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GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA 

 
Na temelju odredaba članka 40. Statuta Grada 

Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj:  10/09) gradonačelnik Grada Iloka 
donosi: 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti 
 

Članak 1. 
Daje se suglasnost «Komunalijama» d.o.o., J. 

Benešića 49, Ilok, za pokretanje postupka 
izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju 
spojnoga cjevovoda Mohovo – Šarengrad (k.č. 
2578, 2597 k.o. Šarengrad i k.č. 804 k.o. 
Mohovo). 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije. 
 
KLASA: 363-01/09-01/114 
URBROJ: 2196/02-01-09-02 
Ilok, 7. siječnja 2010. godine 
 

GRADONAČELNIK: 
Miroslav Janić, dipl.krim. 
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OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

    Na temelju članka 95. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji («Narodne novine» Republike
Hrvatske broj: 76/07), članka 49. Statuta Općine
Andrijaševci («Službeni vjesnik» Vukovarsko -
srijemske županije broj: 12/09.), Općinski načelnik
donio je:

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU
KONAČNOG PRIJEDLOGA

Detaljnog plana uređenja
Gospodarske zone «Blace»

I.
    Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga Plana,
Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja opisana u
članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
i utvrđuje Konačni prijedlog detaljnog plana
uređenja Gospodarske zone « Blace «.

II.
   Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci
provest će ovaj Zaključak.

III.
   Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave.

IV
    Ovaj Zaključak obavezno se objavljuje u
«Službenom vjesniku» Vukovarsko -srijemske
županije.

KLASA: 350-02/10-01
URBROJ: 2188/02-01/10-14
Rokovci, 21. siječnja 2010. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jozo Škegro, prof.
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OPĆINA CERNA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Na temelju članka 11. st. 10. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»  
Republike Hrvatske broj: 26/03) te članka  48. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» Republike 
Hrvatske broj: 33/01, 60/01 i 129/05.), članka 29. 
Statuta Općine Cerna («Službeni vjesnik»  
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) i 
članka 84 Poslovnika Općinskog vijeća 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) na 7. sjednici Općinskog 
vijeća, održanoj 1. veljače 2010. godine, donijeta 
je: 
 

O D L U K A 
o dodjeli koncesije za uslugu preuzimanja, 

opremanja i prijevoza pokojnika na 
području Općine Cerne 

 
I. 

Koncesija za prijevoz pokojnika na području 
Općine Cerna daje se «Tišina» d.o.o. Vinkovci, 
M. Gupca 95. 
Koncesija daje se na vrijeme od 3 (tri) godine 
 

II. 
Koncesionar je dužan Općini Cerna plaćati 

godišnju naknadu za koncesiju u iznosu  4.000,00 
kuna. Godišnju naknadu za koncesiju 
koncesionar je dužan uplaćivati najkasnije mjesec 
dana prije isteka godine za koju se naknada plaća. 
 

III. 
     Cijene  usluga priložen ponudi za dodjelu 
koncesije sastavni je dio ugovora o koncesiji. 
Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza 
pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji. 
 

IV. 
    Pravna osoba iz točke I. ove odluke sklopit će s 
Općinom Cerna ugovor o koncesiji kojim će  se 
urediti koncesijski odnos. 

 
V. 

     Za vrijeme trajanja koncesije koncesionar je 
dužan prijevoz pokojnika obavljati trajno i 
kvalitetno. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
     Općinsko vijeće je odlukom KLASA:363-
01/09-01/3, URBROJ: 2212/04-02-09/1 od 26. 
11. 2009. g. raspisalo javni natječaj za dodjelu 
koncesije za uslugu preuzimanja i prijevoza 
pokojnika. 
Oglas je objavljen u Glasu Slavonije 22. 12. 
2009. godine. Rok za podnošenje ponuda  je 15 
dana od dana objave oglasa, odnosno do 08. 01. 
2010. 
U otvorenom roku pristigla je jedna ponuda 
«Tišina» d.o.o. Vinkovci, M. Gupca 95. 
Povjerenstvo je podnijelo izvješće Općinskom 
vijeću, ponuda je bila pravodobna, te u svemu  
 

 
ispunjava uvjete iz natječaja za dobivanje 
koncesije. 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim 
sudom Republike Hrvatske u Zagrebu. 
Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi 
u roku od 30 dana od dana dostave ovoga 
zaključka, i predaje se, neposredno ili 
preporučeno poštom, Upravnom sudu. 
 
