REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2178/26-02-16-2
Sikirevci, 31.08. 2017.
ZAPISNIK
2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sikirevci
Sastanak je održan dana 31. kolovoza 2017.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, ; članovi: Cecilija Jakić,
Ivan Lovrić, Marija Štengl, Petar Nakić, Mario Štrljić, Krunoslav Nikolić, Đuro Kokanović, Mato
Jarić.
Ostali nazočni: Josip Nikolić-načelnik, Mario Josikić -zamjenika načelnika, Ivan Radovanović ,
predsjdnik MO Sikirevci, Zoran Jelčinić,predsjednik MO Jaruge.
Opravdano odsutni: Ivan Benaković i Josip Lučić
Zapisničar:Gordana Lešić
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 2. sjednicu Općinskog vijeća u 20:00 sati.
Predsjednik:Pozdravljam sve nazočne članove vijeća, materijale za sjednicu trebali ste dobiti,
vjerujem da i jeste, pročitati ću ga još jednom.
Ima li netko potrebu za izmjenom ili dopunom dnevnog reda?
Ivan Lovrić: Mislim da bi bilo potrebno da prva točka uvijek bude izvješće načelnika što je radio od
prošle sjednice do sad.
Predsjednik:Slažem se, međutim o njegovom radu odlučuju izbori, a ne da svima objašnjava kao
potrčko, kad pripremi izvještaj može, a ako nije ne može. Ne može podnositi izvještaj već sada kad
praktički radi samo mjesec do dva.
Ivan Lovrić: Onda svaku sljedeću sjednicu
Predsjednik: Za narednu sjednicu može, nemam ništa protiv. Ja sam da krenemo na dnevni red tko
nema ništa protiv. Ima li tko primjedbu na dnevni red, nitko, možemo krenuti na dnevni red. Tko je za
usvajanje dnevnog reda?
Jednoglasno je usvojen.
Predsjednik čita dnevni red:
- verifikacija zapisnika s 1. sjednice općinskog vijeća
1. Nacrt prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Sikirevci
2. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,nacrt
prijedloga Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, nacrt
prijedloga Odluke o imenovanju odbora za proračun i financije.

3. Nacrt prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izbornih lista grupe birača u Općinskom vijeću općine Sikirevci za razdoblje lipanj-prosinac 2017.
god.
4. Nacrt prijedloga Odluke o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi "Slavonska Ravnica"
5. Pitanja, prijedlozi i razno,
Zapisnik od zadnje sjednice ste dobili u materijalima, ima li tko primjedbe na zapisnik? Nema nitko.
Svi nazočni vijećnici javno glasuju ZA -usvojeno Jednoglasno.
jednoglasno .
1. Nacrt prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Sikirevci
Predsjednik: Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, prije nego što dam riječ načelniku predložio bi
da nacrt odluke o općinskim porezima bude privremena do saznanja zakona na državnoj razini, a ako
se taj zakon ne bude ukidao da i mi bude spremni za takvu odluku,a budući da zakon trenutno važi
trebalo prikupiti podatke za provedbu tog zakona. Donošenjem takve odluke otvaramo prostor
načelniku i stručnoj službi da počinju prikupljati podatke za provedbu tog zakona.
Načelnik: Sve Vas lijepo pozdravljam, pa ne znamo hoće li biti taj zakon na porez na nekretnine. Neki
gradovi i općine prikupljaju podatke o kvadratima, jednostavno moramo biti spremni, veliki je to
posao. To se čini jednostavno, ali dosta ljudi to neće znati ni ispuniti pa će se morati to obavljati u
općini. Jednostavno da samo budemo spremni ako bude 100% taj zakon da mi imamo jedan dio posla
spremno. Starijima ćemo osmislit nekako da im pomognemo u računanju kvadrature, a onda kad se
odredi pravi koeficijent onda ćemo ići na to, a ako ne onda nećemo ići na to. Samo da ne dočekamo
spremni, moramo prikupljati podatke. Ljudi pričaju da se to odgađa, ali koliko sam skužio ne odgađa
se nego je to samo mazanje očiju ljudima. To je to što se mene tiče.
Predsjednik: Dobro, znači ova odluka bi trebala opisati koji su to porezi u općini, a to su porezi na
potrošnju i plaćanje potrošnje alkoholnih pića gdje je osnovica prodaje bez PDV-a, a plaća se po stopi
od 3% i da je tu obvezu korisnik dužan platiti do 20-tog u tom mjesecu.
Porez na kuće za odmor u iznosu od 5kn/m u korist proračuna općine Sikirevci, zatim porez na
nekretnine, a koliko sam ja shvatio on će zamijeniti našu komunalnu naknadu ako to bude tako
zamjenski, ne ulazim u te zakone jer ne znam puno o tome. Nama će to biti fer to prikupiti i trošiti
kako je to zakonom određeno.
Otvaram raspravu o ovome. Nitko se ne javlja, zatvaram raspravu. Dajem prijedlog odluke o
općinskim porezima općine Sikirevci. Dajem prijedlog na javno glasanje- tko je ZA?Svi nazočni vijećnici glasuju ZA -usvojeno Jednoglasno i glasi.
"Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) te članka 32.
Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/13), Općinsko vijeće Općine
Sikirevci na svojoj 2. sjednici održanoj 31.kolovoza 2017. godine donosi
ODLUKU
O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE SIKIREVCI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Sikirevci stope i visina poreza te način
obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (NN, br. 115/16).
Općinski se porezi plaćaju na području Općine Sikirevci, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima
(u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama drugih propisa kao i odredbama ove Odluke.
Područje Općine Sikirevci obuhvaća naselja: Sikirevci i Jaruge.
II. VRSTE POREZA
Članak 2. Općinski porezi Općine Sikirevci jesu:

1. Porez na potrošnju
2. Porez na kuće za odmor
3. Porez na nekretnine.
Porez na potrošnju
Članak 3. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina,
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Sikirevci .
Članak 4. Obveznik poreza na potrošnju članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske
usluge, a koji se nalazi na području Općine Sikirevci.
Članak 5. Osnovica za porez na potrošnju članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u
ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Članak 6. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.
Članak 7. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje
ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg
dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.
Porez na kuće za odmor
Članak 8. Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se
nalaze na području Općine Sikirevci.
Članak 9. Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 5 kn/m2 korisne površine kuće za odmor u
korist proračuna Općine Sikirevci.
Članak 10. Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o
kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu, kao i podatke o
poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama vezanim za povećanje ili
smanjenje površine kuće za odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za
odmor.
Porez na nekretnine
Članak 11. Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog
vijeća Općine Sikirevci.
III. PROVEDBENE ODREDBE
Članak 12. Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija,
Poreznoj upravi.
Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno
tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno
naplaćenih prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Sikirevci dostavljati zbirna izvješća
o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu
Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 13. Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja nadležni Upravni odjel
Općine Sikirevci u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14. Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane
Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane
ovom Odlukom.
Članak 15. Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.

Članak 16. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Sikirevci
Klasa410-01/01-01/1, Urbroj: 2178/26-02-01-1 od 08.studenog 2001. godine(Službeni vjesnik Brodskoposavske županije"br.13/01.)
Članak 17. Odredbe članka 8. – 10. ove Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine.
Članak 18. Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana
njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i
naplatu poreza Općine Sikirevci.

2. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu
djelatnost,nacrt prijedloga Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda, nacrt prijedloga Odluke o imenovanju odbora za proračun i
financije.
Predsjednik: Idemo dalje, u nastavku predviđamo drugu točku dnevnog reda odluke o imenovanju
korisnika tri odbora, odnosno komisije, odnosno povjerenstva. U materijalima ste dobili da su to
povjerenstva odnosno komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost te za procjenu od
elementarnih šteta i odbor za financije. Kako je načelnik priredio te odluke i koliko znam obavljao je
konzultacije po tome pitanju, ja mu opet dajem riječ da to objasni o čemu se tu radi.
Načelnik: A ništa, moramo donjet te članove za poslovnik za elementarne nepogode i proračun na
godinu što ćemo raditi da bude komisija, da što više ljudi bude u tome. Već sam ja obavio neke
razgovore o tome pa imamo neke prijedloge o tome .Vi imate neke prijedloge pa možete pročitat. Moj
neki prijedlog u dogovoru sa svima za poslovnik i statut. Stavili smo da predsjednik bude Marija
Štengl, prvi član Mario Štrljić i drugi član Josip Matić, i to je to što se tiče toga. Za procjenu štete, tu
smo gledali tko se više bavi poljoprivredom, pa da dam prijedloge, predsjednik da bude Mato Jarić,
jedan član da bude Krunoslav Nikolić i jedan član da bude Josip Lučić.
Mato Jarić: Ma za čega?
Predsjednik: Za štete od elementarnih nepogoda
Mato Jarić: Nemam ja vremena
Predsjednik: Bolje znaš procijenit štetu na jutru žita nego ja, sigurno.
Mato Jarić: Ozbiljno ako ima netko drugi
Predsjednik: Otvorit ćemo raspravu kasnije
Mato Jarić: Imam ja i svojih poslova
Predsjednik: Dobro, ako netko hoće otvorit ćemo raspravu kasnije
Načelnik: a za proračun na godinu za sastajanje predsjednik Ivan Benaković, jedan član Ivan Lovrić, a
drugi član Petar Nakić.
Predsjednik: Ponovit ću sve, znači za statut i poslovnik, Mario Štrljić i Josip Matić. Za štete od
elementarnih nepogoda predloženo Mato Jarić, Krunoslav Nikolić i Josip Lučić, ljudi koji imaju
nekakve veze sa tim
Mato Jarić: Jel možemo nekako zaokrenit, piši mene kao prvi član, a predsjednik Krunoslav Nikolić,
on ima više škole od mene
Predsjednik: To ćemo u raspravi riješit, a treći predlaže se za predsjednika Ivan Benaković, Petar
Nakić i Ivan Lović. Otvaram raspravu
Mato Jarić: Ja sam tražio zamjenu
Predsjednik: Odlično, Gordana će zabilježit kao zahtjev
Ivan Lovrić: Svi se slažemo
Predsjednik:Svi se slažete, odlično onda zaključujem raspravu. Dajem prijedloge sva tri na glasanje s
tim da kod ovog povjerenstva za procijene šteta zamjene mjesta odnosno da Krunoslav Nikolić bude
predsjednik, a prvi član Mato Jarić. Ako se slažete s tim, tko je ZA? Znači jednoglasno sva tri. Sva tri
smo znači riješili. Dosta nas je dobro krenulo.
Usvojene Odluke glase:
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/13) te
na temelju članka 48. Poslovnika vijeća Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije br.
03/13), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 2. sjednici vijeća održanoj 31.kolovoza 2017. godine donosi

