REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2178/26-02-17-2
Sikirevci: 15.12.2017.god.
ZAPISNIK
4. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci
Sastanak je održan dana 15. studenog 2017.god., u prostorijama Općine Sikirevci , Ljudevita Gaja br.
4/a, Sikirevci, u prostoriji općinska vijećnica, sa početkom u 19:00 sati.
Na sastanku nazočni: članovi Općinskog vijeća: Predsjednik općinskog vijeća: Josip Matić, zamjenik
predsjednika: Ivan Benaković, Cecilija Jakić, Ivan Lovrić, Marija Štengl, Petar Nakić, Mario Štrljić,
Krunoslav Nikolić, Mato Jarić i Josip Lučić.
Ostali nazočni: Josip Nikolić-načelnik općine, Ivan Radovanović-predsjednik MO Sikirevci
Odsutni opravdano: Đuro Kokanović-vijećnik, Mario Joskić-zamjenik načelnika, Zoran Jelinić predsjenik MO Jaruge.
Zapisničar:Gordana Lešić
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 4. sjednicu Općinskog vijeća u 19:00 sati.
Predsjednik: Otvaram 4. Sjednicu Općinskog vijeća i predlažem da krenemo raditi, prijedlog dnevnog
reda se dobili uz pozive, a prije bih prešao na usvajanje zapisnika sa prošle sjednice. Zapisnike ste
dobili u materijalima, imate li primjedbe na zapisnik? Nema, možemo ga usvojiti? Tko je ZA? Javnim
glasovanjem vijećnika 10 glasova ZA -jednoglasno.
Dobili ste u pozivima prijedlog dnevnog reda, predloženo je:
DNEVNI RED
- verifikacija zapisnika s 3. sjednice općinskog vijeća
1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Sikirevci za 2017. opći i posebni i
dopune Programa sukladno rebalansu proračuna za 2017. godinu
2. Nacrt prijedloga Proračuna općine Sikirevci za 2018. godinu s projekcijama za 2019.-2020. god.
Opći i posebni dio sukladno Programima i planovima , Odluku o izvršavanju proračuna
3. Nacrt prijedloga Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2018.god.
4. Nacrt prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednoga zemljišta
u vlasništvu RH za 2018. god.
5. Nacrt prijedloga Izvješća o radu načelnika općine Sikirevci za razdoblje lipanj-prosinac 2017. god.
6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima općine Sikirevci
7. Nacrt prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite općine Sikirevci u 2017. god.
8. Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
razdoblje 2018.-2020. god.
9. Pitanja, prijedlozi i razno.
Ima li netko potrebe za izmjenom i dopunom, a vidim da nema. Tko je za ovakav dnevni red? Jedno