KLASA:363-01/09-01/3 
URBROJ: 2212/04-02-10/3 
Cerna,  1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
 
 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01 i 
129/05.), članka 29. Statuta Općine Cerna 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) i članka 84 Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) na 7. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 1. veljače  
2010. godine, donijeta je: 
 

O D L U K A 
o kupovini zemljišta za proširenje 

groblja u Cerni 
 

I. 
     Prihvaća se ponuda Dinka Havić iz Cerne, 
Kolodvorska 71, za kupovinu zemljišta za 
proširenje groblja u Cerni. 
 

II. 
      Odobrava se kupovina k.č.br. 1557/2 oranica, 
površine cca 3750 m2. 
Konačna površina utvrdit će se nakon 
provedenog postupka parcelacije. 
 

III. 
      Prihvaća se cijena ponude u iznosu od 
500.000,00 kuna za cijelu površinu. 
 
KLASA: 406-01/10-01/1 
URBROJ: 2212/04-02-10/1 
Cerna,  1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 
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     Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01 i 
129/05.), članka 29. Statuta Općine Cerna 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) i članka 84 Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) na 7. 
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 1. veljače 
2010. godine, donijeta je: 
 

O D L U K A 
o imenovanju predsjednika i članova 
Organizacijskog odbora 32. Žetvenih 

svečanosti 
 

I. 
      Imenuje BRANKO STOJČIĆ za predsjednika 
32. Žetvenih svečanosti 
 

II. 
      Imenuju se zamjenici predsjednika 32. 
Žetvenih svečanosti: 

1. Bono Tomašević 
2. Vladimi Baličević 

 
III. 

     Imenuju se članovi Organizacijskog odbora 
32. Žetvenih svečanosti: 

1. Ivica Čop 
2. Mario Berač 
3. Damir Besednik 
4. Jozo Tesla 
5. Marija Vidović 
6. Franjo Grgić 
7. Zoran Rajher 
8. Ivica Jurčević 
9. Ivan Žulj 
10. Ilija Grgić 
11. Denis Penić 
12. Martina Kesegić 

 
KLASA: 610-02/10-01/2 
URBROJ: 2212/04-02-10/1 
Cerna,  1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
 
 
 
 

     Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 
novine» Republike Hrvatske broj: 33/01, 60/01 i 
129/05.), članka 29. Statuta Općine Cerna 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije 13/09) i članka 84 Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) na 7. 
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 1. veljače  
2010. godine, donijeta je: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O D L U K A 
o zaduženju kod PRIVREDNA BANKA 

d.d., PODRUŽNICA 12 OSIJEK, S. Radića 
19 za financiranje investicije (kapitalnih 
projekata) Općine Cerna u 2009. godini 

 
I. 

Općina Cerna zadužit će se uzimanjem 
dugoročnog novčanog kredita kod PRIVREDNA 
BANKA d.d., PODRUŽNICA 12 OSIJEK, S. 
Radića 19 za financiranje investicija (kapitalnih 
projekata) utvrđenih Odlukom o prihvaćanju 
investicija (kapitalnih projekata) Općine Cerna za 
2009. godinu, kako slijedi: 
-  otplata investicije Rekonstrukcija i 
uređenje parka Cerna 370.000,00 kuna 
-  tehničko održavanje prometnica 
1.700.000,00kuna 
-  kupovina zemljišta radi proširenja 
groblja u Cerni  430.000,00 kuna 
 

II. 
Ukupna vrijednost investicija (kapitalnih 

projekata) iz točke I. ove Odluke iznosi 
2.500.000,00 kuna (dvamilionapetstotisućakuna). 
 

