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      ZAPISNIK 
    3. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci 
 
Sastanak je održan dana 18.listopada 2017.god., u prostorijama Općine Sikirevci , Ljudevita Gaja br. 
4/a, Sikirevci,  u prostoriji općinska vijećnica,  sa početkom u 19:30 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, Ivan Radovanović, Zoran Jelinić i Josip Lučić 
 
Odsutni: Mato Jarić, Đuro Kokanović, Mario Joskić 
Zapisničar:Gordana Lešić 
 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara 3. sjednicu Općinskog vijeća u 19:30 sati. 
 
Predsjednik: Predsjednike mjesnih odbora koji su obojica nazočni i predlažem da počnemo s radom 
na način da predložim dnevni red koji ste dobili u materijalima. Predloženo je 11 točaka dnevnog 
reda koji ste dobili u materijalima, koji glasi: 
1. Prihvaćanje Izvješća o realizaciji Proračuna općine Sikirevci za 2017. god. za vremensko razdoblje 

od 01.01.-30.06.2017. i 01.01.-30.09.2017.  
2. Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka javne nabave za općinu Sikirevci 
3. Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Sikirevci 
4. Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sikirevci 
5. Zahtjevi građana za oslobađanje plaćanja komunalne naknade 
6. Raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine (Jaričište), te 

izvješće o dugovanju zakupnine bivših zakupnika 
7. Izvješće o potrebi za radnim mjestom pročelnika. 
8. Imenovanje povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine i 

imenovanje povjerenstva za provedbu zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine 
9. Izvješće o podnesenim zahtjevima građana općine za  pomoći sufinanciranja za ogrjev  
10. Izvješće -prijedlog na davanje suglasnosti na status  nekretnine Eugenije Demidenko,Sikirevci, 

ul.V.Nazora 1.  
11. Pitanja, prijedlozi i razno, 
Prije nego što pređemo na zapisnik, da vidim slažete se s ovakvim dnevnim redom? Slažete se, dobro, 
ako se slažete s dnevnim redom. Dobili ste u materijalima zapisnik od prošle druge sjednice 
općinskog vijeća pa ako ima primjedbi od strane vijećnika molim da se pokaže, izvolite kolega 
 



Ivan Lovrić: Pa evo ja imam primjedbu u vezi pod točkom razno, ja sam prinio žalbu na predsjednika 
vijeća, odnosno na vas jer smatram da niste bili pošteni ni pravedni jer smatrao sam da je na neki 
način poželjno da načelnik nas izvijesti što se događa od sjednice do sjednice, to nije nikakvo 
financijsko izvješće nego jednostavno ovako, primjer: mi smo sada dogovorili da se ruše jablanovi, do 
sad je bilo 50 jablanova, 3 su srušena, jednostavno da znamo kad nas pita netko u selu i mi smo to 
prihvatili i dali ispriku, ali to nigdje ne stoji. Mislim da to nije korektno, ako je to rečeno, treba biti i u 
zapisniku. 
 
Predsjednik: Prihvaćam primjedbu, kolegica će pribilježiti i ispraviti u zapisniku. Ima li još primjedbi? 
Nema, možemo li zaključiti i usvojiti zapisnik od prošle sjednice sa ovom primjedbom od kolege 
Lovrića? Tko  je za? Jednoglasno, čini mi se. Onda kako smo već usvojili dnevni red predlažem da 
krenemo po dnevnom redu. Budući da smo dogovorili ovo što je bila primjedba na zadnji zapisnik da 
smo dogovorili da će načelnik davati izvještaj milim da nije bilo potrebe da idemo u taj izvještaj 
odmah uz zapisnik jer je za: prvu točku predviđeno izvješće o realizaciji proračuna  pa molim 
načelnika da uz izvješće o realizaciji proračuna kao izvjestitelj ponudi i nekoliko točaka o radu svom i 
radu općine u tom periodu kako je on održo. Izvolite 
Ivan Lovrić: Ja sam već razgovaro s načelnikom, nije sporno može ta točka i biti pod razno. Bitno je 
samo da nas izvijesti, ne mora biti ni prva ni druga neka bude pod razno samo eto da budemo 
upućeni. 
1. Prihvaćanje Izvješća o realizaciji Proračuna općine Sikirevci za 2017. god. za vremensko razdoblje 

od 01.01.-30.06.2017. i 01.01.-30.09.2017.  
Predsjednik: Biti će  uz ovo, možeš par rečenica reći o tome koliko je šta odrađeno, a budući da je 
pisani materijal priređen. Molim te samo kratko da obrazložiš taj pisani materijal pa da vidimo što 
možemo dalje. Izvolite kolega 
Ivan Benaković: Ja bi samo htio reći da ne treba načelnika previše zamarat s izvješćima na svakoj 
sjednici. Načelnik uredno na svojoj facebook stranici piše sve što je radio i ja vjerujem da vi svi pratite 
šta je on napiso i šta se radi u općini, a po svim pravilima načelnik je dužan dva puta godišnje priredit  
vijeću  o svome radu. Znači  za prvo polugodište do kraja devetog mjeseca, a za drugo do kraja trećeg 
mjeseca u idućoj godini mora prirediti izvješće o svome radu. Ovako sad nije loše da on tu u par 
rečenica, ali nije obvezno i ne treba ga zamarat, on na svojoj facebook i Općinskoj stranici izvještava i 
sve što je radio i malo previše detalja piše 
Predsjednik: Slažem se s vašom primjedbom, ali na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća smo se 
dogovorili na kojoj igrom slučaja niste bili, opravdali ste se, ali dogovorili smo se da će to ići tako. Mi 
smo se to dogovorili i čovjek je to prihvatio i to ćemo imati kao praksu u pet rečenica reći samo šta je 
bilo između dvije sjednice vijeća i ništa drugo. Osobno nisam bio za to, ali kad je većina onda sam i 
normalno ja da se to vijeća. Ne želim opterećivati ni sebe ni vijeće ni načelnika  jer nije problem u pet 
rečenica reći šta smo radili u zadnjih petnaest dana ili u zadnjih dva mjeseca. Evo izvoli po prvoj točki  
papir imate, izvoli  
Ivan Lovrić: Htio samo samo replicirati Ivi, ako on nije zainteresiran ako njega ne zanima to je njegov 
problem. Facebook stranicu ja ne moram čitati, on je to namijenio za sve građane, a mi smo ipak 
nešto drugo od građana i ako mene ljudi nešto pitaju ja milim da je poželjno da to znam, da ne mora 
biti na to stranici. Ja mislim da je korektno od njega da on nas tu na neki način o tome izvijesti, da 
popričamo, da porazgovaramo, to znači uvažavanje. On može biti bahat to nije sporno kako ti kažeš, 
ali ja mislim da ne bi trebalo tako biti    
Ivan Benaković: Pa nema tu veze sad veze koga šta zanima. Protokol je ono što se mora, to se mora,  
a da mi svi tu na ovim sjednicama ne bi gubili vrijeme i tako 
Ivan Lovrić: kome je dosadno on može otići i gotovo, najmanji problem. 
Predsjednik: Ajde lijepo vas molim da se ne prepucavamo na sjednici dajte za nekakvo uvažavanje, 
ljudsko ako ništa drugo. Načelniče molim te u par rečenica ovo svoje izvješće koje si za ova dva 
razdoblja priredio i ako imaš još ovaj dodatak koji smo dogovorili na zadnjoj sjednici, izvoli 
Načelnik: Evo sve vas lijepo pozdravljam, a ništa prvo ću reći što se tiče ovoga izvještaja. Nije nikako 
vijećem  odluku doneseno, ništa da ja moram dati izvještaj. Znači to je neka moja dobra volja ako ja 