1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna općine Sikirevci za 2017. opći i posebni i
dopune Programa sukladno rebalansu proračuna za 2017. godinu
Predsjednik: Načelniče izvoli.
Načelnik: Neki dan smo imali stari proračun, a sad već novi dolazi. Što se tiče rebalansa, ukupno
smo u 6.mjesecu planirali 3.670.000kn, a ostvareno je 2.864.000. Ovdje po rebalansu imate zadnji red
gdje je prešlo 100% to su gdje se povećavaju stavke, a stavke koje nisu unešene su prihodi za javne
radove 250.000kn i rashodi koji nisu ubačeni su peći u kuhinji u Jarugama u domu i u Sikirevcima, to
je 6.000kn. Ostalo je sve unešeno, jel ima tko takvih pitanja? Stranica 3, program Zaželi to je firma
koja nam je odradila jedan dio posla , a s tim 15.000kn smo dobili 2.000.000kn. Ako tko ima kakvih
pitanja?
Predsjednik: Otvaram raspravu, izvoli .
Zamjenik predsjednika: Rad predstavničkih tijela 30.000kn to smo rekli za socijalno ugrožene i treba
se staviti tamo gdje je otišlo .
Petar Jakić: A ono što smo rekli za 5 djece .
Načelnik: To ne može.
Marija: Kako bi bilo da se pomogne onome djetetu od Ivana Karačića .
Zamjenik predsjednika: Onda da se ta stavka prebaci na naknade građanima.
Predsjednik: Odluka se mora donijeti.
Ivan Lovrić: Bilo bi najpoštenije da vidiš koliko ih ima i tih ti 30.000kn jedan dio za ovoga maloga, a
ostatak podijeliš i njima s 5 djece.
Načelnik: Po meni je bolje da se organizira neka humanitarna akcija to je moj prijedlog
Ivan Radovanović: Može prijedlog, učiteljica je rekla da je dobila 10.000kn za ljuljačku , a košta
28.000kn. Pravimo advent u Jarugama i u Sikirevcima i što se skupi ide u te svrhe i ajd nek se
nadomiri i nek ide u te svrhe .
Ivan Lovrić: Ajmo ovo što smo se prije dogovorili.
Predsjednik: jel može onda ovako 5.000kn tome malom djetetu, a ostalo da se podjeli obiteljima s 5
ili više djece .
Cecilija Jakić: Ja sam za više.
Ivan Lovrić: Onda 10.000 kn.
Načelnik: A ovo za 5 ili više djece, do koliko su to djeca
Predsjednik: Pa do 18. godina starosti.
Ivan Lovrić: Stavi do 18. godina starosti.
Mato Jarić: Imam ja prijedlog, ajmo pričekat još koji mjesec pa ćemo vidit .
Predsjednik: Dakle odobrava se pomoć Ivanu Karačiću 10.000kn, a ostatak novca da se podjeli u
jednakim iznosima obiteljima s 5 ili više djece, a djeca su do 18.godina. Tko je za takvu odluku?
Svi su za, ubiti ZA 9 glasova jedan je PROTIV( vijećnika Mario Štrljić) i donosi se:
Na temelju članka 32.Statuta općine Sikirevci,(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije”3/13.),Općinsko vijeće Općine Sikirevci je na svojoj 4.sjednici održanoj 15. prosinca 2017.god. donosi :
ZAKLJUČAK o prihvaćanju jednokratne financijske pomoći obiteljima
iz socijalnog programa
I. Općinsko vijeće općine Sikirevci odobrava jednokratu financijsku pomoć Ivanu Karačić u iznosu od 10.000,00
kn za troškove liječenja teško oboljelog djeteta.
Odobrava se jednokratna financijska pomoć obiteljima sa područja općine Sikirevci s petero i više djece do
dobne starosti do 18. godina života u jednakim financijskim iznosima sukladno planiranim proračunom.
II. Iz općinskog proračuna Općine Sikirevci za 2017.god. odobrava se novčana sredstva , a knjižit će se na teret
socijalnog programa-pomoć obitelji I kućanstvima sa pozicije 77 konto 37212.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Općinskog vijeća općine Sikirevci i bit će objavljena na web
stranicama općine Sikirevci.
Predsjednik: Da prijeđemo na glasanje, odluka o izmjeni i dopuni proračuna općine Sikirevci za 2017. godinu i
dopune Programa sukladno izmjeni i dopuni Proračuna općine Sikirevci za 2017,.god..Dajem na glasovanje,
koliko vidim jednoglasno. Javnim dizanjem ruku jednoglasno sa 10 ZA glasova donosi se:

Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08),i na temelju
članka 32.Statuta Općine Sikirevci("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.3/13), Općinsko vijeće
općine Sikirevci je na svojoj 4. sjednici, održanoj 15.prosinca 2017.godine, donosi
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE SIKIREVCI ZA 2017.GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Općine Sikirevci za 2017. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije « broj 19/17)
članak 1. mijenja se tako da glasi:
Proračun Općine Sikirevci za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

2.865.232,00
11.000,00
2.002.180,00

3 RASHODI
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

874.052,00

0,00

Ova Izmjena i dopuna Proračun stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije» ,sa primjenom od 01.siječnja 2017.god.
Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu donosi se :Izmjene i dopune Socijalnog prorama
za 2017. god., Izmjene i dopune Programa za javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. god., Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komuanlne infrastrukture za 2017. god., Izmjene i dopune Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. god., Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada prostoru u 2017. god., Program korištenih sredstava ostavrenih od zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH na području općine Sikirevci za 2017. godinu.

