REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/04
URBROJ: 2178/26-02-18-2
Sikirevci, 06.06.2018.
ZAPISNIK
8. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci
Sastanak je održan dana 06. lipnja 2018.god., u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja br. 4/a,
Sikirevci, u prostoriji općinska vijećnica, sa početkom u 20:00 sati.
Na sastanku nazočni: Članovi Općinskog vijeća: Josip Matić - predsjednik Općinskog vijeća;
članovi: Mato Jarić, Krunoslav Nikolić, Ivan Lovrić, Josip Lučić, Marija Štengl, Mario Štrljić, Dajana
Dorić.
Opravdano odsutni: Ivan Benaković, Petar Nakić, Filip Joskić, Zoran Jelinić - predsjednik MO
Jaruge, Ivan Radovanović - predsjednik MO Sikirevci.
Zapisničar: Gordana Lešić
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 8. sjednicu Općinskog vijeća u 20:00 sati.
DNEVNI RED
Predsjednik: Otvaram telefonski sazvanu 8. po redu sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci i
predlažem samo jednu točku dnevnog reda.
Za sjednicu predlažemo sljedeći dnevni red:
1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Sikirevci.
2. Pitanja, prijedlozi, razno
Predsjednik: Ima li tko primjedbi na predložene točke dnevnog reda?
Predsjednik: Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 8 ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽAN usvaja
se predloženi dnevni red.
Predsjednik: Možemo prijeći na prvu točku dnevnog reda.
1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Sikirevci
Načelnik: Budući da je Država dala kratak rok, morali smo ovako brzo sazvati sjednicu. Upravljanje
državnim zemljištem je prešlo na jedinicu lokalne samouprave te su sve općine morale izraditi novi
Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Rokovi su kratki, a suglasnosti za
ovaj Program od Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma i sličnih, nismo dobili na vrijeme, pa se je to malo
odužilo i zbog toga je ova sjednica sazvana tako kako je. Program je bio na javnom uvidu 14 dana,
međutim nitko nije došao. Novi Program je rađen većim dijelom po starom, ali ima nekakvih manjih
izmjena. Program je bio na javnom uvidu i nitko nije došao. Za neke stvari sam ja osobno od pojedinih
poljoprivrednika tražio usmeni uvid, a pismenih prigovora nije bilo. Na priloženoj karti možete vidjeti
kako to sada izgleda. Većina Općina je zemlju stavljala na prodaju, osobno nisam za to, a i ne
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raspolažemo tolikim velikim brojem zemljišta. Ali, ako netko ima prijedlog i on se usvoji, možemo
napraviti izmjenu. Državnu zemlju mi imamo ovlasti prodavati i iznajmljivati.
Predsjednik: Dakle, to je taj novi propis po kojemu je država sve ovlasti predala jedinicama lokalne
samouprave. Koliko imamo državne zemlje kojom gospodarimo, bez ovoga dugogodišnjeg najma?
Načelnik: Po ovome Općina raspolaže sa 285 hektara. Prijašnjih godina bilo je preko 500 hektara, ali
je većina zemljišta bila predviđena za povrat. U Općini je oko 30 hektara u procesu za povrat.
Načelnik: Što se tiče izmjene, ja bih osobno još zemlje stavio u povrat.
Josip Lučić: Imaš svega 25 jutara za povrat.
Načelnik: Sad ima 30 hektara, znači da nema potrebe povećavati na 50?
Krunoslav Nikolić: Koliko kvadrata ima čestica 2139/23?
Načelnik: 5 700 m2 . Ta čestica je stavljena na prodaju, a možemo ju staviti i u najam.
Josip Lučić: Kako se je mogla dobiti zemlja bez natječaja?
Gordana Lešić: Sklopljen je ugovor sa agencijom.
Predsjednik: Godinama vodim knjige za Lovačko društvo, nikada nismo imali nikakve odnose sa
Hrvatskim šumama, međutim 2016. godine su nam napravili novu lovnu gospodarsku osnovu, te su
tražili od nas da potpišemo ugovor, jer dio Topolika sve do Račinovaca pripada Hrvatskim šumama,
dio između nasipa i vode, prešlo je od vodoprivrede, Hrvatskim šumama. Na području lovišta, do tada
nikada nismo imali državnih šuma.
Predsjednik: Budući da nema više pitanja i prijedloga, predlažem da se usvoji 1. točka dnevnog reda.
Načelnik: Što se tiče prijedloga i dopuna one se mogu izmijeniti, ali prijedlog se mora do 09.06
usvojiti.
Krunoslav Nikolić: Čestice koje će biti na prodaju, zanima me tko će to moći kupiti?
Načelnik: Putem dražbe i javnog natječaja ćete se moći prijaviti.
Krunoslav Nikolić: Hoće li prednost imati prethodnici?
Načelnik: Država određuje kriterije.
Predsjednik: Javlja li se još netko za raspravu?
Predsjednik: Budući da se ne javlja nitko, zatvaram raspravu i dajem na glasanje prijedlog da se
usvoji ovaj Program gospodarenja državnim zemljištem na području Općine Sikirevci.
Predsjednik: Tko je ZA? Javnim glasovanjem, dizanjem ruku vijećnika 8 ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŽAN, usvaja se 1. točka dnevnog reda.

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br.
20/18) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 1/18),
Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 8. sjednici održanoj 06. lipnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sikirevci
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Sikirevci donosi Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: Program).
Općinsko vijeće

Općine Sikirevci Program upućuje Brodsko-posavskoj županiji

radi

izdavanja mišljenja, odnosno Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja suglasnosti na Program.
Članak 2.
Program iz članka 1. prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.
Članak 3.