hoću reći izvješće ili neću reći izvješće, točke nema, znači ovdje u ovom toči ja mogu reći po 
proračunu kako je izvješće. Ja sam zadnji puta planiro reći otprilike ono doslovno ništa ne zapisano, 
jednostavno reći otprilike kako smo to i to pod točkom razno, ali pošto je Lokija bio tu je tražio odma 
prva točka ovo, ono, točke moraju biti pokrivene papirnato, a ne sad ja neko izvješće neko, ne  može 
biti pod točkom, pod točkom razno bi ja to objasnio, a nisam htio tako onda tamo  bezveze kad je on 
zahtijevo da ja u prvoj točki objasnim šta se radilo do sad , a planiro sam reć normalno po nekoj 
logici, htio objasnit šta se radi, ovo, ono, i na čemu se radilo do sada. I sad opet moram reći to da nije 
zadnji puta nije niša na Lokijin prijedlog rečeno, znači to je rečeno nitko nije niša, svi su šutili i dalje. 
Nitko nije reko da je većina bila za, mi bi svi izvješće, to nitko nije reko, samo je znači ostalo na tome. 
Tu je neka mala prepirka ispala, ovo, ono i to je prošlo, znači nikakva većina nije bila za to, nikakav 
problem meni nije to reć. Uvijek sam planiro to pod točkom razno, znači prvo ove glavne stvari pod 
točkama odlučimo i onda pod točkom raznom pričamo normalno, ja bi ispričo to i to se radilo, ovo, 
ono i taki je i bio plan, al dobro. Sad trenutno mogu o ovom cijelom proračunu pričat nisam stvarno 
ni razmišljo sad kad je bila sjednica prije mjesec dana, kako li. Moro bi razmišljat šta smo radili u tih 
zadnjih  mjesec dana  
Predsjednik: 31.08. 
Načelnik: Da, al sad ovdje trenutno cijelo to moje razdoblje znači od početka izbora do sad, evo pod 
ovim točkama stoje troškovi i ako koga šta zanima ja mogu sad objasnit. Ja mislim da se sjećam skoro 
svega tu, ovaj, a što kaže Ivo na fejsu većina onih odrađenih stvari, sad ne stavljam o čemu se radi, 
nisam ja stavio da smo mi sad skoro dobili ovaj program zaželi za zapošljavanje žena to mi ne vrijedi 
dok nije to 100% sad smo tek na 95% , blizu smo da dobijemo, ali ne mogu napisati to bi zadnji puta 
reko sam eto, onda nisam, a sad mogu po ovim točkama otprilike krenit ispričat sve otpočetka izbora 
do sad, šta je bilo. Hoćete tako ili da idemo redom da netko pita šta ga zanima, znači  
Predsjednik: Ovaj tekstualni dio nazad  
Načelnik: Mislim da sve u papirima piše, ali eto. Ja bi neko išo ako ste svi pročitali ovaj dio šta je do 
sad bilo. Doslovno sam mislio da idemo s pitanjima ako nekog zanima neki trošak šta i kako, ovo, ono, 
ako je neka nedoumica 
Predsjednik: Mislim da nema potrebe da čitamo stavku po stavku 
Načelnik: Bolje mi je tako, ako je svatko proučio papire možda ima nekih pitanja 
Predsjednik: Mislim da nema potrebe da čitamo stavku po stavku, možemo postavljat pitanja, evo 
javio se kolega Benaković 
Ivan Benaković: Jel smo prešli na prvu točku dnevnog reda 
Predsjednik: To je prva  
Ivan Benaković: Ako je u pitanju prva točka dnevnog reda, ja imam već kod prihoda nekih pitanja, 
pitanja odnosno primjedbu. Prihodi zakupa poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu općine. Vidim da je 
to  
Predsjednik: Oprosti, koja je to stavka 
Ivan Benaković: To je konto 64223 na stranici 2 
Predsjednik: Dobro, zadnja stavka na stranici 2   
Ivan Benaković: Da, realizirano 59%. Imo sam i ja problema s tim, nije ni tada bilo realizirano 
potpuno. Po tom pitanju treba poduzeti drastične mjere da se to naplati u 100% iznosu. Radi se o 
nenaplaćenim, koliko 66 – 39 koliko tisuća kuna i sad da netko obrađuje poljoprivredno zemljište u 
vlasništvu općine  koji je natječaj dodijelio, a nije plaćeno. Znači na naplatu toga prihoda treba 
poraditi ako nikako treba probati  
Načelnik: Imat ćemo tu detaljno točku  
Ivan Benaković: To je izvješće o nenaplaćivanju, to već vidimo tu da nije naplaćeno. Znači kod 
prihoda treba poraditi tu da se to naplati. Znamo kako su se ponašali dotična gospoda kod natječaja i 
kasnije oko svega toga i smatram da to nije uredu po mom vezani su ugovorom ako ne držati se 
ugovora i to naplatiti u 100% iznosu bez obzira o kome se radi.  
Predsjednik: Dobro, idemo dalje. Ima li još primjedbi? Pitanja? Ima li još pitanja? Da otovrimo 
raspravu pa da idemo dalje? 