2. Nacrt prijedloga Proračuna općine Sikirevci za 2018. godinu s projekcijama za 2019.-2020. god.
Opći i posebni dio sukladno Programima i planovima , Odluku o izvršavanju proračuna
Predsjednik: Prelazimo na drugu točku, pitanja.
Načelnik: Ja ću reći samo reći izmjene, prihodi se povećavaju od LAG-Slavonska ravnica 150.000kn, a
to se računaju i rashodi 150.000kn. Druga širokopojasni internet. Ravnopravnost spolova, a to je
3.000kn, ograda DVD 15.000kn. Plan gospodarenja otpadom to je 10.000kn, trebali bi radnici položiti
zaštitu na radu, a to bi bilo oko 2.500kn, a ljudi ima 20. Ima procjena rizika zaštite na radu 7.500kn.
Trebali bi ubaciti još jednu stavku znači za sport je stavljeno 250.000kn jedna stavka od sad nema
koliko ova udruga, a koliko ona, a sad se piše projekti i onda im odbor odobrava koliko će dobiti, a
sve će morati pravdati računima. Sad ima stavka ostalo, a to ćemo staviti 50.000kn. Još bi jednu
točku stavio, a to je kupovina kuće i zemljišta, to je moj neki prijedlog da gdje je Đurđa živila, to je
zemlja županijska od OŠ, a kuća je od nekog vlasnika. Ljudi su htjeli kupovati, ali vidili su da ima
problema sa zemljom i sad sam mislio pošto neće nitko kupovati zato što ima problema sa zemljom
da kupimo mi kuću i da nam županija doslovno prepiše. Onda bi tu mogli dječji vrtić otvorit ili bi mogli
predložiti Evgeniji da se tu preseli ako bi htjela, a tamo bi bilo bolje za vrtić.
Predsjednik: Dobro, otvaram raspravu, jel ima još nekih prijedloga? Nema, evo gospodin Benaković
Zamjenik predsjednika: Evo vidimo da je u opisnom djelu proračuna za svečanu sjednicu potrošeno
14.000kn
Gordana Lešić: To je i za poklone
Zamjenik predsjednika: Ne pišu pokloni. Za turizam, obrazovanje i kulturu, šta bi to trebalo
predstavljati tu ima već 200.000kn.
Načelnik: Znači to je plan da se napravi ovdje između učiteljskih stanova i ove ovdje zgrade to sam ja
nazvao centar za kulturu, turizam i obrazovanje, i takav naziv ima zato što kad bude preko EU
fondova ako ide natječaj za kulturu da ga imamo za kulturu, a ako ide za turizam imamo ga za turizam

i ako ga ide za obrazovanje znači imamo i za obrazovanje kad imamo sva tri naziva, a napravili bi ga
isto za sva tri naziva. Po meni je da se napravi jedan trg i poslovni prostor
Zamjenik predsjednika: Ako se povuku novi za to, a to ćeš onda morat i debelo opravdati i to će se
stvarno to morat i događat
Načelnik: Pa i hoće, ako se tu napravi 10 ili 8 prostora za najam, jedna će biti za turizam, jedna će biti
za kulturu, jedna će biti za obrazovanje, jedna će biti za udruge, a tri ćemo imati sa strane prostore
koje ćemo moći iznajmiti za mesnicu, za zubara.
Zamjenik predsjednika: Pa ton nema veze sa turizmom i kulturom
Načelnik: Kako nema ako jedan turista staje kupit sladoled, a ovako ne staje njima. Ovo je da imamo
nešto kandidirat. Gledam samo ostale općine one samo prave neke biciklističke staze, ne znam ni ja .
Ja sam sastavio za taj dio i prošao je na rezervnoj listi, a sad dal će se on radit ili šta ne znam. Mi
možemo promijeniti ime
Ivan Lovrić: Moj prijedlog je ako budemo pravili dvoranu da se tu gore skuplja mladež da se igra , da
se zabavlja i sve ostalo, jednostavno mladež ne bi išla u školu, ne bi bilo onih grafiti ni ništa, mislim po
meni.
Ivan Radovanović: Dječje igralište je bolje napravit dolje da bude sve odjednom
Načelnik: Promijenit ćemo ime u centar za kulturu i poduzetništvo.
Predsjednik: Jel so malo bliže, čini mi se da jesmo
Zamjenik predsjednika: Za izgradnju toga stoji 200.000kn, a za vatrogasni dom stoji 250.000kn,
smanji to za 150.000kn jel sigurno ove godine ga nećeš ostvarit. Stavi 150.000kn za vatrogasni dom.
Petar Nakić: Imam ja jedno pitanje, sad kad se radila ona pumpa na Savi znači cesta je popucala je i
sad jel se ima da se te rupe poprave ili je to dužna firma ta
Zamjenik predsjednika: Firma je dužna, pravio se troškovnik cesta i da će biti za ovu godinu taj novac
ima preko 300.000kn, trebali su ove godine radit, a nisu.
Načelnik: Mamografija 443 povećanje, to je Jure učitelj stavljeno je 13.000kn za neku knjigu on
planira pisat i onda je on pito da općina sufinancira
Predsjednik: Ima li još? Nema, predlažem da usvojimo Plan proračuna sa ovim izmjenama za 2018.
godinu , tko je ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN?
Javnim dizanjem ruku 10 glasova ZA - jednoglasno se usvaja
Predsjednik: Jednoglasno čini mi se i donosi se:
Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), na temelju
članka 32.Statuta Općine Sikirevci("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.3/13),i prijedloga Odbora za
proračun i financije , Općinsko vijeće općine Sikirevci je na svojoj 4.sjednici, održanoj 15.prosinca
2017.godine, donijelo
PRORAČUN OPĆINE SIKIREVCI ZA 2018.GODINU
I OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