III. 
Općina Cerna zadužit će se pod sljedećim 
uvjetima: 
1. IZNOS I VALUTA: 2.500.000,00 kuna, 
valutna klauzula vezano za EUR (preračunato po 
srednjem tečaju HNB za EUR važećem na dan 
objave javnog nadmetanja  09.12.2009.god. 
iznosi 343.467,88 EUR) 
2. NAMJENA KREDITA: Za financiranje 
investicija Općine Cerna (370.000,00 kn), 
tehničko održavanje prometnica na području 
Općine (1.700.000,00 kn), tek kupnja zemljišta za 
proširenje groblja Cerna (430.000,00 kn) 
3. KRAJNJI ROK KORIŠTENJA: 30.04.2010. g. 
4. VALJANOST PONUDE: Najmanje do 
23.03.2010.g. s tim da naručitelj može pismenim 
putem zatražiti produženje roka valjanosti 
ponude. 
5. NAČIN KORIŠTENJA: Isplata na poslovni 
račun Naručitelja temeljem zahtjeva. Kredit će se 
koristiti primjenom srednjeg tečaja za EUR iz 
tečajne liste HNB-a, važećem na dan objave 
nadmetanja 
6. NAČIN VRAĆANJA: U 84 (osamdeset četiri) 
jednakih mjesečnih rata, koje dospijevaju svakog 
posljednjeg dana u mjesecu, u kunskoj 
protuvrijednosti, po srednjem tečaju za EUR iz 
tečajne liste HNB-a važećem na dan dospijeća 
kredita. 
7. KRAJNJI ROK VRAĆANJA: 30. 04. 2017. 
8. DOSPJEĆE 1. RATE: 31. 05. 2010.g. 
9. PERIOD POČEKA: Bez počeka 
10.KAMATNA STOPA: 
-redovna: tromjesečni EURIBOR uvećan za 
fiksni dio kamatne marže od 5,5 postotnih poena, 
godišnje, promjenjiva. Na dan objave ista iznosi 
6,215%, 
-način obračuna: Proporcionalno, mjesečno u 
kunama, primjenom srednjeg tečaja za EUR iz 
tečajne liste HNB-a, važećem na dan obračuna 
-dospijeće: 10 dana od dana obračuna, 
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11. NAKNADA: 
- naknada za obradu zahtjeva : 0,20% 
jednokratno, unaprijed 
- za odobravanje i korištenje kredita: oslobađa se 
-za odobreni a nerealizirani posao: oslobađa se 
-dodatna; nema 
-ostale: za prijevremenu otplatu – oslobađa se 
12. OSIGURANJE POVRATA:  
-3 (tri) bianco vlastitih akceptiranih mjenica «bez 
protesta» klijenta uz mjenično očitovanje, 
ovjereno kod javnog bilježnika, 
-3 (tri) zadužnica Klijenta, 
13. OSTALO: Uvjet za zaključenje ugovora o 
kreditu je dostava Banci suglasnosti Vlade RH na 
zaduženje Naručitelja 

IV. 
     Ova Odluka stupa na snagu danom dobivene 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za 
zaduživanje, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 
KLASA: 403-01/09-01/14 
URBROJ: 2212/04-02-10-10 
Cerna,  1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
 
 
 

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj: 26/03. i 82/04,178/04, 
38/09 i 79/09.), članka 29. Statuta Općine Cerna 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) i članka 84 Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) na 7. 
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 1. veljače 
2010. godine, donijet je: 
 

P R O G R A M 
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

ZA RAZDOBLJE 2010.   GODINE 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se poslovi s 
procjenom troškova za gradnju pojedinih 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za 
nabavu opreme na području Općine Cerna u 
2010. godini, kao i financijska sredstva potrebna  
 