Ivan Benaković: Isto tako kod prihoda od prodaje građevinskog zemljišta stranica 2 konto 71112 isto 
tako treba se vidit o čemu se radi, mi znamo da smo na neki način izlazili u susret prodajući tu   
građevinsko zemljište da se na rate uplaćuje i tako, ali ako dotični koji su podigli za rate građevinskog 
zemljišta nisu u mogućnosti to platiti neka podnesu nekakav zahtjev prema općini da im se to 
prolongira, a ne nikako da na kraju dođu u zastaru i da oni to nikako ne plate. Treba voditi računa da 
se to naplati, ali ako treba njima izaći u susret da im se malo prolongira da im se podjeli rate na pola i 
tako  može im se pomoć, ali prodaja nekakve imovine isto tako treba biti naplaćena. To je kod 
prihoda 
Predsjednik: Ima li još pitanja? 
Ivan Benaković: E sad, kod rashoda tekuće donacije nogometnog kluba Sloga Jaruge  i nogometnog 
kluba Sikirevci vidimo kolike su bile u vrijeme povjerenika kada znamo da je bilo rušenje proračuna u 
kojem je to sve bilo predviđeno na neki način imo je pravo financirati samo osnovnu djelatnost 
udruga, a ne više od 50% iznosa, skoro njima injektirati iz razloga da bi se pokazao kao neki džek pred 
same izbore, a mi tu ne možemo ništa on je to napravi 
Predsjednik:  To je napravljeno  
Petar Nakić: Imam ja nešto, znači ja kao 
Predsjednik: Samo malo dok kolega završi, samo malo. Kažite mi kad ste završili da mogu dati riječ 
nekom drugom  
Ivan Lovrić: Dobro, ima pravo replicirati  
Predsjednik: Samo malo 
Ivan Benaković: Izrada projektne dokumentacije i realizacija udruga. Glasanje bi trebalo potaknuti 
barem izradu bilo kakve projektne dokumentacije da bi u sljedećoj godini imali bilo kakvu 
građevinsku dozvolu za predstojeće natječaje da bi imali šta kandidirat. Osim toga 30.000,00 kn koje 
su predviđene za izradu projektne dokumentacije nije imao tko nadzirati ili bilo šta bilo kakve 
projekte da izradi i da ishode građevinske dozvole da bi imo šta kandidirati iduće godine kad budu 
natječaji, bilo europskih bilo od naših ministarstava to je što se tiče rashoda 
 Predsjednik: Dobro, to je to? 
 Ivan Benaković: Da 
Predsjednik: Hvala lijepo, izvolite 
Petar Nakić: Pošto sam ja predsjednik NK Sloga Jaruge da vam objasnim jednu situaciju. Znači mi 
imamo svaki tjedan susret i plaćam 1500kn i znači šta ja trebam u tih 9 mjeseci, znači to je minimalno 
1.500,00kn značio plaćamo porez, mirovinsko, zdravstveno, znači nama su dnevnice 700,800kn i 
plaćamo 3 suca, hvala Bisz nema sudaca i pričo sam s Josom da se uvede knjigovođa, znači mi imamo 
sve račune. Mi nismo digli lipe s bankomata znači kod Irene su svi, svi računi, knjiga, znači svi su 
računi provedeni ni jedan račun nije dignit novac ili nešto, znači sve je opravdano tako da. Ako ne 
platiš dva tjedna suce nemaš ih sljedeću utakmicu, a i sami znate ako ne plaćate porez i sve ostalo 
prema državi kako to ide i ja mislim da nije to kako ste vi rekli da bude džek nego se mora platit, 
mislim to je potrebno, ali on nije moro platit  
 Ivan Benaković:  tako i drugi i treći i četvrti mjesec, ne igra se nogomet, troškovi za suce i ostalo 
nemate. 1.500,00kn po utakmici to je 6.000,00kn vi mjesečno imate, vi u to vrijeme niste imali 4 
utakmice mjesečno, toliko sigurno. Vi ste dobili 23.000,00kn 
 Predsjednik: To je u vrijeme povjerenika  
Petar Nakić: Mogu samo ja reć, sezona pripreme počinje prvi tjedan u drugo mjesecu, prvi put smo 
se okupili krajem prvog mjeseca. Prvenstvo je počelo 15.03. mislim ove godine, znači u 3 mjesecu je 
počelo. Znači imali smo prijateljske utakmice, naravno osiguranje igrača moram platit, suca, znači 
nama je prvenstvo počelo sredinom trećeg mjeseca. Znači nama je i s vama bilo dogovoreno plaćanje 
samo 2, 3, 4, 5 i s Josom sam se tako dogovorio, sad je 10 mjesec nema više uplata u 11 mjesecu, 
takav je bio dogovor     
Predsjednik: Koliko ja vidim isti je omjer sredstava u istom periodu za oba nogometna kluba iz općine 
i ne vidim ništa sporno 
 Ivan Benaković:  Ovo je za prvih 6 mjeseci, a ovo je za zadnja 3  
Predsjednik: Vidim, vidim i za prvih 6 mjeseci je u Sikirevcima 



Ivan Benaković:  i na početku sezone dobiju pola 
Predsjednik: Za vrijeme predsezone i u Sikirevcima je uloženo 36.000,00kn  
Ivan Lovrić: Govorimo o tome šta je povjerenik radio ili nije radio , ali nemamo nikakav  
 Predsjednik: Oslomac 
Ivan Lovrić: Onda zašto pričamo bezveze, to je smiješno  
 Predsjednik: Bilo smiješno ili ne nama je red to raspravit, dnevni red je tako postavljen. Dnevna 
točka je tako postavljena i moramo to raspravit bez obzira tko je radio, kad je radio i povjerenik je na 
neki način bio dio ove općine i upravljao je imovinom ove općine tako da je to to  
Ivan Lovrić: Htio bi samo osvrnit se,  replicirati Ivi, odnosno za ovaj natječaj. Ne bi trebao tako 
razmišljati za bilo šta jer mi imamo šta. Ovdje su svi natjačaji 0 bodova, ambulanta ovo, ono, mi 
imamo dvije godine šta za natječaje šta davati. Mislim glupo je  danati novac za bilo što za projekt koji 
se neće ostvarit, mislim i to je smiješno, radit ćemo ovo, radit ćemo ono , kao za dvoranu, a neće se 
raditi nikad i koja svrha toga. Odradimo ovo što već imamo i to bi bio cilj i smisao izvući novac 
Predsjednik: Cecilija izvolite 
Cecilija Jakić: Ja imam jedno pitanje na 4 stranici vezano za kuhinje, opreme za kuhinje i dom za 
Jaruge predviđeno je 30.000,00kn, a ništa se nije uložilo. Hoće se to ulagati do kraja godine ili?  
Predsjednik: To će vam načelnik odgovorit 
Načelnik: Nije ništa uloženo, a ja ne stiže, jednostavno ne stižem na sto strana. Gdje god je nula 
nisam stigo. Stalno ja imam na pameti kuhinju u Jarugama, klime, ovo, ono i deratizacija s ove strane. 
Jednostavno na sto strana, Jelinić gnjavi s grobljem s ovim s onim jednostavno ne stižem 
Cecilija Jakić:  Ja bih se odmah nadovezala i za stavku ispod, znači oprema klima uređaja od 
predviđenih 12.000,00kn potrošeno je 3.700,00kn, mi smo se iz Jaruga dogovorili da se ne stavlja u 
dom nego da se stavi na Mariju Magdalenu ovaj kad su se naručivale klime ovjde mogle su se i staviti 
i tamo i to bi riješio problem  
Načelnik: Tamo nismo zato što nema struje još i onda sam bio sa župnikom pričo i on još ne zna di, 
šta, kako di ide stuja pa kojim će se putem dovest, ovo, ono i na kraju je na tome ostalo. Što se tiče 
klime nju je najlakše ugradit, ja nazovem Iću sada de sutra ugradi i to je to, al nisam htio sad šta ću 
naručivat bezveze kad sam sa župnikom pričo, nema struje. Što se tiče doma u Jarugama nemam 
pojma  
Cecilija Jakić: Ako se ne mogu ugraditi klime na groblju na Mariju Magdalenu neka se barem ugrade 
dvije u dom, neće to nešto pomoć, al na godinu ćemo onda provest još dvije klime pa malo po malo 
riješit ćemo i taj problem grijanja odnosno hlađenja   
Predsjednik: Same klime nisu problem nego nešto drugo  
Cecilija Jakić: Ali na domu gdje ima već struja gdje se mi Jaružani često skupljamo imamo krštenja, 
krizme, prve pričesti i to nam je potreban materijal, karmine, ne moramo ići u Vuković. Evo moja 
kuma je slavila krstitke  
Načelnik: Do kraja godine će biti ubačene    
Cecilija Jakić: Znači do kraja godine  
Predsjednik: Troškovi grijanja su jako skupi, strahovito su veliki 
Zoran Jelinić: I ne može raditi na -12°c, to je već problem. Mali prostor bi mogo i ugrijat, ali onako 
veliki to je već upitno  
Cecilija Jakić: Nama je ubiti potrebno hlađenje ono kad su sezone pričesti krizme, krštenja      
Ivan Radovanović: Cecilija šta bi ti sad na kraju mjesni dom ili crkva 
Cecilija Jakić: Ako na crkvici ne može ajmo onda srediti dom  
Ivan Radovanović: pa bolje je staviti na dom nego na crkvicu  
Cecilija Jakić: Pa to sad i govorim, znači tamo se nije moglo i ajmo usmjeriti na nešto drugo 
 Načelnik: Ma da, klime će biti riješene do godine. Na kapelu se je trebalo ugraditi Ivo je išo, ali treba 
se provesti stuja. Velečani nije znao gdje bi išo tamo kod kora ili kod sajristije gdje će šta će ajd kad 
dođe stuja i tako je to prošlo      
Predsjednik: javio se kolega Jelinić, predsjednik mjesnog odbora u Jarugama  
Zoran Jelinić: Znači stanica 5, stavka 37 i imamo pod ovim 57331 sufinanciranje učenika i 
srednjoškolaca s obzirom na gospodina Matijaševića najavio da će općina morat plaćat dodatne 