5.804.459,00
55.000,00

3 RASHODI
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
.IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

3.661.459,00
2.198.000,00
0,00

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» ,sa
primjenom od 01.siječnja 2018.god.. Sukladno usvojenom Proračunu za 2018. godinu donosi se :Program
javnih potreba u socijalnoj i zdravstenoj skrbi za 2018. god., Programa javnih potreba u području djelovanja
udruga građana općine Sikirevci za 2018. god, Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, Program
javnih potreba u športu za 2018. god. , Programa gradnje objekata i uređaja komuanlne infrastrukture za 2018.
god., Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god. sve sa primjenom od 01.siječnja 2018. god.
Temeljem članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“broj 87/08,136/12,15/15) i članka 32.
Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije broj 3/13), Općinsko vijeće Općine
Sikirevci na svojoj 4. sjednici održanoj 15.prosinca 2017. godine, donosi
ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SIKIREVCI ZA 2018. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1. Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine
Sikirevci za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) njegovo izvršavanje,opseg zaduživanja i jamstava,
upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem
Proračuna.
Članak 2. Proračun se sastoji od Općeg, Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi
poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i
otplatu kredita i zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj,
funkcijskoj, lokacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje
od aktivnosti i projekata.
Planom razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom organizacijskom i
klasifikacijom proračuna.
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3. Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u
njegovom Posebnom dijelu.
Rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda
i primitaka za te namjene. Iznimno Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na
teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.
Uplaćeni, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja
mogu se izvršiti iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.
Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili
projektima
uz
prethodnu
suglasnost
Općinskog
načelnika.
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu
proračunsku godinu.
Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći
pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu
Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.
Članak 4. Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama
odobrava Općinski načelnik.
Članak 5. Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pisanog
dokumenta (isprave) iz koje je vidljivo:
- da je namjena odobrena u Proračunu,
- da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa,
- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je Općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.
Članak 6. Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za
preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za
utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

III. PRIHODI PRORAČUNA
Članak 7. U Proračunu se planiraju svi prihodi koji sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina.
Članak 8. Prohodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su
prihodi Proračunu.
Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku
godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom za tekuću proračunsku godinu.
Članak 9. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda
Proračuna tekuće godine.
IV. ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 10. Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi
kojom se dokazuje obveznik plaćanja.
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi
potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje Općinski načelnik, odnosno osobe na koje je
to pravo preneseno.
Članak 11. Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do
iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa planiranog u posebnom
dijelu Proračuna.
Članak 12. Općinski načelnik utvrđuje visinu bruto vrijednosti boda za obračun plaće zaposlenih. Osnovica za
obračun plaća dužnosnika utvrđuje se općim aktom kojim se uređuju prava i obveze dužnosnika.
Članak 13. Obvezno je zaključivanje ugovora s udrugama koje se zaključuju temeljem natječaja o financiranju
javnih potreba.
Ugovorima će se utvrditi dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava, obveze
korisnika proračunskih sredstava za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja, te za
realizaciju ugovorenog programa.
Članak 14. Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sikirevci,
naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, isplaćivat će se
temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu Općinskog načelnika.
Članak 15. Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o javnoj
nabavi i drugim propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova.
Članak 16. Plaćanje predujma moguće je iznimno, na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.
Članak 17. Ovlašćuje se Općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina.
Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretnim nekretninama iz stavka 1. ovog članka,
donosi ovlašteno tijelo Općine ovisno o vrijednosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15).
Članak 18. Odgoda plaćanja i obročna otplata duga Općini, te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine
odrađuje se i provodi pod uvjetima utvrđenim propisima.
Članak 19. Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se
tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće,
predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe. O korištenju
proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.
O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.
Proračunska zaliha za 2018. godinu utvrđuje se u iznosu od 5.000 kn.
Članak 20. Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju donosi Općinski načelnik.
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.
Novčana sredstva iz stavka 1.ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2018. godine.
Članak 21. Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje Općinski
načelnik.
Članak 22. Općina Sikirevci može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim
propisima.
Općina Sikirevci može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna,a koju potvrdi
predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje
ministra financija i suglasnost Vlade.
Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja
prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za
prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos
ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima,obveze na
osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz
prethodnih godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina.
Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za
izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.
VI URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA
Članak 23. Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te
rashoda i izdataka proračuna, Općinski načelnik predložit će izmjene i dopune proračuna radi uravnoteženja,
odnosno preraspodjele sredstava.
Članak 24. Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno
Zakonom o proračunu i ovom Odlukom.
Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela sredstava na
proračunskim stavkama, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to
odobri Općinski načelnik.
Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg
izvještaja o izvršenju Proračuna.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25. Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2018. godinu.
Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijevaju u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u
godinu u kojoj obveza dospijeva.
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja
godišnjeg obračuna Proračuna.
Članak 26. Izvještaj o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Proračuna Općinski načelnik podnosi na usvajanje
Općinskom vijeću Općine Sikirevci, u zakonskom roku.
Članak 27. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2018. godine.