 
 
 
 

 
 
za ostvarivanje ovog Programa, s izvorima 
financiranja po djelatnostima i to za:  
 
II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
 

Članak 2. 
    Građenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako 
slijedi: 

1. Građenje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za: 

1.1.  Stambeni objekti 
1.2.  Tribine športske dvorane 

 
2. Građevinski objekti i uređaji komunalne 
infrastrukture i nabava opreme za: 

1.1. Nogostupi 
1.2. Groblje 
1.3. Tržnica 
1.4. Izrada prostornog plana i plana naselja 
1.5. Troškovi natpisa ulica 

 
Članak 3. 

U 2010. godini planira se građenje sljedećih 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Cerna: 
 
 
  

Opis poslova po objektima      Procjena troškova u kn 
 
1.1. Stambeni objekti  
    
1.     Uređenje tavanskih prostorija Općinske zgrade     150.000,00 kn 
Ukupno:         150.000,00 kn 
 
1.2. Tribine športske dvorane 
 
1.     Nabava i ugradnja tribina       150.000,00 kn 
Ukupno:         150.000,00 kn 
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Članak 4. 
     Financijska sredstva za izgradnju objekata i 
uređenje komunalne infrastrukture iz članka 3., u 
ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna osigurat će 
se iz sljedećih izvora: 
- komunalnog doprinosa …………150.000,00 kn 
- šumskog doprinosa …………….150.000,00 kn 
 

II. 2. Građevinski objekti i uređaji komunalne 
infrastrukture i nabava opreme za: 
 

Članak 5. 
      U 2010. godini planira se građenje sljedećih 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Cerna: 
 

Opis poslova po objektima      Procjena troškova u kn 
 
1. Izgradnja pješačke staze Cerna-Šiškovci      250.000,00 kn 
2. Radovi na uređenju groblje       100.000,00 kn 
3.  Izrada izmjena i dopuna prostornog plana        70.000,00 kn 
4. Izrada plana naselja          35.000,00 kn 
5. Troškovi natpisa ulica          70.000,00 kn 
5. Ulazne table           50.000,00 kn 
6. Uređenje tržnice          75.000,00 kn 
Ukupno:         650.000,00 kn 
 

Članak 6. 
     Financijska sredstva za izgradnju objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture  iz članka 5., u 
ukupnom iznosu od 650.000,00 kuna osigurat će 
se iz sljedećih izvora: 
- proračun Općine Cerna  ……….  350.000,00 kn 
- koncesije………..……………….  50.000,00 kn 
-ostalih Općinskih prihoda….…… 150.000,00 kn 
-županija  ………….……. 100.000,00 kn  
Ukupno:            650.000,00 kn 
 
 
 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 7. 
     Program stupa na snagu danom objave u 
«Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske 
županije.  
 
KLASA: 363-01/10-01/4 
URBROJ: 2212/04-02-10/1 
Cerna, 1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
 
 

     Na temelju članka 1. i 9a Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne 
novine» RH broj: 47/90., 29/93. i 38/09), članka 
29. Statuta Općine Cerna («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) i 
članka 84 Poslovnika Općinskog vijeća 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) na 7. sjednici Općinskog 
vijeća, održanoj 1. veljače 2010. godine, donijet 
je: 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U 
KULTURI ZA 2010. GODINU 

Članak 1. 
   Ovaj Program obuhvaća  promicanje kulture  i 
unapređivanje kulturnog života Općine. 

 
 

Članak 2. 
    Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva 
osiguravaju iz Općinskog proračuna jesu  
manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i 
promicanju kulturnog života od interesa za 
Općinu. 
 

