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I. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE  

 

Članak 4.-stari 

Općina Sikirevci ima grb, zastavu i svečanu zastavu .  

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Sikirevci i izražava 

pripadnost Općine Sikirevci. Način uporabe i zaštita obilježja Općine Sikirevci 

utvrđuje se posebnom odlukom načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom . 

 

Članak 4.-novi 

 

Općina ima grb i zastavu.   

 

Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija, ugled i 

dostojanstvo Općine. 

 

Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom. 

 

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i 

drugim propisima. 

 

  

II. JAVNA PRIZNANJA 

 

Članak 8.-stari 

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od 

osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Sikirevci, a poglavito za naročite 

uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja 

čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te 

za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene. 

 

Članak 8.-novi 

 

 Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od 

značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području 

gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih 

prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.  

  

Članak 13.-stari 

Sporazum o suradnji Općine Sikirevci i općine ili grada druge države 

objavljuje se u službenom glasilu Općine Sikirevci. 

 

Članak 13.-novi 

 O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji može imati i drugi naziv 

(ugovor, povelja, memorandum ili sl.). 

 

Sporazum  o suradnji Općine i lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u 

službenom glasilu Općine. 
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Članak 15-stari 

Općina Sikirevci u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog 

značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili 

zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: 

 - uređenje naselja i stanovanje,  

- prostorno i urbanističko planiranje, 

 - komunalno gospodarstvo,  

- brigu o djeci, 

 - socijalnu skrb,  

- primarnu zdravstvenu zaštitu,  

- odgoj i osnovno obrazovanje,  

- odgoj i obrazovanje,  

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,  

- zaštitu potrošača,  

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,  

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,  

- promet na svom području ,  

- održavanje nerazvrstanih cesta,  

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.  

Općina Sikirevci obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno 

posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 

  Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama 

Općinskog vijeća i Načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

 

Članak 15.-novi 

 

Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se 

neposredno ostvaruju prava građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni 

državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:  

 

- uređenje naselja i stanovanje, 

- prostorno i urbanističko planiranje, 

- komunalno gospodarstvo,  

- brigu o djeci, 

- socijalnu skrb, 

- primarnu zdravstvenu zaštitu, 

- odgoj i osnovno obrazovanje,  

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport, 

- zaštitu potrošača, 

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, 

- promet na svom području, 

- održavanje nerazvrstanih cesta te 

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 

 

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima 

kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. 
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Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje 

odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim 

Statutom. 

 

  

 

Članak 17.-stari 

Općinsko vijeće Općine Sikirevci, može posebnom odlukom pojedine poslove 

iz samoupravnog djelokruga općine, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na 

području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Brodsko-posavsku županiju, u 

skladu sa njezinim Statutom. 

 

Članak 17.-novi 

 

 Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, 

čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne 

samouprave, posebnom odlukom prenijeti na Brodsko-posavsku županiju. 

  

Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine 

posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore. U tom slučaju Općina osigurava 

sredstva za obavljanje prenesenih poslova. 

 

 

Ĉlanak 19 .-stari 

  Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni 

Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja 

stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima koja su od bitnog 

značaja za Općinu. 

  Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog 

članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova 

Općinskog vijeća, načelnika, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% 

birača upisanih u popis birača Općine.  

 

Članak 19 .-novi 

 

 Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta 

Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća, radi 

prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o 

drugim pitanjima određenim zakonom. 

 

 Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovoga 

članka može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, podnijeti jedna trećina članova 

općinskog vijeća, općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine 

i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine. 

 

Referendum raspisan radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni 

područja Općine nije obvezujući. 

 

Ĉlanak 20.-stari 
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  Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog zamjenika 

u slučaju :  

-kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,  

- kada svojim radom prouzroče Općini Sikirevci znatnu materijalnu štetu odnosno 

štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Sikirevci u tekućoj godini (napomena: za 

jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna 

tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više). 

  Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog 

članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora 

biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. Prijedlog za raspisivanje 

referenduma o pitanju razrješenja načelnika i njegovog zamjenika može dati i 20% 

birača upisanih u popis birača Općine Sikirevci. 

  Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača. Općinsko 

vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika 

prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika.  

 Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog 

zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od 

dana održavanja prethodnog referenduma. 

 

Članak 20.-novi 

 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 19. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može 

raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.  