3. Nacrt prijedloga Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2018.god.
Predsjednik: Treća točka program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
2018. Kud će se utošiti naknada? Odluku ste dobili da 50.000kn sredstva bi se utošila u
infrastrukturno opremanje nedovoljno opremljenih mjesta u naselju odnosno za izgradnju cesta u
Općini Sikirevci. Jel ima potrebo tko što dodati, otvaram raspravu, javlja li se netko? Ne, zatvaram
raspravu. Tko je za ovakvu odluku ? Javnim glasovanjem vijećnika utvrđujem 10 glasova ZAjednoglasno i donosi se:
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te članka 32. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 3/13) Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 4. sjednici održanoj 15.prosinca 2017. godine,
donijelo je
PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH
ZGRADA PROSTORU U 2018.G.
Članak 1. Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu
Općine Sikirevci za 2018. u iznosu od 50.000,00 kuna.
Članak 2. Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, i to za:
- izrada projektne dokumentacije i izgradnja nerazvrstanih cesta u Općini Sikirevci.
Članak 3. Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu i stupa na snagu danom
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" s primjenom od 1.siječnja 2018.god .

4. Nacrt prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednoga
zemljišta u vlasništvu RH za 2018. god.
Predsjednik: 4.točka dnevnog reda to je poljoprivredno zemljište što imamo na području Općine,
prijedlog odluke kaže da se mogu koristiti za programe katastarske geodetske izmjene zemljišta,
sređivanje knjiga, programa razminiranja, uređenje prostora, zemljišta, imate u točki 2., a prihod se
planira u iznosu 100.000kn. Predviđa se da se troše na planiranim pozicijama. Otvaram raspravu,
idemo dalje, jel ima još kakvih potanja, nema. Idemo dalje, tko je za usvajanje ovog Programa. Javnim
glasovanjem vijećnika utvrđujem 10 glasova ZA- jednoglasno i donosi se:
Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13, 48/15),
članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije zaribnjake („Narodne novine“ broj
45/09) i članka 32. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/13), Općinsko
vijeće Općine Sikirevci na svojoj 4. sjednici održanoj 15.prosinca 2017. godine donijelo je
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA,
ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJU NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE NA PODRUČJU OPĆINE
SIKIREVCI ZA 2018.GODINU
Članak 1. Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu
ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Sikirevci za
financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 2. Sredstava se mogu se koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne
infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, uređenja zemljišta u postupku komasacije i
hidromelioracije, poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske
mreže, materijal i usluga za sanaciju poljskih puteva, sanacija divljih odlagališta otpada, kao i za druge poticajne
mjere za unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
Članak 3. Prihod od prodaje,koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
planira se u Proračunu Općine Sikirevci za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn i to:
-prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta -100.000,00 kn
Članak 4. Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od zakupa
udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod Općine Sikirevci te trošiti po planiranim pozicijama.
Članak 5. Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu i stupa na snagu danom
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ s primjenom od 1.siječnja 2018.god .

5. Nacrt prijedloga Izvješća o radu načelnika općine Sikirevci za razdoblje lipanj-prosinac 2017.
god.
Predsjednik: 5. Točka dnevnog reda, a to je načelnikovo izvješće o radu izvještaj ste dobili u pisanom
obliku. Jel potrebno da se čita, otvaram raspravu, zatvaram raspravu. Tko je ZA prihvaćanje ovoga,
jednoglasno 10 glasova ZA. i donosi se:
Na temelju članka 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. –
pročišćeni tekst), članka 32. i Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije « broj
3/13.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15.prosinca 2017.god., donosi:
ODLUKU o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Sikirevci
za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
I. Prihvaća se Polugodišnje izvješće o radu Načelnika Općine Sikirevci za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca
2017. godine i sastavni je dio ove odluke.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Općinskog vijeća i bit će objavljena na web stranicama općine
Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima općine Sikirevci
Predsjednik: Točka 6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke Općinskih poreza Općine Sikirevci, briše se
točka 11. I točka 17. Otvaram raspravu, javlja li se netko?
Zamjenik predsjednika: Briše se članak 11. I 17., a šta je s člankom 13. i 16.?
Predsjednik: U odluci napisat da članak 12 postaje članak 11. I da se pomiču prema gore. Možemo
takvu odluku usvojit, koliko vidim jednoglasno, 10 glasova ZA i donose:
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) te
članka 32. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/13), Općinsko vijeće
Općine Sikirevci na svojoj 4. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine donijelo je
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE SIKIREVCI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1. U Odluci o općinskim porezima Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije"br.20/17.) Glava II.VRSTE POREZA članak 2.točka 3.Porez na nekretnine briše se.
Članka 2. Članak 11. briše se i članak 12.postaje članak 11. i ostali članci se pomiću prema gore
Članak 3. Članka 17. briše se.
Članak 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