Članak 3. 
     U 2010. godini utvrđuju se ukupna sredstva za 
financiranje kulturnih manifestacija na području 
Općine Cerna u iznosu od  kuna, 203.000,00, i 
raspodjeljuje se na sljedeći način: 
   
 

 

NAZIV IZNOS 

KUD Tomislav Cerna 18.000 

Škola tambure 12.000 

KUD Slavko Janković  10.000 

Žetvene svečanosti 150.000 

 Hrvatski radio Županja 8.000 

 Općinska web stranica 5.000 
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Članak 4.  
     Sredstva  za financiranje javnih potreba iz 
Programa, osigurana su u Proračunu Općine 
Cerna za 2010. godinu. 
 

Članak 5. 
     Program javnih potreba u kulturi za 2010. 
godinu, objavit će se u  "Službenom vjesniku" 

Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će 
se od 01.01.2010. godine. 
 
Klasa: 610-02/10-01/3 
Urbroj:2212/04-02-10/1 
Cerna, 1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
      

 
     Na temelju članka 39. Zakona o športu 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
11/97),  članka 29. Statuta Općine Cerna 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) i članka 84 Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) na 7. 
sjednici Općinskog vijeća, održanoj  1. veljače 
2010. godine, donijet je: 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U 
ŠPORTU ZA 2010. GODINU 

 
Članak 1.  

      Ovim Programom utvrđuju se poslovi, 
aktivnosti i djelatnosti u športu koje Općina  
 
 

 
 
Cerna određuje da su od značaja za Općinu, a 
posebice: 
- poticanje i promicanje svekolikog športa na 
području Općine. 
 

Članak 2. 
     Ovaj Program obuhvaća potrebe u športu, 
odnosno skrb o športskim klubovima koji djeluju 
na području Općine. 
 

Članak 3. 
      Sredstva osigurana  u proračunu Općine 
Cerna za 2010. godinu, namjenski će se koristiti 
za financiranje  športskih klubova. 
Sredstva u iznosu od 312.000 kuna se 
raspodjeljuju prema predviđenim proračunskim 
korisnicima: 
 

N A Z I V I Z N O S 

 NK Tomislav Cerna 150.000 

 NK Budućnost Šiškovci 50.000 

 LU Jelen Cerna 7.000 

 LU Zec Šiškovci 5.000 

 ŠRU Šaran Cerna-Šiškovci 10.000 

 RK Cerna 50.000 

 Škola nogometa 40.000 

U K U P N O 312.000 
 

Članak 4. 
     Program javnih potreba u športu za 2010. 
godinu objavit će se u «Službenom vjesniku»  
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 620-01/10-01/3 
URBROJ:2212/04-02-10/1 
Cerna, 1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 
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    Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj:  
73/97) članka 29. Statuta Općine Cerna 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) i članka 84 Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) na 7. 
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 1. veljače 
2010. godine, donijet je: 
 

P  R  O  G  R  A  M 
SOCIJALNE SKRBI ZA 2010.G. 

 

Članak 1. 
 Programom socijalne skrbi utvrđuju se oblik, 
opseg i način ostvarivanja socijalne skrbi na 
području Općine Cerna. 
 

Članak 2. 
 Za ostvarenje prava socijalne skrbi po ovom 
Programu sredstva osigurava Općina Cerna u 
proračunu u iznosu od 695.000 kuna. 
 Sredstva socijalne skrbi iz stavka 1. 
raspoređuju se: 
 

N  A  Z  I  V IZNOS 

 Pomoć obiteljima socijalni program 80.000 

 Pomoć za opremanje novorođenčeta 60.000 

 Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Kosjenka 130.000 

 Stipendije                                                                       75.000 

 Sufinanciranje cijene prijevoza 350.000 
 

Članak 3. 
Program obuhvaća sljedeće oblike socijalne 

skrbi: 
- jednokratna pomoć za podmirenje 

osnovnih životnih troškova 
- jednokratna pomoć za nadvladavanje 

posebnih okolnosti ( smrt člana obitelji,  
bolest, starost, invalidnost, elementarne 
nepogode, i sl.), 