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog  

zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača 

Općine i 2/3 članova općinskog vijeća. 

 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime 

i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača. 

 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i 

njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili ranije 

održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za 

načelnika. 

 

Ĉlanak 21. -stari 

 Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje 

referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.  

 Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a 

prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je 

dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema 

prijedloga. 

 

Članak 21.-novi 

 

 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači predsjednik 

općinskog vijeća je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 

30 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za 

lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
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 Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, 

općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke 

o ispravnosti prijedloga. 

 

 Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv načelnika i njegovog 

zamjenika podnijeli birači, predsjednik općinskog vijeća dužan je postupiti kao i 

stavku 1. i 2. ovoga članka.  

  

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova 

predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski 

načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora 

na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom 

prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku 

od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

 

 

Članak 24.-STARI 

 Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta 

obvezatna je za Općinsko vijeće. 

ČLANAK 25.-stari 

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu 

nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave 

nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 

ČLANAK 24. I ČLANAK 25 STAROG STATUTA SE BRIŠU I ČL.26 STAROG 

STATUTA POSTOJE BROJ 24. 

 

Članak 26.-stari 

 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg 

akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim 

zakonom. 

  Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina 

vijećnika Općinskog vijeća i načelnika. Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog 

iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.  

 Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti 

mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti. 

 

Članak 24.-novi 

 

 Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu 

općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima 

određenim zakonom i Statutom.
  

 

 Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti 

najmanje jedna trećina vijećnika općinskog vijeća i općinski načelnik. 

 

 Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga 

članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga. 

 



 6 

 Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti 

mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti 

općinskom vijeću. 

 

Ĉlanak 27.-stari 

  Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana 

donošenja odluke Općinskog vijeća.  

 Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost 

najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je 

sazvan zbor građana.  

 Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom 

glasova prisutnih građana.  

 

Članak 25.-novi 

 Zbor građana saziva općinsko vijeće u roku od 15 dana od dana donošenja 

odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga Statuta. 

 

 Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora. 

 

 Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost 

najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je 

sazvan zbor građana. 

 

 Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose 

većinom glasova prisutnih građana. Većina nazočnih može odlučiti da je izjašnjavanje 

tajno. 

 

Članak 28.-stari 

 Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta 

ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.  

 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog 

potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.  

 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 

mjeseca od prijema prijedloga. 

 

Članak 26.-novi 

 

 Građani imaju pravo predlagati općinskom vijeću donošenje određenog akta ili 

rješavanje određenog pitanja iz djelokruga općinskog vijeća. 

 

 Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako 

prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine. 

 

 Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 

mjeseca od primitka prijedloga. 

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Članak 31.-stari 
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Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje 

donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u 

skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

Članak 29.-NOVI 

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave 

koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove 

u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. 

 

 Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje 

poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje 

odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni 

poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika. 

 

 Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi 

nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja općinsko vijeće. 

 

Članak 32.stari 

Općinsko vijeće donosi: 

 - Statut Općine,  

- Poslovnik o radu,  

- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 

Općine,  

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,  

- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,  

- odluku o privremenom financiranju  

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Sikirevci čija ukupna 

vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, 

odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),  

- odluku o promjeni granice Općine Sikirevci - uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih 

odjela i službi,  

- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja 

ocjenjivanja,  

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za 

Općinu,  

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o 

osnivanju nije drugačije propisano,  

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne 

samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,  

- raspisuje lokalni referendum,  

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,  

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,  

- odlučuje o pokroviteljstvu, - donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za 

dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim 

odlukama Općinskog vijeća,  

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i 

podzakonskim aktima.  
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U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća 

može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, 

kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općina Sikirevci. O 

preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj 

sjednici Općinskog vijeća. 

 

Članak 30.-novi 

 

Općinsko vijeće: 

 

- donosi Statut Općine, 

- donosi Poslovnik o radu, 

- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 

nekretninama u vlasništvu Općine, 

- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, 

- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna, 

- donosi odluku o privremenom financiranju, 

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju 

ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% 

iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini 

u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, 

odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako 

vrijednost prelazi 1.000.000 kuna, 

- donosi odluku o promjeni granice Općine,  

- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi, 

- donosi odluku o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu 

provođenja ocjenjivanja, 

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne 

osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih 

djelatnosti od interesa za  Općinu, 

- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u 

kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog 

tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva, 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje 

je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;  

- daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili 

odlukom o osnivanju nije drugačije propisano, 

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim 

jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, 

- raspisuje lokalni referendum, 

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,   

- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća, 

- odlučuje o pokroviteljstvu Općine, 

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih 

priznanja i dodjeljuje javna priznanja,  

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i 

posebnim odlukama Općinskog vijeća, 

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug 

zakonom i podzakonskim aktima. 
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Članak 31. 