7. Nacrt prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite općine Sikirevci u 2017. god.
7. Analiza sustava stanja civilne zaštite u Općini Sikirevci za 2017. Godini.
Načelnik: načelnik stožera je Mario Joskić, onda zamjenik je Josip Matić i član stožera je Kovačević.
Ostali su isti, osim Ivana Lučić njega nisu promijenili.
Predsjednik: Ima li još nešto? Možemo li usvojiti, tko je za? Jednoglasno.
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), članka 58.
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17 i članka 32. Statuta općine Sikirevci (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br.3/13.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Sikirevci, Općinsko
vijeće općine Sikirevci na 4. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 15.prosinac 2017. donijelo je:

Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Sikirevci u 2017.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te
načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i
načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i
planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice
utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog
Zakona i posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za
financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga
sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih
mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje
evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od
šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

ZAKONSKE ODREDBE
r.br.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE
ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj
razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
• Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
• Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za
hitne službe 112
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova
u području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu
civilne zaštite
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
• Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici
postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje
povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
• Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima
za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog
zamjenika
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN

NN
82/15
37/16
37/16
47/16
37/16
38/16
49/16
57/16
57/16
57/16
61/16
65/16
69/16
69/16
69/16
69/16
75/16
75/16

98/16
67/17

99/16
99/16
27/17

33/17)
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti
te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne
opasnosti te davanju uputa stanovništvu

23.
24.
25.
•

49/17
53/17
67/17

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2017.g. poduzeto je slijedeće:
• Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
• Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g.
• Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
• Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
• Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara u 2017.g.
• Donesena odluka o imenovanju stožera civilne zaštite
• Donesen poslovnik o radu stožera civilne zaštite
• Ustrojene evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
• Osiguranje pripadnika?
• CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)
FUNKCIJA
Načelnik
Stožera

IME I PREZIME
(ime oca)
Mario Joskić
(Ante)

Zamjenik
načelnika

Josip Matić (Josip)

Član
Stožera za
protupožar
nu zaštitu
Član stožera
za
komunalne
djelatnosti
Predstavnik
Policijske
uprave
Predstavnik
Područnog
ureda za
zaštitu i
spašavanje
Član
Stožera za
medicinsko
zbrinjavanje
Član
Stožera za
veterinarsk
o
zbrinjavanje

Martin
Živić(Andrija)

ADRESA

TELEFON
POSAO
STAN

Miše
Joskića
57,Jaruge
Lj.Gaja
183,Sikirev
ci
B.Kašića
26,Sikirevci

TELEFON
24 SATA
091/7287905

E- mail adresa

091/2523823
091/1444521

Frano Tomas

Lj.Gaja
143,
Sikirevci

035/4812
15

035/4813
78

091/7621674

Ilija Lučić

Lj.Gaja
130,
Sikirevci
Sibinjskih
žrtava 106,
Sibinj

035/2117
13

035/4811
55

098/91179
89

Ilucic3@mup.hr

035/4167
06

035/4252
37

098/17409
19

Ivan.skuljevic@duz
.hr

Dr. Darko Lacković

Ul.I.Zajca
13,Sl.Brod

035/4814
71

035/4814
71

098/22652
6

Dr. vet. med.
Eugen Cvitan

Gajeva 66,
Kruševica

035/4810
92

035/4731
99

098/26340
6

Ivan Škuljević

i asanaciju
Član
Ivan Lučić
Ul.S.Radića
482-089
Stožera za
20,Sikirevci
zbrinjavanje
stanovništv
ai
evakuaciju
Član
Damir
K.Alojzija
481-021
091/283Stožera –
Kovačević(Ferdina Stepinca
1037
zapovjednik nd)
56A,Sikirev
postrojbe
ci
CZ opće
namjene
- Održano je 1. sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite na
području općine.
• Postrojba civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je Postrojba civilne
zaštite opće namjene koji broji 20 (dvadest) obveznika.
Određeno 3 (tri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
Usklađena evidencija pripadnika sa uredom za obranu.
• Povjerenici civilne zaštite
Za 2 (dva) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne zaštite.
• PREVENTIVA
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
• Plan zaštite i spašavanja
Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i
spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite,
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava,
te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
• poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,

•

•

potres,

•

opasnosti od prirodnih uzroka,

•

tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,

•

nuklearne i radiološke nesreće,

•

epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite,
popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:
a) Mjera sklanjanja,
b) Mjera evakuacije,
c) Mjera zbrinjavanja
•

VATROGASTVO

Za DVD Sikirevci, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati
sredstva od 77.500,00kn
• nabavku vatrogasne opreme -( radna odjela,čizme i pjenilo);
•
vježbe ;
• sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl.).
• SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje
Redni
br.