O D L U K U O IMENOVANJU KOMISIJE ZA
STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Članak 1. Komisija je radno tijelo koje predlaže Statut općine i Poslovnik općinskog vijeća, predlaže izmjene i
dopune Statuta i Poslovnika, razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata u pogledu njihove usklađenosti s
Ustavom, Zakonom, Statutom i Poslovnikom i pravnim sustavom, utvrđuje, izdaje pročišćene tekstove odluka i
drugih akata, razmatra opće akte trgovačkih društava i ustanova na koje suglasnost daje općinsko vijeće i o tome
daje mišljenje, primjedbe i prijedloge.
Članak 2. Komisija ima predsjednika i dva člana.
U komisiju za Statut i Poslovnik bira se tri člana iz redova Općinskog vijeća i to:
Predsjednik: MARIJA ŠTENGL
1. član: MARIO ŠTRLJIĆ
2.član: JOSIP MATIĆ
Članak 3. Mandat članovima komisije traje do opoziva, a počinje danom stupanja na snagu ove odluke. Ova
odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije br. 03/13) te na
temelju članka 48. Poslovnika vijeća Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije br.
03/13), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 2. sjednici vijeća održanoj 31.kolovoza 2017. godine donosi
O D L U K U O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA
Članak 1. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Vijeća Općine
Sikirevci, koji počinje s radom danom imenovanja, a prestaje datumom određenim posebnim zakonom.
Članak 2. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuje se u sljedećem sastavu:
Predsjednik: KRUNOSLAV NIKOLIĆ
1. član: MATO JARIĆ
2.član: JOSIP LUČIĆ
Članak 3. Zadaće Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda je organiziranje i provođenje
postupka procjene štete od elementarne nepogoda, izrada konačnog izvješća o štetama na području općine kao i
drugi poslovi vezani za oprocjenu i utvrđivanje štete.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske županije br.
03/13) te na temelju članka 48. Poslovnika vijeća Općine Sikirevci ("Službeni vjesnik" Brodsko-posavske
županije br. 03/13), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 2. sjednici vijeća održanoj 31.kolovoza 2017. godine
donosi
O D L U K U O IMENOVANJU ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Članak 1. Odbor je radno tijelo vijeća općine Sikirevci koje proučava i razmatra, te daje svoje prijedloge i
mišljenja vezana uz donošenje proračuna, njegovih izmjena i dopuna, odluke o izvršavanju proračuna, odluke o
privremenom financiranju, izvješća o izvršenju proračuna, odluke o naknadama za obavljanje dužnosti i
naknadama putnih troškova za radna tijela i tijela općine Sikirevci, kao i drugih odluka vezanih uz proračun koje
donosi vijeće općine Sikirevci.