troškove prijevoza učenika za Slanonski Brod i ja vas sad pitam hoćemo mi do kraja ovoga proračuna 
imati dovoljno novca za to i ujednino sugeriram i idući proračun. Znači prijevoz djece šta je Josip reko 
koji je direktor slavonije busa bilo je   da će se odreći dio kolača dok je Ivo imo 70 učenika, a ove 
godine je samo uiz Jaruga 11 učenika manje. I on vozi 43 učenika od Šamca do Broda u cijelom 
autobusu i oni su prisiljeni sad da taj dio kolača uzmu do sad ga nisu uzimali i hvala im na tome i oni 
su jedni od rijetkih prijevoznika koji su to radili, ostali su naplaćivali     
Predsjednik: da, hvala lijepo, vidili smo i u novinama najave da će djelomično poskupiti taj 
organizirani prijevoz djece u škole, taj dio jednim dijelom sufinancira općina, djelom županija, dijelom 
država, vidit ćemo gdje ćemo se moći naći u toj priči, ali preporučujem načelniku da kad bude radio u 
prijedlogu proračuna za iduću godinu uvaži i mogućnost poskupljena prijevoza u određenom 
postotku  
Načelnik:  Da vam objasnim, mislio sam pod točkom razno, al dobro. Mislim najavili su poskupljenje i 
Slavonija Bus, tako da će tu dosta love otić pogotovo na Slavoniju Bus zato što do sad što im je država 
davala to je njima bilo dovoljno i sad oni ne bi povisili cijene za 100,200 kn nego za 250,00kn koliko su 
kao praštali i onda je taj reko kako se zove da će vidit sa županijom koliko bi ona sufinancirala pa će 
vidit s općinom koliko će pomoći. Problem je što oni imaju 10 učenika manje, a oni odma dižu cijenu 
na 275kn nisu digli cijenu za 100 kn znači nisu digli za 50 učenika nego oni odma za cijelu cijenu dižu i 
tu će sad biti problem, a s tim da i Panturist diže cijenu. Do sad se plaćalo 120kn po učeniku, a to je 
15%, a sad bi se povećale i Slavonija Busu i panturistu, a to je trošak koji do sada niije bio predviđen 
tako da će to biti 100.000,00kn sigurno ovisi koliko županija bude plaćala. Neće tu županija puno 
platit jedino ako ima neko rješenje. Biti će shema da će roditelji morati nešto platiti  
 Predsjednik: To nema logike, izvolite 
Ivan Radovanović: Pa i mi smo u naše vrijeme 600,00kn su nam roditelji plaćali kartu i bolje 
100.000,00kn uložiti u nešta u razvoj sela cijele općine, a nek roditelji tih 100 ili 200kn daju za svoje 
dijete. Imaju za cigare, za kafiće, a nemaju za kartu svojem djetetu onda mislim  
Načelnik:  Pa da se plaća 120 kuna to bi bilo super samo da ne plaćaju više     
Ivan Radovanović:  pa koliko bude bude    
Načelnik:  Htio sam reći kolika je razlika koliko su digli cijene 275,00kuna nek županija da 100kuna 
ako općina za Đakovo bude davala 120 kuna pa davat će i ovdje jednako neće 50kn davat   
Predsjednik: kad dođe do toga ti stavi u proračun mogućnost pa kad dođe do toga vidjet ćemo koliko 
ostaje nama koliko, izvolite  
Zoran Jelinić: Ovdje idemo dalje ispred stranica pod stavkom 37 naknada u novcu sufinanciranje 
školskih knjiga 50.000,00kn znam da se to odnosi na proteklo razdoblje, ali napominjem ono što sam 
reko do idućeg proračuna u proteklom razdoblju koji je pred nama. Ja sam sa svojim vijećnicima pričo 
da se djeci kupe knjige nama, a vi u Sikirevcima ne znam kako ćete  
Predsjednik: Polako, ja ću vama sada reći jednu stvar, nećemo se igrati države, to je posao države da 
osigura besplatne knjige ako će ih osigurati, mi možemo pomoći ako imamo sredstava za to, mi se 
igramo države, a ne radimo svoju osnovnu osnovnu, a to je komunalna funkcija. Nećemo se igrati 
države, na godinu tj. ove školeske godine još udžbenici vrijede, a na kraju 5 mjeseca učitelji biraju 
nove knjige tako da u principu neće udžbenici vrijediti na godinu tako da znate da ako hoćemo 
roditeljima pomoći kod nabavke udžbenika, a ni slučajno nekome kupiti, treba pomoći svima u 
jednakim iznosima zašto bi moje dijete zato što ja imam plaću i moja žena ima plaću ne imala 
mogućnost kupnje uz pomoć općine od 200kn, a nečije zato što roditelj može, ne može, hoće ili neće 
radit ima 1.000,00kn za knjige, nema teorije nikad se neću s tim složit. Dakle možemo pomoć svima, 
ali u jednakim iznosima i jednakim uvjetima. Kad se knjige budu mijenjale budući da će biti velike 
nabavke knjiga može se predložiti načelniku kad bude radio proračun da predvidi određeni iznos mi 
otprilike znamo ako u Jarugama otprilike ima 5 upisano u 1. Razred, 8 u 2., u Sikirevcima ne znam, 
ima 20 upisano u 1., 28 će biti na jesen upisano u prvi. Nekakav odnos da se tim ljudima pomogne, ali 
svima jednako pod istim uvjetima. Ne možemo za jedno mjesto, za jednog čovjeka imati jedne uvjete, 
a za drugo mjesto i drugog čovjeka imati druge uvijte. Ako već idemo u nešto idemo svima jednako 
znači pod istim uvjetima           



