na temelju stavka  2. članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( NN  94/13. i 73/17.) , te
članka  30.  Statuta  („Službeni glasnik“  općine Cernik 2/18.) Općinsko vijeće općine Cernik  na svojoj 7 . 
sjednici održanoj   15. svibnja 2018. godine   donosi

  O D L U  K U
o povjeravanju obavljanja  javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog 

otpada ( stavak 2. članka 31. ZOGO-a )

Članak 1.
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 Ovom Odlukom  povjerava se obavljanje djelatnosti javne  usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cernik. 

Članak 2.
Obavljanje djelatnosti javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada povjerava se trgovačkom društvu „Odlagalište“ d.o.o.  iz Nove Gradiške .

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka povjerava se  na neodređeno  vrijeme , time da općina  
Cernik može odlučiti  obavljanje  navedene  djelatnosti  organizirati na jedan od drugih  zakonom dozvoljenih
načina , u  kojem slučaju će ova odluka biti ukinuta.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  C E R N I K
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa; 363-01/18-01/02
Urbroj; 2178/16-03-18-2
Cernik ,15.05.2018.

    Predsjednik
            Općinskog vijeća:
       Hrvoje Žakić, dip.inž.šum.

6.

Na  temelju  članka  49.  stavka  4.,  članka  51.  stavak  5.  i  članka  62.  stavak  5.  Zakona  o  zaštiti  životinja
(»Narodne novine« broj 102/17) i članka 30. Statuta Općine Cernik  (Službeni glasnik Općine Cernik  2/18 ),
Općinsko vijeće Općine Cernik , na sjednici održanoj dana 15. 05. 2018., donijelo je 

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine  Cernik 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o uvjetima i  načinu držanja kućnih ljubimaca na  području Općine Cernik  (u daljnjem tekstu:
Odluka)uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i
način držanja vezanih pasa, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te  načinu postupanja s
divljim životinjama izvan prirodnog staništa na području Općine Cernik (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.
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Izrazi koji se koriste u ovoj odluci,  a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1.  kućni  ljubimci  su  životinje  koje  čovjek  drži  zbog  društva,  zaštite  i  pomoći  ili  zbog  zanimanja  za  te
životinje,

2.   posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili  skrbnik stalno ili
privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

3. opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana,
napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila, ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu
teške tjelesne ozljede i koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim
psom,

4. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran,

5. pas lutalica ili slobodno živuća mačka je životinja kojoj je posjednik nepoznat i o kojoj se nitko ne brine,

6. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više
sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,

7. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,

8. strane životinjske vrste su životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području Republike Hrvatske,

9. sklonište za životinje  je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im
se osigurava potrebna skrb i pomoć,

10. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za
pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi
za obavljanje drugih poslova, osim proizvodnje,

11. domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane,
hrane  za  životinje  i  nusproizvoda  životinjskog  podrijetla  koji  nisu  za  prehranu  ljudi  (u  daljnjem tekstu:
nusproizvodi) te u druge gospodarske svrhe

12. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih
životinja,

13. prirodno stanište divljih životinja je stanište u slobodnoj prirodi u kojem obitavaju divlje životinje,
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14. nezdružljive životinje su životinje koje, pri zajedničkom držanju, mogu jedna drugoj prouzročiti neželjenu
bređost, ozljede ili smrt,

15. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti
zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku,

15. službene životinje su životinje koje imaju licenciju za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih
tijela,

16. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri
polasku i dolasku na krajnje odredište.

Članak 4.

Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne uprave i
druge pravne osobe (npr. policija, zaštitari) kao i na pse osposobljene za pomoć osoba s posebnim potrebama (
npr. vodiče slijepih osoba).

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 5.

Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama.

Ako  se  kao  kućnog  ljubimca  nabavlja  strana  životinjska  vrsta  ili  životinjska  vrsta  zaštićena  posebnim
propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

Dopušteno je isključivo držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o
veterinarstvu i zaštiti životinja.

 Članak 6.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i prema njemu
postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja.