- pomoć za plaćanje odvoza smeća , 
dimnjačarskih usluga  i komunalne 
naknade 

- pomoć za opremanje novorođenčeta  
- stipendije za školovanje 
- prijevoz učenika 
- pomoć za školovanje učenika i 

studenata 
 

Članak 4. 
 Pravo socijalne skrbi po ovom Programu 
pripada samcu i obitelji kada iz opravdanih 
razloga ne ostvaruje prihode potrebne za najnižu 
osnovnu egzistenciju, svojim radom, imovinom 
ili uz pomoć osoba koje su im dužne dati 
uzdržavanje. 
 

Članak 5. 
 Jednokratna pomoć podrazumijeva pomoć za 
nadvladavanje posebnih okolnosti kao što su smrt 
člana obitelji, bolest, starost, invalidnost, 
elementarna nepogoda, i dr. 
 

Članak 6. 
 Sredstva za prijevoz učenika jednaka su za sve 
učenike, a  isplaćuju se prijevozniku po 
ispostavljenom računu. 
 

Članak 7. 
 Novčane pomoći  i potpore temeljem ove 
Odluke isplaćivat će se u skladu s prilivom 
sredstava u Općinski proračun. 

 
    

Članak 8. 
 Postupak ostvarenja prava na socijalnu skrb 
provodi, te donosi rješenje, Općinski načelnik, 
izuzev oslobađanja od plaćanja komunalne 
naknade, odvoza smeće i dimnjačarskih usluga, 
gdje po Odluci Socijalnog vijeća, rješenje donosi 
načelnik. 
  

Članak  9. 
 Ovaj Program objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.  
 
 
KLASA: 550-01/10-01/4 
URBROJ: 2212/04-02-10/1 
Cerna, 1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
     

   
 

 Na temelju članka 20.  st. 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj: 36/95), te članka 5. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 
Republika Hrvatske broj: 70/97) članka 29. 
Statuta Općine Cerna («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) i 
članka 84 Poslovnika Općinskog vijeća 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) na 7. sjednici Općinskog 
vijeća, održanoj 1. veljače 2010. godine, donijet 
je: 
 

P R O G R A M 
mjera za održavanje i uređenje komunalne 

infrastrukture u 2010. godine 
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Članak 1. 
 Ovom odlukom utvrđuju se mjerila i način 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2010. 
godini. 
 Sredstva prikupljena od komunalne naknade  u 
2010. godini utrošit će se za: 
 
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH 
POVRŠINA 
  

Javne zelene površine potrebno je redovito 
čistiti, a naročito pješačke zone, otvorene 
odvodne kanale, igrališta, javne prometne 
površine. 
 
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 
  

Popravak i bojanje oštećenih klupa u parku, 
redovito čišćenje zelenih površina - područje 
obrezivanja stabala, redovno košenje trave uz 
rubove cesta, košenje parkova u ulici Šet. dr. F. 
Tuđmana,  B. Radića,  Dobra voda, park Novo 
naselje Šiškovci, te uređeni međuprostor između 
Cerne i Šiškovaca "Dola"i pojas obale oko 
mostova, nabava i sadnja jednogodišnjeg cvijeća, 
nabava sadnica ukrasnog bilja. 
 
3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
  

Asfaltirane nerazvrstane ceste potrebno je 
održavati, sanirati oštećenja na asfaltnom 
kolniku, bankinama i prometnoj signalizaciji  te 
sustavima za odvodnju slivnicima, otvorenim 
uličnim kanalima.   
Prilaze na mjestima gdje se poljski putovi spajaju 
sa nerazvrstanim cestama koje su presvučene 
asfaltom, nasuti kamenom u dužini cca 50-100 m 
a radi sprječavanja iznošenja blata na asfaltiranu 
cestu. 
 U zimskom periodu potrebno je redovito 
uklanjanje snijega i održavanje prohodnosti 
nerazvrstanih cesta. 
 Poslove obavljati prema potrebi. 
 