Članak 2. Odbor za proračun i financije imenuje se u sljedećem sastavu:
Predsjednik: IVAN BENAKOVIĆ
1. član: PETAR NAKIĆ
2.član: IVAN LOVRIĆ
Članak 3. Mandat članovima traje do opoziva, a počinje danom stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka stupa
na snagu osmog dana nakon objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

3. Nacrt prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
članova izbornih lista grupe birača u Općinskom vijeću općine Sikirevci za razdoblje lipanjprosinac 2017. god.
Predsjednik: Treća točka dnevnog reda predviđena je i usvojena je odluka o raspoređivanju sredstava
za financiranje političkih stranaka od članova izbornih lista grupe birača u općinskom vijeću za lipanjprosinac ove godine, to je vezano za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe pa molim
načelnika da obrazloži svoj prijedlog koji ste dobili u materijalima.
Načelnik: Situacija je ovakva, pošto je za godinu dana rada svaka stranka po vijećniku dobivala
1.000,00kn po muškom i 1,200,00kn po ženskom članu vijeća, a pošto mi radimo pola godine da se
prepolovi
Predsjednik: Tko je ZA ovu odluku.
Svi nazočni vijećnici glasuju ZA -usvojeno Jednoglasno i glasi.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Sikirevci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/13.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 2. sjednici
održanoj dana 31.kolovoza 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u
Općinskom vijeću Općine Sikirevci za razdoblje lipanj -prosinac 2017. godinu
Članak 1. Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog
tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) za razdoblje lipanj-prosinac za 2017. godinu, koja se osiguravaju u Proračunu Općine
Sikirevci za 2017. godinu.
Članak 2. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj
stranci i svakom članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu
izabranom s grupe liste birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu
Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 3. Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Općine Sikirevci za 2017. godinu iznosi 22.000,00
kuna, a za razdoblje lipanj-prosinac 2017.god. iznosi 11.200,00 kn.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama i članovima predstavničkog
tijela izabranih s liste grupe birača sukladno njihovoj zastupljenosti u Općinskom vijeću i to za Općinsko vijeće
novog saziva nakon provedenih lokalnih izbora.
Članak 4. Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Općinskog vijeća je 11, a broj članova podzastupljenog spola
je 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se naknada u tom vremenskom razdoblju u
iznosu
sredstava od 1.000,00 kn.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se u tom vremenskom razdoblju u
iznosu od 1.100,00 kn.
Članak 5.
Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću
Općine Sikirevci, sredstva se raspoređuju u tromjesečnim iznosima kako slijedi:

Redni
broj

•

Politička stranka i nezavisni
vijećnici

Broj
vijećnica/ka
žene

muški

HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA - HDZ

2

3

NEZAVISNA LISTA JOSIPA
NIKOLIĆ

0

3

•

SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA HRVATSKE - SDP

0

1

•

KOALICIJA HRVATSKA
SELJAČKA STRANKA-HRVATSKI
DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE
–
HSS /HDSSB
UKUPNO:

0

2

2

9

•

•

4

tromjesečni iznosi
lipanj-kolovoz 2017.
rujan-prosinac 2017.
žene
muški
2x550,00 3x500,00=
2.600,00
2x550,00 3x500,00=
2.600,00
0,00
3x500,00=
1.500,00
0,00
3x500,00=
1.500,00
0,00
1x500,00=
500,00
0,00
1x500,00=
500,00
0,00
2x500,00=
1.000,00
0,00
2x500,00=
1.000,00
2.200,00 + 9.000,00=
11.200,00

Članak 6. Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci na žiro-račun
političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno.
Članak 7. Sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranim s liste grupe birača Općinskog vijeća novog
saziva rasporedit će se razmjerno broju članova i sastavu Općinskog vijeća u trenutku njegova konstatiranja.
Članak 8. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

4. Nacrt prijedloga Odluke o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi "Slavonska Ravnica"
Četvrta točka dnevnog reda- Odluka o članstvu u LAG-u Slavonska Ravica
Načelnik: Moramo izglasati članstvo u LAG-u, moj prijedlog je da budemo član, iako nemamo
nikakve koristi o toga.
Ivan Lovrić: O tebi ovisi hoćemo li imati koristi od toga
Načelnik: Oni trenutno nemaju ništa
Predsjednik: Na sljedećoj sjednici ćemo znati nešto više informacija, za predstavnika LAG-a je
načelnik, a za zamjenika zamjenik načelnika- jednoglasno
Zoran Jelinić: Obitelj Đuzel je zatražila da se sruši jablan gdje je mali nastradao
Predsjednik: Razmislit ćemo
Načelnik: Koje je mišljenje vijećnika
Mato Jarić: Treba se vidjeti projekti s drugim općinama
Ivan Lovrić: Naprimjer angažiranje izvlačenja novca s više općina kao što je biciklistička staza
Predsjednik: Pripremi nam nešto više o LAG-u za sljedeću sjednicu
Načelnik: Dobro, mogu