Posjednik  kućnog ljubimca  ne  smije  kućnog ljubimca  izlagati  nepovoljnim temperaturama i  vremenskim
uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja,
ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol,
patnju, ozljede ili strah.

Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.
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Zabranjeno je  držanje  i  postupanje  s  kućnim ljubimcem te  njegovo kretanje  na način kojim se ugrožava
zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.

Članak 7.

U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice:

1.  izgraditi  i  održavati  odgovarajući  objekt  odnosno nastambu u skladu s potrebama pojedine životinjske
vrste,

2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama,

3. osigurati odgovarajući prostor u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o kućnom
ljubimcu,

5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,

6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,

7.  osigurati  odgovarajuću veterinarsku zaštitu,  zaštitu  i  njegu bolesnog,  ozlijeđenog i  iscrpljenog  kućnog
ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca,

8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu
mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca,

9.  odgovarajućim odgojem i/ili  školovanjem ili  drugim mjerama u  odnosu na  držanje  i  kretanje  kućnog
ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu.

Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan je pridržavati
se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

Članak 8.

Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade,  kretanje kućnih ljubimaca po zajedničkim
dijelovima  stambene  zgrade  i  okolišu zgrade,  te  obvezu čišćenja  zajedničkih  dijelova  stambene  zgrade  i
okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o
vlasništvu.

Članak 9.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske
kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.
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Članak 10.

Zbog zdravstvenih,  higijenskih i  drugih razloga zabranjeno je uvoditi  kućnog ljubimca u građevine javne
namjene  (zdravstvene,  prosvjetne,  upravne,  vjerske,  kulturne,  sportske i  druge objekte  javne  namjene),  u
trgovine prehrambenih proizvoda, na groblja, uređena dječja igrališta, sportske i rekreacijske terene, javne
skupove u zatvorenom prostoru, plaže, kupališta i slično.

Dovođenje  kućnog  ljubimca  u  restorane  i  druge  ugostiteljske  objekte  dopušteno  je  samo  uz  dopuštenje
vlasnika odnosno zakonitih posjednika tih objekata ako je ta dozvola jasno istaknuta na ulazu u objekt.

Dovođenje  kućnog  ljubimca  u  vozila  javnog  prijevoza  dozvoljeno  je  pod  uvjetima  propisanim  Općim
uvjetima prijevoza Javnog prijevoznika na području Općine Cernik.

Članak 11.

Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti
svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. 

Obveza čišćenja iz stavka 2. ovog članka  odnosi se na osobe koje hrane i slobodno živuće mačke, uslijed
čega  dolazi  do  onečišćenja  javne  površine  ostacima  hrane  ili  drugim predmetima  koji  služe  za  njihovo
hranjene.

Zabranjeno je dovoditi na javnu površinu pse bez povodca, a u koliko je pas evidentiran kao opasan, obavezna
je i upotreba zaštitne košare (brnjice).

Na  zelenim  površinama  psa  je  dozvoljeno  voditi  isključivo  po  pješačkim stazama  i  sličnim površinama
namijenjenim kretanju pješaka.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi Jedinstveni
upravni odjel Općine, te na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 12.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu svako
neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja  razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi  računa o
broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta  držanja sukladno propisima o
zaštiti životinja i ovoj Odluci.

Članak 13.
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Na području Općine  Cernik  propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i
mačaka, osim u slučaju ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji i ima 
rješenje o registraciji uzgoja nadležnih tijela.

Članak 14.

Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik  kućnog  ljubimca  mora  zbrinjavati  mladunčad  kućnog  ljubimca  sukladno  propisima  o  zaštiti
životinja.

Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi  samostalno zbrinuti  mladunčad kućnog ljubimca dužan je  snositi
troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA

Članak 15.

Dopušteno je isključivo držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o
veterinarstvu i zaštiti životinja.

Svaki pas stariji od tri mjeseca mora biti označen mikročipom, a troškove snosi vlasnik pasa.

Posjednik  mora  psa  s  navršenih  tri  mjeseca,  odnosno  nabavljenog  psa  koji  ranije  nije  bio  označen
mikročipom, označiti mikročipom najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana štenjenja. Ova odredba se odnosi i
na psa nepoznatog zdravstvenog stanja, koji nije označen mikročipom.

Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.

Posjednik psa dužan je komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa.

Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora te je posjednik dužan omogućiti psu da se kreće.

Članak 16.

Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti životinja.

Članak 17.

U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom
dvorištu ili  drugom ograđenom prostoru,  tako da ga pas ne može napustiti,  uz uvjet  da ograda visinom i
čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika.
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Iznimno od stavka 1.  ovog članka,  komunalni  redar  rješenjem može narediti  posjedniku psa da psa drži
vezanoga ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u ograđenom dvorištu-okućnici koja graniči s
javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike.

Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili  neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora psa držati
vezanog ali je posjednik psa dužan skrbiti o tome da se isti šeće.

Posjednik ne smije vezati psa na povodac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, mjereno od
vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine povodca koristi se dužina koja je povoljnija za životinju.

Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku
koja upozorava na psa s natpisom »ČUVAJ SE PSA«, a opasne pse s natpisom »OPASAN PAS«, te mora
imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje
mora pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika i žitelja u neposrednom
susjedstvu.

Članak 18.

Posjednik  čiji  pas  učestalim  i  dugotrajnim  lavežom  ili  zavijanjem  remeti  mir  građana,  dužan  je  odmah
poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana.

Članak 19.

Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa koji se nalazi u stanju na temelju
kojeg se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezinog
života u istim uvjetima bio povezan s trajnom ili neotklonjivom boli.

Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka dužna je o tome obavijestiti
nadležno tijelo.

Članak 20.

Po javnim površinama na području Općine posjednik je psa dužan voditi na povodcu tako da ne ugrožava
osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje.

Opasnog psa na javnu površinu smije izvoditi samo punoljetni posjednik, pri čemu pas mora biti na povodcu i
imati stavljenu brnjicu.

Članak 21.

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse u parkove, prostore oko škola, dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih
objekata i terena, groblja, cvjetnjaka, dječjih igrališta, plaža, kupališta i sličnih prostora i površina, a Općina
može takve prostore i površine označiti oznakom s prekriženim likom psa.
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Psa je dopušteno dovoditi i puštati bez povodca samo uz nadzor i odgovornost posjednika i to isključivo izvan
granica naselja počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema nenaseljenom dijelu naselja.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 22.

Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih mačaka te drugih
napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje ili higijeničarska služba.

Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji način,
primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 23.

Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika, slobodno živućim mačkama te drugim napuštenim i
izgubljenim životinjama  smještenim u  sklonište  za  životinje  (smještaj  životinja,  veterinarsko-zdravstvena
zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija
o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima o zaštiti životinja.

Članak 24.

Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih mačaka te drugih
napuštenih  i  izgubljenih  životinja,  njihova  smještaja  u  sklonište  za  životinje  i  nad  njima  provedenih
veterinarsko- zdravstvenih mjera, podmiruje se iz sredstava proračuna Općine.

Troškove pružanja pomoći životinjama kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, a vlasnik životinje
je nepoznat podmiruju se iz sredstava proračuna Općine.

Ukoliko se naknadno utvrdi identitet  posjednika životinje  iz stavka 1. ovog članka,  Općina ima pravo na
naknadu prouzročenih troškova.

Članak 25.

Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje odmah, a najkasnije u
roku od 14 dana od dana gubitka, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili  izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti  sklonište za životinje
odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana nalaska životinje osim ako je u tom roku životinju vratio
vlasniku  te   pružiti  životinji  odgovarajuću  skrb  do  vraćanja  vlasniku  ili  do  njezina  odgovarajućeg
zbrinjavanja.

Članak 26.
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Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Posjednik  napuštenog  ili  izgubljenog  psa  dužan  je  nadoknaditi  svaku  štetu  koju  počini  pas  od  trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika pasa.

Životinja se ne vraća vlasniku ako se vlasnik očitovao da se odriče životinje ili se može nedvojbeno utvrditi
da je napustio životinju ali je isti tada dužan snositi sve troškove vezane uz njeno odgovarajuće zbrinjavanje
koje je u njegovo ime i za njegov račun obavila Općina.