Zoran Jelinić: Dobro predsjedniče, ja sam samo rekao zbog toga što djeca iz Jaruga idu u kopanocu u 
školu 
Predsjednik: Djeca iz Jaruga idu u Kopanicu u školu i ići će u Kopanicu u školu kod bude vrijedila 
mreža škole. Priča se već hvala Bogu 24 godine gotovo od osnutka ove općine ne znam koliko znate, 
ali u ovim Sikirevcima i Jarugama naglašavam u Sikirevcima i Jarugama je provedena anketa 
referendumskog tipa, znači išlo se od kuće do kuće da se Sikirevci i Jaruge izdvoje od općine Slavonski 
Šamac izdvoje u općinu i jesu li zato da se osamostali škola Sikirevci i da joj se priključi područna škola 
Jaruge. Naravno dio posla je odrađen, a ovaj dio za mreže škola nije jer to donosi osnivač, a naš 
osnivač je županija i to mora imati debelu suglasnost ministarstva, a hvala Bogu nećemo sad o 
imenima koje u doba kad se donosila mreža škola bio pomoćnik ministara iz Kopanice. Lijepo vam 
kažem kad dođe na red mreža škola dal će djeca iz Jaruga ići u Sikirevce kao što su nekad išla to ćemo 
vidjet, a za udžbenike moramo znati da su novi od iduće godine. Kolega Jeliniću meni je drago što se 
vi za Jaruge toliko zalažete i uvijek ću podržati vaše zalaganje međutim nemojte si uzimat ovlaštenje 
općinskog vijećnika jer niste općinski vijećnik. Nemojte si uzimat da ste općinski vijećnik jer niste 
općinski vijećnik i ne možete na ovom mjestu sudjelovati u raspravama i davati prijedloge pa i gotovo 
glasovati, nemojte molim vas. Zbog vas, zbog mene i zbog čitavog vijeća evo. Možete davati svoje 
mišljenje, ali nemojte predlagati i na takav način sudjelovati u raspravi. Na neki se način osjećam i ja 
vjerojatno i dio vijećnika malo, meni je drago što se vi borite za Jaruge trebo bi tako i kolega ugledati 
se na vas i boriti se za Sikirevce, ali ne možete si uzimati ovlaštenje vijećnika, e to ne nemate niste 
izabrani na listi za vijećnike 
Ivan Benaković:  Jesmo li mi još na prvoj točki  dnevnog reda 
Predsjednik: Jesmo 
Ivan Benaković:  Okrenite zadnju stranicu, novčana sredstva u blagajni  i na žiro računu. Vidim da na 
žiro računu ima skoro 80% u kešu cjelogodišnjeg  jednog proračuna 2.600.000,00kn možda je razlika 
100.000,00kn, možda je načelnik još nešto plaćo. Ja mu savjetujem pošto ima toliko novaca na 
računu, znači cijeli ovaj naš jedan proračun koji je predviđen za 2017. godinu  i toliko novaca na 
računu i sljedeća godina mu donosi još toliko novaca naravno ne 1.1. 2018. nego kroz cijelu godinu da 
hrabro krene već sad u realizaciju novih projekata i da ne sluša ove kočničare koji kažu što će nama 
sada ovi projekti, ti kočničari koji su isto rekli ne treba nama to, to, to i to i danas smo ostali bez 
kanalizacije i upravo zbog toga što su rekli ne treba nam to, to i to,  Josipe troši te novce i radi 
projekte da imamo šta kandidirati iduće godine         
Predsjednik: Mislim da je to samo po sebi razumljivo 
Ivan Lovrić: Meni je nelogično, čim bude neki projekat, on će to sam radit, me treba njemu savjet s te 
strane  
Načelnik: Svaki savjet je dobro došo  
Ivan Lovrić: To nije savjet, savjet da trošiš, daj mu prijedlog neki konkretan   
Predsjednik: Zaboravljamo da ovo nije samoupravni socijalizam i da možemo davati prijedloge. 
Kolega je izabran kao načelnik i ima točno zakonom propisano ovlasti  i o ovome financijskom 
poslovanju pa će točno znat pogurati sam koliko može i šta može, mi smo ovdje da vodimo računa o 
nekoj zakonitosti da nešto usvojimo da nešto predložimo, proguramo ako možemo. Izvoli načelniče 
 Načelnik: Ivo je upravu mora se projektna dokumentacija samo ne bi se sad zaleto da nema veze, da 
nešto nepromišljeno trošim je da na računu ima dosta novca 2,6 milijuna to nije nikakva lova za našu 
općinu. Mi smo sad za nasipanje lenija dali 80.000kn, ne možemo mi sad dati pola milllna za 
nasipanje lenija, a što se tiče projektne dokumentacije to je Ivo upravu samo kažem zašto smo dali da 
se zaposli pročelnik. Ja sad na 100 strana ne stižem ako ja moram gledati boju kanti za smeće koja će 
biti i za svaku sitnicu moram u Brod ići, ja sam doslovno na 100 strana  ne stižem. Kuhinja, neću ja 
sada nazvati telefonom e dovezite kuhinju, a ne znam kakva je kuhinja ni šta ja to moram ići 
pogledati i izgubiti 3 sata na tome, a ovdje dolazi 100 stvari koje moram. Sad ovdje imaju fondovi za 
ovaj tu dio  koji ja planiram napraviti pokraj općinske zgrade to ja sam pišem projekt da ne trošimo 
pare, ovaj nema veze što imamo novaca, ali ja moram sam napisat i gubi se vrijeme. Mislio sam to 
malo pod točkom razno, ali moram sad zaboravit ću kasnije. Svaki ovaj natječaj koliko nama vrijeme 
oduzima pa ti nađi firme pa oni odgovore pa ovo, pa ono i ja gubim vremena i zato sam mislio da 