 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina 

njegovih članova. 

 

Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju 

referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se 

većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 

 

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog 

zamjenika koji je predložilo 2/3 članova općinskog vijeća općinsko vijeće donosi 

dvotrećinskom većinom glasova svih članova općinskog vijeća.    

 

Članak 33.-stari 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.  

 Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Općinskog 

vijeća.  

 Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji 

funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu 

troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća. 

 

Članak 32.-novi 

 

 Općinsko vijeće ima predsjednika i  jednog potpredsjednika. 

 

 Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za njezino 

obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju 

pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci općinskog vijeća. 

 

 

Članak 36.-stari 

 Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.  

 Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. 

Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog 

vijeća. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. 

 

Članak 35.-novi 

 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje do dana 

stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspisivanju sljedećih redovnih izbora.  

 

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana 

konstituiranja općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata općinskog vijeća izabranog 

na redovnim izborima. 

 

. 

 

Članak 52.-stari 
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 Općinski načelnik i njihov zamjenik odlučit će hoće li dužnosti na koje su 

izabrani obavljati profesionalno .  

 Općinski načelnik i njegov zamjeniku dužni su u roku od 8 dana od dana 

stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

o tome hoće li dužnost na koju su izabrane obavljati profesionalno. 

 

Članak 51.-novi 

 

 Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati 

profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 

 

Članak 53.-stari 

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:  

- danom podnošenja ostavke,  

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,  

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog 

djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti 

zaštićenih međunarodnim pravom, 

 - danom odjave prebivališta s područja jedinice,  

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,  

- smrću.  

 Općinsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o 

prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog 

načelnika.  

 Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a 

prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik 

načelnika. 

 

Članak 52.-novi 

 

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona: 

 

- danom dostave pisane ostavke, 

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne 

sposobnosti, 

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu 

kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, 

- danom prestanka prebivališta na području Općine, 

- danom prestanka hrvatskog državljanstva i 

- smrću. 

 

 U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka 

dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za 

službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike 

Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika. 

 

 Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. 

ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, 

dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.  
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Ĉlanak 58. -stari 

 Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Sikirevci, 

Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom. 

 

Članak 56.-novi 

 

 Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u proračunu Općine. 

 

 

IX. JAVNE SLUŽBE 

 

Ĉlanak 59. -stari 

 Općina Sikirevci u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje 

djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području 

komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se 

obavljaju kao javna služba. 

 

Članak 57.-novi 

 

 U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje 

poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se 

zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.  

 

Ĉlanak 62.-stari 

  Mjesni odbori na području Općine Sikirevci su: Mjesni odbor Sikirevci i 

Mjesni odbor Jaruge. 

  Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog 

vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke. 

 

Članak 60.-novi 

 

Mjesni odbori na području Općine su: Mjesni odbor Sikirevci i Mjesni odbor Jaruge. 

 

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 

Ĉlanak 63.-stari 

 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % građana 

upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 

organizacije i udruženja građana, te Načelnik. 

 U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove 

organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Načelniku. 

 

Članak 61.-novi 

 

 Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana 

upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, 

članovi predstavničkog tijela, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski 

načelnik. 
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 Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog 

se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku. 

 

Ĉlanak 65.-stari 

 U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, 

području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila 

mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora 

 

Članak 63.-novi 

 

 Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju 

(imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne 

osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, 

nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog 

odbora. 

 

 

 

Ĉlanak 101.-stari 

  Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Sikirevci 

(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.3/06.) i zakona, uskladit će se s 

odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom 

propisanom roku. 

Članak 94.-novi 

 

 Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine ("Službeni vjesnik 

Brodsko – posavske županije" broj 3/13) i zakona, uskladit će se s odredbama ovoga 

Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana. 

   

Ĉlanak 101.-stari 

  Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Sikirevci 

(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.3/06.) i zakona, uskladit će se s 

odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom 

propisanom roku. 

 

 

 
        