Mato Jarić: Treba se trpat i ostvarit ćemo nešto i imati ćemo koristi
Načelnik: Ja sam da ostanemo u LAG-u.
Mato Jarić: načelnici koji su koristili sredstva bili su uporni i nešto i ostvarili, a tako i danas treba
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 32. Statuta Općine Sikirevci (Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije br. 3/13, ), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 2. sjednici održanoj dana
31.kolovoza 2017. godine donosi
ODLUKU o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi „Slavonska Ravnica“
Članak 1. Ovom Odlukom Općina Sikirevci suglasna je sudjelovati u članstvu i djelovanju Lokalne akcijske
grupe (u daljnjem tekstu: LAG) „Slavonska Ravnica“, koja je osnovana radi ostvarivanja zajedničkih interesa
svih uključenih dionika u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenog područja, u okviru provedbe
LEDAER-CLLD programa.
Članak 2. Za predstavnika Općine Sikirevci u Skupštini LAG-a „Slavonska Ravnica“ imenuje se Načelnik
Općine Sikirevci, a za zamjenika predstavnika imenuje se Zamjenik načelnika Općine Sikirevci.
Članak 3. Ova Odluka predstavlja izmjenu i dopunu Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu
„Slavonska Ravnica“ od 26. srpnja 2013. godine, Klasa: 021-05/13-01/02, Urbroj:2178/26-02-13-1.
Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Pitanja, prijedlozi i razno,
Dopuna Zapisnika ,verifikacija dana 18.10.2017.god.
Predsjednik: Možemo u par rečenica raspraviti ovo što je kolega Lovrić na početku sjednice rekao.
Ivan Lovrić: Mogu, Jel to pod razno već?
Predsjednik: Da, da.
Ivan Lovrić: Mogu ja?
Predsjednik: Kažem u par rečenica raspravit što si na početku sjednice rekao .
Ivan Lovrić: Mogu nadopunit?
Predsjednik: Može
Ivan Lovrić: Nije stvar kritike, ljutim se na vas predsjedniče.
Predsjednik: Meni je žao ako je tako ispalo.
Ivan Lovrić: Ne, ne, ne, nije pošteno. Vi kažete bilo tko, kao prvo mi nismo bilo tko, mi smo ovdje
vijećnici i ja ne tražim samo za sebe, ja vjerujem da i njih zanima što je napravio, volio bi da smo
informirani. Da mene sad netko pita, a ja sam vijećnik, a nemam pojma. Logično bi bilo da znam
nešto o tome, zar ne? smatrate da je to uredu?
Predsjednik: Ja sam malo naglo reagirao, ja se ispričavam ako je bila uvreda.
Ivan Lovrić: Ja uvažavam.
Predsjednik: Ne stvarno
Ivan Lovrić: Mi smo ovdje vijećnici trebamo znat, nije kritički
Predsjednik: Dobro ako ste prihvatili ispriku.
Ivan Lovrić: Prihvaćam.

Načelnik: Anex ugovor- najam ugovora s doktorom je li mu se može povećati najam s 1.000,00kn bar
kunu da smanji troškove prema županiji s 500,00kn na 250,00kn.
Predsjednik: Raspravljajmo o tome da povećamo za par kuna
Načelnik: da povećamo za 5,00 kn to je stvarno glupo
Ivan Lovrić: Pa nije ni županija glupa, stavimo za 1.100,00kn
Petar Nakić: Stavimo 1.050,00kn
Mato Jarić: Podržavam Nakića
Predsjednik:Jednoglasno odlučeno za 1.050,00
Cecilija Jakić: Što je čika Lokija rekao nisu ni ovi iz županije glupi, mi se borimo za svoj džep.
Nazočni vijećnici jednoglasno donose:
Temeljem članka 32. Statuta općine Sikirevci(<Službeni vjesnnik Brodsko-posavske županije br.3/13.)
Općinsko vijeće općine Sikirevci na 2. sjednici održano dana 31.kolovoza 2017. godine, donosi
ZAKLJUČAK o povećanju
najamnine za poslovni prostor Ambulanta Sikirevci i Jaruge
Članak 1. Najamnina za poslovni prostor Ambulanta Sikirevci, k.č.br.1058 k.o. Sikirevci i Ambulanta Jaruge,
k.č.br.631/3 k.o. Jaruge iskazana u članku 5. Zaključenog ugovora o najmu Klasa:023-05/15-01/31
;Urbroj:2178/26-01-15-01 od 30.11.2015. između općine Sikirevci i Specijalističke ordinacije opće medicine
Darko Lacković, dr.med.opće medicine iz Slavonskog Broda povećava se za 50,00kn/mjesečnog najma i iznosi
1.050.00kn mjesečno.
Ostale naredbe zaključenog Ugovora ostaju nepromijenjene.
Članak2. Odobrava se načelniku općine da zaključi Anex Ugovora sukladno čl.1. ovoga zaključka sa
primjenom od 01.rujna 2017.godine.
Članak3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik: Pitala je obitelj Đuzel za rušenje jablana, bila je odluka o tome da se svi jablani sruše, ali ja
nisam za to, nego samo da se ruše oni koji su oštećeni. Sikirevci su poznati po jablanima i bilo bi ih
glupo sve srušiti nego samo one koji su oštećeni, a u to spada i taj jablan za koji je zatražila obitelj
Đuzel.
Mato Jarić: Ne znam je li znate bila je odluka donešena prošle godine o tim jablanima, njima je
životni vijek gotov, oni su dotrajali. Ima i onih koji su u kritičnom stanju nije ni jedan život vrijedan
jablana, a ima ih najmanje 30%, a i na godinu će isto toliko % biti oštećeno. Bolje da se sruše svi i
posadi novo drveće.
Načelnik: Ja nisam za rezanje svih jablana nego samo za one koji su oštećeni
Cecilija Jakić: Josipe ako ti sad porežeš jedan pa onda ostaviš par pa porežeš tri pa na što će to ličiti
Predsjednik: jablani su sađeni sredinom 80-tih.
Ivan Radovanović: Ja sam samo za suhe grane
Predsjednik: Možemo se dogovorit da ovaj jablan ide sigurno, a ostali koji su oštećeni i da se odmah
sadi nešto. To će se procijeniti s nikim tko zna i koja sadnica koja može ići na to mjesto
Načelnik: Neka sadnica koja može brže rasti, a socijalnim slučajevima da se daju ti jablani koji se
ruše.
Nazočni vijećnici jednoglasno donose:
Temeljem članka 32. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 2. sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2017. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
o rušenju jablana, utvrđivanju statusa ostalih i
plan sadnje novih sadnica
Članak 1. Odobrava se rušenje jablana na lokaciji u ulici Alojza Stepinca koji se nalazi preko puta ceste
naspram kućnog broja 136.