objasnim ne treba nikakva podloga. Nama treba pročelnik jer ja ne stižem ništa skoro. Ivo je upravu i 
ja znam da je dobro da bude projektna dokumentacija samo kažem njima trenutno da se ne zavarava 
nitko da nam dođe projektna kanalizacija i da moramo nešto sufinancirati i bolje da imamo nego da 
nemamo. Ne bi išo u neka ulaganja nepromišljena i ako ćemo cestu pravit nećemo tamo di nema 
kuća nego di je potrebno. Na papirologiji se radi tu sad preko europskih fondova iako imamo novca i 
možemo radit bez europskih fondova, šta ću se ja  natezat sad tu pet dana na osmišljavanju tog 
projekta kad možemo platiti gotovinom mi i boli me briga, ali neću. Zašto da bacam pare kad se mogu 
potrudit pet dana i da napravimo te papire i građevinsko i sve preko europskih fondova i platit to sve 
10.000,00kn, a koštalo bi me ovako 100.000,00kn  
Predsjednik: Jelinić izvolite  
Zoran Jelinić: Stranica 6, pozicija 32 piše komunalne usluge i deratizacija. Gospodo prošle godine u 
proračunu provjerio sam znači ovdje piše 40.000,00, a potrošeno je 22.000,00kn od tih 40 za jednu 
deratizaciju, a prošle godine je bilo za cijelu godinu 20.000,00kn odkud sad ovoliko 100% povećanje, 
mislim nije logično.     
Načelnik: Može objašnjenje 
Zoran Jelinić: Može  
Načelnik: To sam mislio pod točkom razno samo et kad je došlo na to, znači to je 22.000,00 to je 
uplatio povjerenik 22.000 znači ista firma koju je uzeo povjerenik, sve isto ista firma iz Broda iz naše 
županije i ja sam njih izabro. Ja sam platio 13.000,00, a povjerenik je sve isto platio 22.000,00 kn   
Zoran Jelinić: U čemu je razlika da je on tolike novce  
Ivan Radovanović: A pitajte povjerenika 
Načelnik: A mora se da se zna da je on platio  
Zoran Jelinić: I on je dao NK Jarugama i NK Sikirevci  
Ivan Lovrić: Proliveno mlijeko i ajmo dalje, predjedniče 
 Predsjednik: Izvoli 
Ivan Lovrić: Htio sam samo replicirati Ivi, nismo mi kočničari niti sam ja kočničar. Ako je neki projekt 
dobar mi ćemo reći načelniče ajde napravi to, a ti bi samo zato što imaš hrpu novaca ajmo sada to 
potrošit. Neka imamo neće pobjeći taj novac. Kad dođe pravi projetak onda ga realiziramo, a ne samo 
imamo novaca ajmo bilo šta raditi, mislim smiješno je    
Ivan Benaković:  Ni jedan projekt nećeš realizirati bez građevinske dozvole, odnosno to nećeš moći 
ostvariti tog momenta kad se natječaj raspiše, natječaj traje 2-3 mjeseca, a projektant da sad počne 
radit treba mu pet mjeseci da izshoduje građevinsku dozvolu, znači ti nemaš šta kandidirat na tom 
natječaju već gubiš novce moraš prihodovat iz europskih fondova ili iz udruga naših ministarstava to 
nije gubljenje novaca to je ulaganje u budućnost     
Ivan Lovrić: Ivo ti si mene onda krivo shvatio, ja sam to razumio, ali koji projekat? Koju građevinsku 
dozvolu? To ti hoću reći, u šta? 
 Predsjednik: Polako   
Ivan Lovrić: To hoću reći 
Predsjednik: Izvoli 
Ivan Benaković:  tri puta sam reko dok sam bio načelnik da se dogovorimo  
Ivan Lovrić: Dobro to je prošlost, to je kad si ti bio načelnik, nećemo ići u prapovijest    
Predsjednik: Nemojte molim vas  
Ivan Benaković:  Doterali ste sve ovo u pećinu, nemamo kanalizaciju, nemamo  
Ivan Lovrić: Da si ti bio upravi ti bi pobijedio ne bi on pobijedio  
Ivan Radovanović: Mogu ja samo 
Predsjednik: Izvoli  
 Ivan Radovanović: Gospodine Lovrić i gospodine Benaković molim vas Josip je tek krenio, tek je 
došo,  on  ne može sad u europu u 3-4 mjeseca nešta krenit, polako i gospodinu Ivi je tako trebalo 
godinu dana da kreni tako i njemu. Treba mu dati vremena i sigurno će do godine kreniti s projektima   
 Predsjednik: Samo malo, većina nas je novih u ovom vijeću i ne znamo kako je bilo proše ili 
pretprošle godine i prošlog mandata, ali oni koji su donosili odluke bili su propadnici vaše, moje ili 
one ili one stranke i sad se vatamo na to ajmo probat to malo, stati na loptu, ajmo malo stati na 



loptu, ajmo pomoći tom čovjeku koliko smo mi u mogućnosti i kolika je nama zakonska obveza da 
svoj dio posla odradimo da se u ovoj općini počne nešto i događat, izvolite 
Ivan Lovrić: Slažem se s Ivanom trebamo dati njemu vremena i trbamo mu pomoći, ali problem je jel 
mora, mi smo ovdje vijećnici, ja pripadam HDZ-u, ne znam kome ti pripadaš i ako je on mene napo, 
moju stranku ja sam dužan replicirati i braniti se  
Predsjednik: Ali to nije to  
Ivan Radovanović: Nikog ja ne napadam, ne osuđujem ja nikog od vas dvojice, al dajte Josipu 
vremena  
Predsjednik: Samo malo, molim vas, nemojte između sebe, evo javio se kolega Nikolić  
Krunoslav Nikolić: Ja sam samo htio reći da sjedimo ovdje već sat vremena bezveze, a nismo napravili 
ništa. Znači vi se tu prepirete bezveze i ja ovdje kao kofer vas slušam, znači nismo napravili ništa. 
Možemo tako sjediti do dva sata  
Predsjednik: Novi smo, većina nas je prvi put na ovakvom mjestu, dajte da malo smirimo te, ja znam 
te, ja znam da je bilo svega i ovoga i onoga,  potplitanja,  ometanja,  nadmetanja  i svega i to je na 
neki način iza nas i ajmo to prihvatiti kao činjenicu da je to bilo i prošlo i ajmo raditi nešto da nešto 
napravimo ako je moguće  
Cecilija Jakić: Radimo za općinu 
Predsjednik: Radimo za općinu, a ne protiv. Ja ne kažem da je ono meni valjalo, Bože sačuvaj ono je 
meni strahovito žao što nemamo kanalizacije, ovoga, onoga jer je to netko svojom odlukom blokirao, 
ali sad proliveno mlijeko, ne vrijedi žalit, odnosno plakat. To više ne možemo promijeniti i pokušat 
ponovno to ili nešto sitno ako to ne možemo. Dobro imamo li još nešto po ovom izvješću? Načelnika? 
Načelnik: Ima još nešto, još ću nešto reći da se ne zavaravamo ovom cifrom, sad je trenutno 2,4 
miliona to se mora znati da ima ovih 7 radnika na stručnom osposobljavanju za koje smo dobili već 
novce za plaće njihove bubam 100.000kn i ima Ana na ovome, ne ovi su na javnim radovima, a Ana 
na stručnom osposobljavanju tako da se tu lova već dobila za plaće njihove, ona je sad tu na hrpi, a 
ustavri i da nisu plaćeni ovi prozori, nije plaćeno školsko igralište, asfaltiranje. Hoću reći da to nije baš 
prava cifra što se tiče papira, ali radi se na tome i priprema se. Cestu sam razmišljo zašto ne radimo 
papire  zbog toga da neće ako ovu zakasnimo da neće da oped dođemo u tu shemu građevinske da 
ističe i malo me, ali biti će papiri 100%  
Petar Nakić: Odma stavi tu hrađevinsju to ti nije puna cijena, to ti je ono što sam ti pričo. Samo stavi 
cijenu kraj toga, samo da imaš papire da znaš za projekt              
Predsjednik: Imamo li još? Ako nema zaključujem raspravu i dajem ovo izvješće o realizaciji 
proračuna na usvajanje, tko je za? Jednoglasno, hvala lijepo. Donosi se: 