    Članak 27.

Ugovorom  sklopljenim  između  Općine  i  skloništa  za  životinje  ili  higijeničarske  službe  regulirat  će  se
međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

VI. NAČIN POSTUPANJA  S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

Članak 28.

Na području Općine Cernik  zabranjuje se držanje i stavljanje u promet divljih i zaštićenih životinjskih vrsta,
uključujući prodaju i darivanje opasnih insekata i gmazova. Posjednici takvih životinja dužni su u roku od tri
mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke naći primjereni smještaj van područja Općine  Cernik .

Članak 29.

Zabranjuje  se  hraniti  divlje  životinje  (vjeverice,  golubovi  i  sl.)  u  blizini  ili  u stambenim i  gospodarskim
objektima.

Članak 30.

U slučaju da se na području Općine Cernik  pojavi divlja životinja izvan svoga prirodnog staništa ista će se
pokušati uloviti te smjestiti u sklonište koje osigurava njezino vraćanje u prirodno stanište ako je to moguće.

Ako  nije  moguće  vraćanje  divlje  životinje  u  prirodno  stanište,  životinja  se  prvo  nudi  najbližem
lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti
onda se nudi zoološkom vrtu koji je posebno opremljen za njezino primanje.

Ako se divlja životinja ne može smjestiti  u sklonište,  a lovoovlaštenik ili  zoološki vrt nisu u mogućnosti
primiti divlju životinju, životinja se može usmrtiti.

Postupak njenog zbrinjavanja divljih životinja na području Općine obavlja pravna osoba specijalizirana za
navedenu djelatnost temeljem naloga Općine, a sve na trošak Općine Cernik.
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VII. NADZOR

Članak 31.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar, osim ako je zakonom ili posebnim propisom
određeno postupanje veterinarskog odnosno poljoprivrednog inspektora.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena tijela o
saznanjima koja ima a koje bi predstavljale  povod za primjenu propisa o veterinarstvu i  zaštiti  životinja,
posljedice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

Članak 32.

U provedbi nadzora ove odluke komunalni redar je ovlašten:

– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru

– ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci

– uzimati izjave stranaka i drugih osoba

– zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju

– prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način

– očitati mikročip

– obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora

– podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

Ako u provedbi nadzora u skladu s člankom 51. stavkom 5. ovoga Zakona o zaštiti životinja komunalni redar
zaključi da se životinja nalazi u stanju iz članka 79. točke 3. ovoga Zakona o zaštiti životinja ili je opasna za
okolinu  u  skladu  s  člankom  79.  točkom  4.  ovoga  Zakona  o  zaštiti  životinja,  dužan  je  odmah  o  tome
obavijestiti  veterinarskog inspektora koji  će odlučiti  o privremenom oduzimanju životinje te poduzimanju
drugih mjera za koje je ovlašten.

Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja, za koje
nije nadležan, obvezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora.

U svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje,
pronalazak  vlasnika  životinje  te  bilo  kakvo  drugo  neposredno  postupanje  s  napuštenom  ili  izgubljenom
životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište.

Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć komunalnom redaru ako se prilikom provođenja nadzora ili
izvršavanja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim propisima.

Komunalni redari provode nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa.

Članak 33.
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U obavljanju nadzoru nad provedbom odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je i dužan od počinitelja
naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu do 2.000,00
kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao i za fizičku osobu u
iznosu do 1.000,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.

Za  prekršaje  propisane  ovom  Odlukom,  komunalni  redar  je  ovlašten,  kad  utvrdi  postojanje  zakonom
propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice
točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja
prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Ako počinitelj  prekršaja ne pristane platiti  novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,  izdat će mu se
obvezni prekršajni naloga, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana od kada je
počinio prekršaj.

Za prekršaj propisan člankom 36. ove Odluke komunalni redar odmah ponosi optužni prijedlog.

Naplaćena sredstva prihod su Općine i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 

Članak 34.

Komunalni redar ovlašten je rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe
pojedinih odredbi ove Odluke.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

   Članak 35.