Vlasnik

•

Franjo Mandura

•

Ivica Pavlović

•

Marko Peharda

•

Marijan
Medvidović
Ivan Ivešić

•

ADRESA
A. Stepinca 96,
Sikirevci
A. Stepinca 64,
Sikirevci
Radićeva 10,
Sikirevci
Kašićeva 37,
Sikirevci
Jaruge 7

Stan

TELEFON
Mobitel

Površina

Godina
gradnje
objekta

482 048
481 413
482 549
482 029
481 063

091/5387746

• UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente
sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen
ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju
iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
• Lovačko društvo „Graničar“ Sikirevci,
• Športsko ribolovni klub „Smuđ» Sikirevci,
• Športsko ribolovni klub „Grgeč» Jaruge
•

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE
8.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
• Stožer civilne zaštite Općine,
• Postrojba civilne zaštite
• Povjerenici civilne zaštite,
• DVD Sikirevci,
• DVD Jaruge
8.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
• Veterinarska ambulanta Cvitan d.o.o.,Ljudevita Gaja 20, Sikirevci
ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena edukacija postrojbe
civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim
dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i spašavanja
kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju
navedenih zadaća.
IZVOD IZ PRORAČUNA o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2017. godini
Red
REALIZIRANO
PLANIRANO
OPIS POZICIJE
broj
u 2017. god. (kn)
u 2018. god. (kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje
uvjeta
za
evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i 0
5.000,00
mjere u sustavu civilne zaštite
-Stožer civilne zaštite - odore
0
5.000,00
-Postrojba CZ opće namjene - odore
1.850,09
1.500,00
-Poslovi civilne zaštite
0
5.000,00
1.
-Procjena rizika
0
10.000,00
- vježba
0,00
0
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
0,00
0
vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17 5.000,00
10.000,00
st. 3. zakona
UKUPNO:
6.850,09
36.500,00
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
64.500,00
60.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
10.500,00
10.000,00
2.
-Vatrogasna zapovjedništva Općine
0,00
0
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
0,00
0
požara
UKUPNO:
74.500,00
70.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3.
-Tekuće održavanje
0
0
UKUPNO:
0
0
UDRUGE GRAĐANA
LD GRANIČAR SIKIREVCI
20.000,00
10.000,00
4.
4.000,00
RD SMUĐ SIKIREVCI
4.000,00
UKUPNO:
24.000,00
14.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.
HGSS SLUŽBA
5.000,00
5.000,00
UKUPNO:
5.000,00
5.000,00
SVEUKUPNO
110.350,09
125.500,00
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

8. Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
razdoblje 2018.-2020. god.
Predsjednik: 8.točka dnevnog reda, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnje
razdoblje, materijale ste dobili u pozivima. Načelniče izvoli
Načelnik: Ovo su neki prijedlozi koji mi moramo po zakonu sve tako napravit, sve moramo ako ne
napraviš dođe inspekcija. I et to je to
Predsjednik: Tko je da se usvoji, svi, jednoglasno 10 glasova ZA i donose:

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 59.
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 32. Statuta Općine Sikirevci («Službeni
vjesnik br.3/13.) , Općinsko vijeće općine Sikirevci na 4. sjednici općinskog vijeća, održanoj 15.prosinac 2017.,
donijela je
GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE
RAZDOBLJE OPĆINE SIKIREVCI
ZA 2018. – 2020.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i
planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice
utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj
godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja
za koje se Smjernice usvajaju.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi prema načelu solidarnosti.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2018.G.
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih
prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.Planom razvoja
sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice
usvajaju.Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja
rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno
postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima,
odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od
velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.Plan razvoja sustava civilne zaštite
redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.Kako bi stanje sustava
civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:
1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za općinu
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, radna skupina po odluci načelnika