4. ODRŽAVANJE GROBLJA 
  

Za redovno održavanje groblja na području 
Općine Cerna  potrebno je najmanje jedan 
uposleni djelatnik čija je obveza redovito 
održavanje i čišćenje dva groblja na području 
Općine.  
 U skladu sa programom za mjesto Cerna i 
Šiškovce izraditi katastar groblja. 
 Poslove obavljati kontinuirano. 
 
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 
  

Javnu rasvjetu na području Općine Cerna 
uključivati i isključivati prema ranijoj odluci 
Općinskog vijeća, poduzimati potrebne radnje za 
izradu projekta za daljnje smanjenje troškova za 
energiju. 
     Poslove obavljati prema potrebi.  

 
Članak 2. 

 Prikupljena sredstva u tijeku godine, utrošit će 
se za održavanje komunalne infrastrukture 

navedene u čl.1., a  prema planiranom opsegu 
radova na održavanju  za ovu godinu i 
financijskim mogućnostima. 

 
Članak 3. 

 Ovaj Program  objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 363-03/10-01/1 
URBROJ: 2212/04-02-10/1 
Cerna, 1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

 
 
 
 

Na temelju članka 20.  st. 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj: 36/95), te članka 5. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 
Republike Hrvatske broj: 70/97) članka 29. 
Statuta Općine Cerna («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) i 
članka 84 Poslovnika Općinskog vijeća 
(«Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije broj: 13/09) na 7. sjednici Općinskog 
vijeća, održanoj 1. veljače 2010. godine, donijeta 
je: 

 
O D L U K A 

o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od 
komunalne naknade u  2010. godinu 

 
Članak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuju se mjerila i način 
rasporeda sredstava komunalne naknade u 2010. 
godini prikupljena u  Općini Cerna, a iz kojih će 
se financirati komunalne djelatnosti: 

- Održavanje čistoće javnih površina  
- Održavanje javnih površina  
- Održavanje nerazvrstanih cesta  
- Održavanje groblja   
- Javna rasvjeta   

   
Članak 2. 

 Sredstva prihodovana u 2010. godini u Općini 
Cerna od komunalne naknade raspoređuju se za 
komunalne djelatnosti: 
I.   Održavanje čistoće javnih površina   5 % 
II.  Održavanje javnih površina      5 % 
III. Održavanje nerazvrstanih cesta      10 % 
IV. Održavanje groblja       20 % 
V   Javna rasvjeta        60 % 

 
Članak 3. 

 Ubrana sredstva u tijeku godine rasporedit će 
se prema utvrđenim postocima iz čl. 2. odluke. 
 

Članak 4. 
 Raspoređena sredstva iz članka 2. ove odluke 
utrošit će se za održavanje komunalne 
infrastrukture i opseg radova održavanje 
uređenog građevinskog zemljišta sukladno 
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Programu mjera za održavanja komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu. 
 

Članak 5. 
 Ova odluka  objavit će se u «Službenom 
vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA: 363-03/-10-01/2 
URBROJ: 2212/04-02-10/1 
Cerna, 1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 

  
 
 
 

Na temelju članka 42. Statuta Općine Cerne, te 
članka 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(«Narodne novine» Republike Hrvatske broj: 
96/01), članka 2., 3. i 4.  Pravilnika o uvjetima i 
načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa 
i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države («Narodne novine» Republike Hrvatske 
broj: 67/96 članka 29. Statuta Općine Cerna 
(«Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske 
županije 13/09) i članka 84 Poslovnika 
Općinskog vijeća («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije broj: 13/09) na 7. 
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 01. veljače  
2010. godine, donijet je: 
 

PROGRAM  UTROŠKA SREDSTAVA 
od zakupa i prodaje poljoprivrednog 

zemljišta u 2010.g. 
 