Utvrđivanje statusa ostalih stabala -jablana kroz cijelo naselje Sikirevci te tražit mišljenja i procjenu
ovlaštenih osoba struke šumarstva, te sadnja zamjenskih novih sadnica tipa koji odgovaraju na tom mjestu
ukoliko struka utvrdi da postoje trošnih stabala opasni za zajednicu i ostale građane.
Članak 2. Nalaže se i odobrava se načelniku općine da postupi sukladno članku 1. ovog zaključka.
Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Nasipanje lenija- do Save,Lučić sokak i u jarugama iza groblja-150m, to je prioritet ja mislim.
Predsjednik: Ne bi bilo loše da se uključe ljudi iz mjesnog odbora
Mato Jarić: Ja radim s tim za novac i protiv toga sam, zato što imaju ljudi koji kraj svoje njive imaju
rupe, a svoj otpad koji imaju ne nasipaju u te rupe nego voze kod drugog i onda traže od općine da im
se zatrpavaju njihove rupe.
Predsjednik: Ima i toga, a ima u Babinog Gredi deponija građevinskog materijala gdje godišnje
jednom ili dva puta dođe drobilica koja taj otpad izdrobi i i izveze na leniju, a mi izvozimo kao smeće.
Zoran Jelinić: Lenije se trebaju nasipati, nije sporno, a primjer je pokazao da se čovjek sjeti u prvom
ili drugom mjesecu kad je najveće blato se šlepat i čemu onda to.
Načelnik: Obišao sam lenije, 100-150m za svaku leniju
Ivan Radovanović: Svake godine neka se jedna lenija nasipa i gotovo
Ivan Lovrić: uvijek će biti jedni za, a jedni protiv godišnjeg nasipanja lenija
Načelnik: Plan imamo, znači 100-150m, to ide prvo i koliko novca ostane vidjet ćemo gdje još treba
Mato Jarić: Prvo se nasipa grubo pa ćemo vidjeti gdje još treba, svake godine da se nasipa bar 100150m to bi bilo super
Mato Jarić: Ona kod Lušića je dobila prošle godine, neka sad neka druga lenija se naspe, a ne svake
godine ista.
Nazočni vijećnici jednoglasno donose:
Temeljem članka 32. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 2. sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2017. godine, donosi:
ZAKLJUČAK NABAVA ROBA I USLUGA
NASIPANJE POLJSKIH PUTOVA
TUCANIKOM
Članak 1. Ovim zaključkom Općinsko vijeće općine Sikirevci odobrava nabavu tucanika iz plana
općinskog proračuna općine Sikirevci za 2017. god. za nasipanje poljskih putova po planu prioritetnih putova i
to:
1. cesta odovjak Ul.A.Stepinca -Mrsulja -poljski put do rijeke Save
2. svi prilazni poljski putevi(otresišta) prema asfaltu ceste u dužni
od 150m po poljskom putu.
Članak 2. Odobrava se načelniku općine Sikirevci da vodi poslove oko nabave roba izrečenu u članku
I. ovog zaključka za potrebe općine Sikirevci.
Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Ivan Lovrić: Svi protupožarni i protupoplavni prilazi dobiju 100% iznos od EU.
Načelnik: Postavljanje stolarije na DVD Sikirevci. Natječaj izlazi tek u drugom mjesecu nagodinu. Ja
sam za naš trošak, a vi odlučite. Ministarstvo daje 200.000,00kn+300.000,00kn od općine. Ja sam da
stavimo stolariju, a u drugom mjesecu da prijavimo struju, vodu, unutarnje udeđenje i sve ostalo.
Predsjednik: Sve o našem trošku, a onda da se prijavimo
Načelnik: Da, struja, voda i ovo ostalo, a ako se desi neka greška opet mi snosimo sav trošak. To je
moj prijedlog
Ivan Radovanović: Uređenje će biti sigurno 300.00,00kn, nakupit će se struje, vode i svega
Zoran Jelinić: što čekati, jedna godina je prošla
Predsjednik: Mislim da to nije loše
Ivan Lovrić: I ja sam za to
Predsjednik: Tko je za? Jednoglasno prihvaćeno.
Nazočni vijećnici jednoglasno donose:

Temeljem članka 32. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 2. sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2017. godine, donosi:
ZAKLJUČAK o pokretanju postupka bagatelne nabave
NABAVA STOLARIJE NA OBJEKT
DVD SIKIREVCI
Članak 1. Ovim zaključkom Općinsko vijeće općine Sikirevci odobrava pokretanje postupka bagatelne
nabave za nabavu stolarije za objekt u izgradnji DVD-a Sikirevci iz plana općinskog proračuna općine Sikirevci
za 2017. god.
Članak 2. Odobrava se načelniku općine Sikirevci da vodi poslove oko nabave roba izrečenu u članku I. ovog
zaključka za potrebe općine Sikirevci.
Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik: Pošto je igralište školsko katastrofa, ja sam da se to asvaltira pošto dvorane neće biti još 3-4
godine. Predugačko je razdoblje da nam igralište tako stoji, mislim da se tako zbog takvog lošeg
igrališa tako nitko ni ne igra, ali kad pogledaš zbog sigurnosti djece i dugačkog razdoblja, ipak tri
godine života kad prođe, to je 70.000,00kn. Dvorana neće biti možda za 15 godina, do 3-4 godine neće
biti sigurno.
PredsjednikTo je tamo strašno
Mato Jarić: Ima li tamo vanjske rasvjete
Predsjednik: Vanjska, nema
Mato Jarić: To bi isto trebalo
Predsjednik: Bila su dva, tri stupa rasvjetna pred školom, ali su svijetlila samo dana od kad je škola
otvorena 1978.godine i nikada više. I u to igralište od kada je škola otvorena nije uloženo ni kune osim
što je u zadnjih godina škola kupovala nekih otrova da se očiste ćoškovi igrališta.
Mato Jarić: pa treba staviti rasvjetu
Predsjednik: Pa kažem da ima od Sesara do kapije tri, stupa samo ne znam na kojoj su mreži
Zaključak je da se obnovi školsko igralište (presvlačenje i rasvjeta).
Nazočni vijećnici jednoglasno donose:
Temeljem članka 32. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 2. sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2017. godine, donosi:
ZAKLJUČAK o pokretanju postupka bagatelne nabave
NABAVA ROBA PRESVLAĆENJE ASFALTOM ŠKOLSKOG IGRALIŠTA
U NASELJU SIKIREVCI
Članak 1. Ovim zaključkom Općinsko vijeće općine Sikirevci odobrava pokretanje postupka bagatelne
nabave za nabavu asfalta za presvlačenje školskog igrališta u školskom dvorištu OŠ Sikirevci u Sikirevcima iz
plana općinskog proračuna općine Sikirevci za 2017. god.
Članak 2. Odobrava se načelniku općine Sikirevci da vodi poslove oko nabave roba izrečenu u članku I.
ovog zaključka za potrebe općine Sikirevci.
Članak 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Mato Jarić: Kvalitetno, da to liči na nešto
Predsjednik: više vrijedi jedan prst od tih 70.000,00kn . Izvoli Mato
Mato Jarić: Kod Maroševih kuća imaju ljuljačke to treba popravljat ili sklonit, ako se nešto desi
općina će odgovarat
Zoran Jelinić: Predsjedniče, zapisnik sa četvrte sjednice mjesnog odbora 25.07.2017. o izmjenama i
dopunama ukapanje pokojnika i civilne zaštite, moramo vidjeti s čim raspolažemo.
Ovo što se dogodilo na stadionu, predlažem da nagodinu otežamo tu manifestaciju, ovo se Jaruge i
Sikirevci. Mi smo tu da spriječimo to.
Predsjednik: Mislim da fest nema nikakve veze s ovom općinom ni s nikakvom drugom udrugom,
svaki roditelj zna da dijete mlađe od 15. godina ne smije biti poslije 23 sata noći, nema zabrana za
mene, a svatko odgovara za sebe ili svoje dijete.
Mato Jarić: Ima li nešto drugo
Načelnik: Ima, puška za uspavljivanje, neki dan je nekom lisica došla u dvorište, a lovci ne mogu
ništa.