2

Ova Odluka stupa na snagu prvim danom objave u “Službenom Vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluke: o usvajanju Programa o raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Sikirevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije"br.12/2002.); Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države u općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.12/2002.);
Suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za općinu
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.17/2002.); Odluka o maksimalnim
površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koja se mogu prodati

obiteljskom

poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije"br.17/2002.).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 320-01/18-01/09
URBROJ: 2178/26-02-18-1
SIKIREVCI, 06.06.2018. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća općine Sikirevci:
Josip Matić

Predsjednik: 1. točka dnevnog reda je iscrpljena, prelazimo na 2. točku dnevnog reda Razno.
2. Pitanja, prijedlozi, razno
Načelnik: Što se tiče izbora za MO, rokovi za predaju kandidacijskih lista su produženi do
ponedjeljka.
Predsjednik: Tko je zainteresiran za sudjelovanje na izborima, krajnji rok prijave za kandidacijske
liste je do 11.06.2018.
Ivan Lovrić: Treba li kandidacijske liste ovjeriti kod javnog bilježnika ili to može Općinsko izborno
povjerenstvo?
Marija Štengl: Može se provjeriti, međutim u Odluci piše da Općinsko izborno povjerenstvo
ovjerava.
Predsjednik: Imali još pitanja pod Razno?
Mario Štrljić: Što je sa uklonjenim kontejnerima sa zelenih otoka?
Načelnik: Kante su uklonjene, Zbog nemara mještana.
Mario Štrljić: Mislim da mještani nemaju veze s tim, smatram da je nemar od strane tvrtke za odvoz
smeća.
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Načelnik: Zeleni otoci su uklonjeni, jer mještani nisu razvrstavali otpad i ostavljali su otpad kakav ne
pripada ni jednom kontejneru. Zvao sam „Becker“ da isprazne kontejnere, da ih mi možemo ukloniti
privremeno, jer otpada je bilo svakakvoga.
Mario Štrljić: Mještani su vidjeli kako pri odvozu smeća, to smeće ide sve u isti kamion.
Predsjednik: Problem je u načinu prikupljanja otpada.
Mato Jarić: Možda bi bilo dobro staviti video nadzor?
Načelnik: Koliko mi je poznato, tvrtka ne mora odvoziti otpad ako on nije pravilno odvojen. Jednom
mjesečno se smeće sa zelenih otpada odvozi, a do tada kontejneri budu pretrpani i smeća bude po
cijelom otoku, naravno da to onemogućava radnicima odvoz. Prema tome oni odvoz i ne izvrše.
Predsjednik: U koliko „Becker“ ne bude ispunjavao svoje obveze u vezi odvoza i razvrstavanja
otpada, trebali bi tražiti raskid ugovora. Primijetio sam, kako pri odvozu ne razvrstavaju smeće,
budući da je tako, ne ću ni ja više razvrstavati.
Načelnik: Usvojen je novi Plan gospodarenja otpadom, u kojemu stoji da bi svako domaćinstvo
trebalo imati četiri kante ili vreće za razvrstavanje otpada. U razgovoru sa „Beckerom“, oni nam mogu
dati samo vreće za odvajanje.
Krunoslav Nikolić: Problem je što bi tvrtke za odvoz smeća trebale imati kamione za svaki otpad
posebno, a takvih uvjeta nijedna tvrtka nema.
Predsjednik: Ugovor je potpisan, njegove su obveze da pravilno odvozi otpad.
Dajana Dorić: Što se tiče podijeljenih vreća, samo jedanput su ih bili podijelili, a za ostalo nismo
znali hoće se uopće dijeliti još ili da sami negdje tražimo.
Predsjednik: Problem je što se sav otpad svrstava i odvozi pod opće, umjesto da se razvrstava.
Krunoslav Nikolić: Zanima me što je sa kupljenim zemljištem od strane „Žito agrara“?
Načelnik: Sastavljanje sporazuma i kupoprodajnog ugovora je u tijeku.
Mario Štrljić: Trebao bi se poslati dopis Hrvatskim cestama, da nam se osiguraju glavni prijelazi, koji
su izgradnjom nove ceste razoreni. Također se treba zabraniti preusmjeravanje kamiona na sporednu
cestu.
Krunoslav Nikolić: Radovi su zahtjevni, posla je puno, mislim da će izgradnja trajati, barem dvije
godine.
Načelnik: Ovaj tjedan će biti sastanak i s nadzorom.
Krunoslav Nikolić: Trebalo bi se što prije riješiti, poljoprivrednicima kreće sezona radova u polju,
dosta kamiona prolazi kroz selo, ne znam kako će to funkcionirati.
Načelnik: Rečeno je da će od 01.06.2018. biti zabrana prolaska kamiona, te da će se oni
preusmjeravati na B. Gredu, međutim to nije provedeno.
Mario Štrljić: Treba im se odmah sutra poslati dopis, danas je 06. u mjesecu, obećani rok je prošao.
Mato Jarić: Zauzeli su veliku dionicu, trebali su raditi po etapama.
Predsjednik: Napominjem na Dan Općine Sikirevci, Svečana sjednica je u 14:00h, Misa u 9:00h,
nakon toga polaganje vijenaca za poginule branitelje u Sikirevcima i Jarugama te oko 17:00h biti na
programu i druženju.
Predsjednik: Budući da nema više tema za razgovor, zaključujem sjednicu u 20:50 sati.

Zapisničar
Gordana Lešić
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić
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