Članak 1. 
 Sredstva ostvarena od zakupa i prodaje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH,  
koristit će se kao sredstva za  financiranje 
programa uređenja zemljišta i ruralne 
infrastrukture. 

 
Članak 2. 

Sredstva iz čl. 1. ovog Programa koristiti će se 
za: 

- program katastarsko geodetske izmjere 
zemljišta 

- sređivanje zemljišnih knjiga 
- za podmirenje dijela stvarnih troškova  

vezano uz provedbu Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu  

- program uređenja ruralnog prostora 
kroz izgradnju i održavanje ruralne 
infrastrukture koja je u funkciji 
poljoprivredne proizvodnje i 
poboljšavanja komunikacijskih veza 
sela i zaseoka popravkom i izgradnjom 
putne i kanalske mreže 

- program očuvanja biološke 
raznovrsnosti ekoloških sustava 

- sufinanciranje mjera usmjerenih 
unapređivanju poljoprivredne 
proizvodnje 

- subvencioniranje kamata krajnjim 
korisnicima , fizičkim i pravnim 
osobama za kredite odobrene od 
financijskih institucija 

- umjetno osijemenjivanje krmača i 
krava, 

- za ostale potrebe u poljoprivredi 
nasipavanje i  ravnanje lenija izvan 
građevnog područja, koje vode do 
poljoprivrednog zemljišta   

- unapređenje seoskog i lovnog turizma i 
razvoj lovstva. 

 
Članak 3. 

 Odluku o financiranju   sukladno članku 2. ove 
odluke donosi Općinsko poglavarstvo.  

 
Članak 4. 

 Ovaj Program  objavit će se u «Službenom 
vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije.  
 
KLASA:400-01/10-01/1 
URBROJ: 2212/04-02-10/1   
Cerna, 1. veljače 2010. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Josip Kuterovac,dipl.ing. 
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K a z a l o (2-od 1. veljače 2010. godine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAD ILOK 
AKTI GRADONAČELNIKA    

 

Odluka o davanju suglasnosti 3 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI  
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone 
«Blace» 4 

OPĆINA CERNA    
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  

Odluka o dodjeli koncesije za uslugu preuzimanja, opremanja i prijevoza pokojnika na 
području Općine Cerne 5 

Odluka o kupovini zemljišta za proširenje groblja u Cerni 5 

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Organizacijskog odbora 32. Žetvenih 
svečanosti 6 
Odluka o zaduženju kod PRIVREDNA BANKA d.d., PODRUŽNICA 12 OSIJEK, S. 
Radića 19 za financiranje investicije (kapitalnih projekata) Općine Cerna u 2009. godini 6 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2010.   godine  7 
Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu 8 
Program javnih potreba u športu za 2010. godinu 9 
Program socijalne skrbi za 2010.g. 10 
Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2010. godine 10 
Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u  2010. godinu 11 
Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2010.g. 12 
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“SLUŽBENI VJESNIK“ VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE” službeno je glasilo 
Vukovarsko-srijemske županije, gradova: Ilok i Otok i općina: Andrijaševci, Babina 
Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Lovas, 
Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, 
Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vođinci i Vrbanja. 
 
IZDAJE: Vukovarsko-srijemska županija, 32100 Vinkovci, Glagoljaška 27, telefon: (032) 
344-045 
faks: (032) 344-051  
Glavna i odgovorna urednica: Jadranka Golubić, dipl. iur., Urednica: Katarina 
Radman 
 
TISAK: “Bianco”  tiskarsko trgovački obrt , M. Gupca 29 32272 Cerna, telefon i fax: 
(032)843-129. 
 
“Službeni vjesnik” objavljuje se i na WEB stranici Vukovarsko-srijemske županije na 
adresi: 
www. vukovarsko-srijemska-zupanija.hr, e-mail: sluzbeni-vjesnik@hi.t-com.hr 
 
 