Rok: ožujak 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16)
2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
3. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16)
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera civilne zaštite (NN 47/16)
4. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)
5. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod
Rok: srpanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)
6. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike
i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: ožujak 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)
7. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće
namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ
Rok: siječanj 2018.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)
8. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih
baza podataka o operativnim snagama.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama,
materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)
9. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem,
Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te
poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2018.g.
PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
OPIS POZICIJE
2018.g.
2019.g.
2020.g.
broj
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
5.000,00
5.000,00
5.000,00
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite– odore, veza,
5.000,00
5.000,00
5.000,00
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
1.500,00
1.500,00
0,00
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava
10.000,00
10.000,00
10.000,00
CZ
1.
Vježba operativnih snaga zaštite i
0,00
0,00
0,00
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
0,00
0,00
objekata za smještaj
Materijalna i tehnička oprema
5.000,00
5.000,00
0,00
operativnih snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
10.000,00
10.500,00
10.500,00
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
36.500,00
37.000,00
30.500,00
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.
Vatrogasna zapovjedništva
0,00
0,00
0,00
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
0,00
6.000,00
0,00
požara
UKUPNO:
70.000,00
76.000,00
70.000,00
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.
Opremanje
0,00
0,00
0,00
UKUPNO:
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
4.
Tekuće održavanje
0,00
0,00
0,00
UKUPNO:
0,00
0,00
0,00
UDRUGE GRAĐANA
5.
LD "GRANIČAR"SIKIREVCI
10.000,00
10.000,00
10.000,00
UKUPNO:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
6.
UKUPNO:
SVEUKUPNO
121.500,00
128.000,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

9. Pitanja, prijedlozi i razno.
Predsjednik: Prelazimo na 9.točku, a to su pitanja, prijedlozi i razno. Imamo dvije stvari kandidirane.
Načelnik: Ovo je više na razmatranje, što se tiče vodovoda gdje će se praviti crpna stanica preko puta
lovačkog i poslali su da se potpiše pravo služnosti da objasnim po zakonu mi to moramo potpisati, a
jedino im možemo odugovlačit. Doslovno se mora potpisat, vežu se na zakon i imaju pravo da se
potpiše, jedino im se može otežati da se oteže tri po tri mjeseca eto da znate.
Predsjednik: Dobro, možemo primiti na znanje .
Načelnik: Šiškić me traži da mu se popravi čuprija, a neka mu je firma to napravila koja je propala i
sad on trži od Općine da se popravi.
Predsjednik: Općina mu može dat neku količinu šljunka, to nije bilo betonirano
Josip Lučić: Što je s onim čuprijama ispred Braletovih i tamo još nekim koje su do pola pokidane
Načelnik: Sredit će se, znam da su loše
Predsjednik: Treba popraviti stazu između mene i groblja. Primili smo taj dio na znanje i sad smo
dobili dopis firme žito-agral poslan je Općini Sikirevci pismo namjeme, oni su kupci zadruge koji je sud
prodavao. Neka njihova procjena da bi to koštalo 2,5 milijuna kuna pa su se sjetili da je čestica
svlačionice i nogometnog igrališta njihova koji su oni kao firma voljni prodati, a taj novac bi uložili u
obnovu krovišta i fasade. Opravdanje tog svog postupka poslali su troškovnik i oni nude da u visini
cijene radova Općina sudjeluje u otkupu te čestice u kojoj se nalaze svlačionice i prostorije
nogometnog kluba.
Načelnik: To ste dobili radi informacije, ne odlučujem ja sam. Jel ima tko kakav prijedlog
Predsjednik: Razmislite
Ivan Benaković napušta sjednicu u 20:59.
Predsjednik: Na nam je da malo razmotrimo da vidimo jel smo kao Općina zainteresirani za taj dio.
Netko nešto pokrenuti mora, da vidimo jel smo zainteresirani za igralište u selu da čovjeku znamo
reći. Možemo primiti na znanje
Načelnik: Jel ima netko nekakav prijedlog
Mario Štrljić: Moj prijedlog je da jedan dio darujemo nogometnom klubu, ali da Općina recimo na
5.godina ih oslobodi komunalne naknade. Ovaj dopis je kao nekakva ucjena
Ivan Radovanović: Ti možeš samo spustit cijenu .
Načelnik: Skupa je cijena, svi razmislite do druge sjednice, kasno je stiglo.
Ivan Radovanović: Ovo nije realna ponuda .
Načelnik: Što da mu kažem .
Ivan Lovrić: Moraš pregovarat .
Predsjednik: Ja bi to da se riješi sporazumno.
Pošto više nije bilo pitanja predsjednik Općinskog vijeća općine Sikirevci zaključuje rad 4. sjednice u
21:15 min.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Sikirevci:
JOSIP MATIĆ, v.d.
Zapisničar: Gordana Lešić