Novčanom kaznom od 500,00 kn do 4.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, novčanom kaznom od
1.000,00 kuna do 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, te novčanom kaznom od 300,00 kuna do
2.000,00 kuna fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kao i fizička osoba
ako:

1. postupa s kućnim ljubimcem protivno odredbama iz članaka 5. i 6. ove Odluke,

2. ako postupa protivno odredbi članka 8. ove odluke,

3. vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u članku 9. stavku 1. ove Odluke,

4. pušta kućne ljubimce na javne površine bez nadzora (članak 10. stavak 1. ove Odluke),

5. ne očisti javnu površinu od otpadaka njegovog kućnog ljubimca (članak 10. stavak 2. i 3. ove Odluke),

6. dovodi psa na javnu površinu protivno odredbi članka 10. stavka 4.,
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7. vodi psa protivno odredbi članka 10. stavka 5. ove Odluke,

8. dovodi i pušta psa na javne površine protivno odredbi članka 10 stavka 6. ove Odluke,

9. ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članka 13. ove Odluke),

10. postupa suprotno odredbama iz članka 14. st. 4. 5. 6.  ove Odluke,

11. ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 15. ove Odluke),

12. drži psa protivno članku 16. ove Odluke,

13. ako drži psa suprotno odredbama iz članka 17. ove Odluke,

14. nije poduzeo odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanje mještana zbog zavijanja i laveža psa (članak
18. ove Odluke)

15. ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 20. stavak 1. ove Odluke),

16. vodi opasnog psa protivno odredbi članka (20. stavak 2. ove Odluke),

17. pušta psa na zabranjene površine (članak 21. ove Odluke),

18. ako postupa protivno odredbi članka 28. i 29. ove odluke,

Novčanom kaznom od 300,00 kuna do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja je u
vrijeme počinjenje prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila 14. godina, ako je taj prekršaj u izravnoj
vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

Članak 36.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kaznit  će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom u
iznosu od 2.000,00 odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba ako postupa protivno odredbama o
označavanju pasa iz članka 14. st.  2. i  3. ove Odluke.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih
pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih mačaka te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, obavljat će
pravna osoba koja obavlja veterinarsko-zdravstvene usluge za Općinu.

   Članak 38.
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Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Cernik .

KLASA: 351-02/18-01/01
URBROJ:2178/16-03-18-
Cernik ,15.05. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CERNIK 

                                                                                        Predsjednik;                                                                                                           
                                                                                                              Hrvoje Žakić, dipl.inž.šum.

7.
Na temelju članka 11. stavak  4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ 
178/04,153/05,111/06,110/07,60/08,87/09) i članka  30. Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine 
Cernik 2/18. ) Općinsko vijeće općine  Cernik na svojoj  7. sjednici održanoj 15. svibnja 2018.  donosi

O D L U K U 
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

Članak 1.
 Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Cernik za 2017. godinu.

Članak 2.
  
Odluka će biti objavljena u Službenom glasilu Općine Cernik.

OPĆINA CERNIK
OPĆISKO VIJEĆE

Klasa; 021-01/18-01/01-07
Urbroj; 2178/16-03-18-2
Cernik , 15.05.2018.

   Predsjednik
            Općinskog vijeća:
       Hrvoje Žakić, dip.inž.šum.
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8.
              Na temelju članka  30.  Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 2/18.  Općinsko 
vijeće općine Cernik  na svojoj  07. sjednici održanoj 15.svibnja 2018. godine   donosi

     O D L U  K U
- o financijskoj pomoći    

Članak 1.
Općina Cernik  će  isplatiti jednokratnu novčanu pomoć  za  troškove života  Nadi Jelić   iz Cernika, 

Frankopanska 
Odobrava se novčana naknada   u visini od 1.000,00 kuna.

Sredstva isplatiti sa stavke socijalne skrbi. 
 

Članak 2.
Odluka će biti objavljena u «Službenom glasniku» općine Cernik.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA  C E R N I K
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa; 021-05/18-01/01
Urbroj; 2178/16-03-18-2
Cernik ,15. svibnja 2018.g.

    Predsjednik
            Općinskog vijeća:
       Hrvoje Žakić, dip.inž.šum.
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