Predsjednik: U krugu od 300m ne smijemo ništa
Načelnik: Doslovno ništa
Ivan Lovrić: Upucaš ga i odvučeš 300m dalje
Predsjednik: Da, i odnese mi pušku. Radi se o tome da lovci ne smiju izaći kad je neka životinja u
selu. Općina Šamac je riješila to na način da su kupili pušku za uspavljivanje prije 7-8 godina i puška
je bila kod predsjednika i on je imao neku vrstu azila u svome dvorištu. Pas se smješta u taj prostor i u
dva dana ako se vlasnik ne javi ubijaju ga. Ako postoji takva mogućnost da općina kupi tu pušku s
kojom se može pucati u selu.
Načelnik: 20.000,00 kn je neka dobra, a može se naći i do 10.000,00.
Mato Jarić: Maknite se od doga, to su velike procedure i samo bi sebi otežali
Zoran Jelinić:Samo pas lutalica ne mora ubit dijete, neka samo izađe na cetu i da ga zatepe auto i opet
općina mora platiti štetu
Predsjednik: Do daljnjeg neka stoji
Načelnik: Što se tiče prostora u općini nas troje je trenutno u njoj, pitala je Ivanka Marinčić za
frizerski da otvori, a može ići tamo i vrtić dole.
Predsjednik: Ako njoj to odgovara, može
Načelnik: A što mislite o one dvije prostorije za vrtić da školu ne opterećujemo toliko
Predsjednik: U školi je to mali prostor za onoliku djecu
Ivan Lovrić: Zašto ne bi se od Sesara kupili kuću
Predsjednik: Ljudi su to htjeli kupiti, ali ne mogu zemljište zato što je od škole, a mi s tim nemamo
ništa zato što je to do županije
Ivan Radovanović: A liječnikov stan to bi bilo stvarno fantazija
Predsjednik: Na godinu liječnik ide u mirovinu, mi tražimo liječnika, a nema stan, a mi gradili kao
stan za liječnika i sestru. To će biti problem, mi nećemo imati liječnika u selu.
Zoran Jelinić: Znamo da je zadruga prodana i ljudi imaju potraživanja i kako će se ti ljudi sad naplatit
koji imaju
Predsjednik: To će se morati preko suda rješavati. Tko je svoje naplatio, naplatio je.
Danas su cestari radili na cesti, jeste vidjeli kako se ceste prelaze kod crkve, nema pješačkog prijelaza
Krunoslav Nikolić: Treba staviti semafore
Predsjednik: Ima sistema, vidjeti ćemo
Načelnik: Naručili smo dva štanda, mislim da ga iznajmljujemo našim u selu cijenu za nižu cijenu.
Milim da bi ljude privukli u selo. Moj prijedlog dnevna.
Nazočni vijećnici jednoglasno donose:
Temeljem članka 32. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 2. sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2017. godine, donosi:
ODLUKU o visini najma za korištenje
prodajnih drveni štandova u vlasništvu općine za OPG-a sa
područja Općine Sikirevci
Članak 1. Ovim Odlukom utvrđuje se visina najma korištenja drvenih štadnova u vlasništvu općine u
svrhu prodaje robe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa područja općine Sikirevci .
Članak 2. Visina naknade iznosi i glasi:
– Dnevna visina korištenja : 20,00 kn/po štandu
– Mjesečna visina korištenja: 50,00 kn/po štandu.
Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik: To je opasno, bude svega, neka bude štand na nekom sigurnom mjestu
Mato Jarić: Ja imam prijedlog da kod crvke se naspe zbog parkiranja.
Predsjednik: Ideja ima, vidi kako i eto.
Načelnik: Nešto sam razmišljao da ljude treba potaknut koji će otovriti svoj obrt sa par tisuća kuna
kao poticaj, jel u selu nemamo ništa svoje, sve nam netko drži iz vana.
Predsjednik: Može, kako odlučiš. Jel bi to bilo to?
Ako nema, gospodo vijećnici ja vam se zahvaljujem. Sjednica je završena. Sjednica se zaključuje u
21:24 sati.
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