 Na temelju članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna 
(N.N. br. 24/13) i članka 32. Statuta općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
03/13) Općinsko vijeće općine Sikirevci na 3.sjednici održanoj 18.listopada 2017.godine donosi: 

 O D L U K U  o usvajanju  
Polugodišnji i devetomjesečni  izvještaj  izvršenja Proračuna  Općine Sikirevci  za 2017.godinu. 

 Članak 1.  Općinsko vijeće općine Sikirevci usvaja Polugodišnji i devetomjesečni izvještaj izvršenja 
Proračuna općine Sikirevci za 2017.godinu.  
Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.  
 
Predsjednik: Iscrpili smo prvu točku dnevnog reda i prelazimo na drugu,  
2.Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka javne nabave za općinu Sikirevci 
Predsjednik:a to je nacrt prijedloga pravilnika o provedbi postupka javne nabave za općinu Sikirevci 
budući da se u nekim elementima mijenjao zakon o javnoj nabavi i načelnik i gospođa Gordana su 
priredili pravilnik nacrt prijedloga i prijedlog pravilnika o provedbi postupka o jednostavnoj odnosno 
bagatelnoj nabavi, to se nekad tako zvalo. Znači promijenilo je naziv iz bagatelne u jednostavnu takve 
su vrijednosti sad i kod na u školi pa molim da samo ukratko izneseš o čemu je riječ da vidimo            
Načelnik: Ma to je sad neki novi pravilnik i mi ga samo moramo usvojiti i to je to. Prije je bilo, ne 
znam, sad je ubiti da s narudžbenicom naručujemo do 70.000kn, znači prije je to bilo do 20.000kn  



Predsjednik: Do 70.000kn bez PDV-a 
Načelnik: Da, kako smo dobili prozore na DVD-u nismo se morali gnjaviti s javnim natječajem ovo, 
ono,  sad bi to mogli samo s narudžbenicom sad je to po novom i ide tako. Znači do 70.000kn se 
naručuje, nađeš jednu firmu i naručuješ i to je to. Od 70.000kn do 200.000kn idu 3 ponude, a preko 
200.000kn 
Predsjednik: Pojednostavnjuje se u principu, ubrzava se postupak nabave      
Ivan Lovrić: Mi smo sad puno vremena izgubili na prozore primjer  
 Načelnik: Ja nekad na male cifre tražim tri poude samo što ne moram onda povjerenstvo  
Predsjednik: Možeš sam odraditi na manje cifre  
Načelnik: Ja sa i za ovu deratizaciju tražio tri ponude samo što n morali to povjerenstvo  
Predsjednik: Jel ste pogledali taj nacrt? Evo otvaram raspravu, zaključujem raspravu. Tko je za? 
Pravilnik odnosno nacrt se usvaja i glasi u cijelosti:  

Na temelju odredbi članka 15. Zakon o javnoj nabavi (NN broj 120/16) i članka 32. Statuta Općine 
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", 03/13),  Općinsko vijeće općine Sikirevci na  svojoj 3. 
sjednici održanoj 18.listopada 2017.g. donosi 
 

PRAVILNIK 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 
 

• OPĆE ODREDBE 

Članak 1. U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja 

proračunskih sredstava Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: naručitelj), ovim se Pravilnikom uređuje 

postupak koji prethodi stvaranju ugovorenoga odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene 

vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za 

nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj 

nabavi (NN broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave. 

U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga, osim ove Odluke, obavezno je primjenjivati i druge 
važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu 
posebnih zakona. 

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

Članak 2. O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona. 

III. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA 

Članak 3. Pripremu i provedbu postupaka  jednostavne nabave do 70.000,00 kuna provodi Jedinstveni 

upravni odjel općine Sikirevci. 

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave iznad 70.000,00 kuna, provode ovlašteni predstavnici 
naručitelja koje imenuje odgovorna osoba naručitelja internim aktom.  
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su: 
- priprema postupka  nabave procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna: dogovor oko uvjeta vezanih uz 

predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za sastavljanje ponuda, tehničkih specifikacija, 

ponudbenih troškova i ostalih dokumenata  vezanih uz predmetnu nabavu, 

- provedba postupaka jednostavne nabave procijenjene iznad 70.000,00 kuna: slanje ili  objava Poziva za 
dostavu ponuda na web stranici naručitelja ili objava u elektronskom oglasniku za  jednostavnu nabavu, 
otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir 
najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda, 
sastavljanje zapisnika o pregledu i ocijeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, 
prijedlog odabira najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim 
dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupaka. 

Članak 4. Postupci  jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev 

predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna. 

Ako predmet nije uvršten u Plan nabave naručitelja, istovremeno se rade izmjene i dopune Plana nabave. 
IV. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 



Članak 5. Postupak jednostavne nabave započinje Odlukom o početku postupka jednostavne nabave koju 

donosi odgovorna osoba naručitelja.  

Odluka o početku postupka jednostavne nabave sadrži:  
- naziv predmeta nabave 

- redni broj predmeta nabave u Planu nabave 

- procijenjena vrijednost nabave 

- podatak o osobama koje provode postupak 

- podatak o načinu provođenja jednostavne nabave (narudžbenica, Poziv na dostavu ponuda, objava u 

Elektronskom oglasniku javne nabave). 

V. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI MANJE 

OD 70.000,00 KN 

Članak 6. Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 70.000,00 kuna 

provodi se izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu ili sklapanjem ugovora o  

jednostavnoj nabavi. 

Za  nabave koje su manje ili jednake iznosu od 5.000,00 kn nije obvezno izdavanje narudžbenice ili sklapanje 
ugovora o nabavi. 
Naručitelj može  prije izdavanja narudžbenice, zbog informiranja o tržišnim kretanjima, roba, radova i usluga, 
zatražiti pisanu ponudu jednog ili više ponuditelja, bez obaveze prihvaćanja istih. 
Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: 

- izdavatelju narudžbenice, 

- osobi koja pokreće nabavu, 
- vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, ako  

    je moguće, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, 

- osobi koja je odobrila nabavu te 

- gospodarskom subjektu – dobavljaču. 
Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja. 

Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi Jedinstveni upravni odjel. 
Ugovor obvezno sadrži podatke o: 

- naručitelju, 

- vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, ako je moguće, 
količina,jediničnih cijena te ukupnih cijena, 
- rokovima završetka isporuke robe, izvođenja radova, pružanju usluge, 
- način i dinamika plaćanja, 
- gospodarskom subjektu, isporučitelju robe/izvođaču radova/pružatelju usluge. 

Evidenciju o izdanim ugovorima vodi Jedinstveni upravni odjel. 

Svaka narudžbenica, odnosno ugovor iz ovog članka mora biti popraćena sa Izvješćem o isporučenoj robi, 
izvedenim radovima/pruženoj usluzi (otpremnica, radni nalog ili zapisnik o izvedenim radovima). 

VI. PROVEDBA POSTUPAKA  JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI IZNAD 70.000,00 KN 

Članak 7. Postupak jednostavne nabave iznad 70.000,00 kuna započinje donošenjem Odluke o početku 

postupka  jednostavne nabave. 

Iznimno, Odluka iz prethodnog stavka ne mora sadržavati redni broj predmeta nabave iz Plana nabave, ali u  
pozivu za dostavu ponude ili uputama  za sastavljanje ponude  mora se navesti da će Odluka o odabiru  biti 
donesena nakon spoznaje o iznosu i izvoru sredstava za izvršenje predmeta nabave te da će u slučaju da 
sredstva ne budu osigurana od vanjskih izvora financiranja nabava biti poništena. 

Članak 8. Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna, naručitelj provodi 

pozivom za dostavu ponuda koji upućuje na najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta ili objavom u 

elektronskom oglasniku javne nabave. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog 

natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu ( npr. 

javnobilježničke usluge i sl.) 

Poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo jednom gospodarskom subjektu u slučaju havarija (elementarne 
nepogode) ili žurnosti (istek važećih dokumenata). 



Ako se nabava provodi putem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na 
svojim internetskim stranicama. Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 5 dana od dana 
njegove objave.  
Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: 

- naziv javnog naručitelja, 

- opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, 
- procijenjenu vrijednost nabave, 
- kriterij za odabir ponude, 
- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži,  
- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), 
- način dostavljanja ponuda, 
- adrese na koju se ponude dostavljaju, 
- internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija, ako je   

   potrebno, 

- kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte. 

Članak 9. Troškovnik koji izrađuje naručitelj uz poziv za dostavu ponuda ili uputi za sastavljanje ponude 

sastoji se od jedne ili više stavki. 

Troškovnik se sastoji od polja u kojima se navodi: 
- tekstualni opis stavke, 

- jedinica mjere po kojoj se stavka obračunava, a koja može biti izražena u komadima,  
   jedinici mase, drugim mjernim jedinicama ili paušalu, 

- količina stavke (količina točne stavke, okvirna količina stavke, predviđena količina  

  stavke ili procijenjeni udio stavke), 

- cijena stavke (po jedinici mjere), 

- zbirna cijena više stavki (zbroj cijena više stavki na koje se odnosi zbirni procijenjeni  
   udio),ako je primjenjivo, 

- ukupna cijena stavke, 

- cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost (zbroj svih ukupnih cijena stavki), 
- cijena ponude s porezom na dodatnu vrijednost. 

Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke troškovnika. 

Članak 10. Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može odrediti osnove za isključenje i uvjete sposobnosti 

gospodarskih subjekata te tražiti jamstva ovisno o složenosti predmeta nabave i procijenjenoj vrijednosti, 

primjenjujući na odgovarajući način odredbe Zakona.  

Članak 11. Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene 

vezane uz poziv za dostavu ponuda ili objavljeni poziv za nadmetanje, a naručitelj je dužan staviti na 

raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je objavio poziv za dostavu ponuda bez navođenja 

podataka podnositelju zahtjeva. 

Članak 12. Način dostave ponuda određuje se u pozivu na dostavu ponuda.  

Rok za dostavu ponuda bit će određen ovisno o složenosti predmeta nabave kako bi se omogućilo 
potencijalnim ponuditeljima dostavljanje ponude u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude, a iznosi 

najmanje 3 dana.  

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva sukladno ovom Pravilniku ponuditelji mogu dostaviti u 

neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

Članak 13. Ponuda je izjava pisane  volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove 

sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u pozivu za dostavu ponuda. 

Ponuda sadrži: 
- popunjeni ponudbeni list 

- jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo 
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja, ako je traženo,  
- tražene dokaze sposobnosti, 
- popunjeni troškovnik, 
- ostalo traženo u pozivu za dostavu ponuda (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice,izjave 
itd.). 



Ponuda se uvezuje na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. 

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje 

ili umetanje listova. 

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. 
Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim 
brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno 
numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. Ponude se pišu 
neizbrisivom tintom. 

Članak 14. Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj to izričito 

odredio u pozivu za dostavu ponuda.  

Cijena ponude piše se u brojkama. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

Članak 15. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva naručitelja, naziva 

ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i „ne otvaraj“. 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ili dopunu ponude.  
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o 
izmjeni i/ili dopuni ponude. 

Članak 16. Po isteku roka određenog u pozivu na dostavu ponuda, najmanje 2 (dvije) ovlaštene osobe 

naručitelja otvaraju pristigle ponude, neposredno nakon isteka roka za dostavu ponuda prema redoslijedu 

zaprimanja ponuda.  

Otvaranje ponuda može biti javno.  
Članak 17. Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva 

iz poziva za dostavu ponuda. 

Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja obavijesti naručitelja. 
O postupku pregleda i ocjene  ponuda sastavlja  se zapisnik. 
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sastoji se od: 

- naziva i sjedišta naručitelja, 

- naziva predmeta nabave, 
- evidencijskog  broja nabave, 
- procijenjena vrijednost nabave 
- adrese gospodarskih subjekata kojima su poslani Pozivi za dostavu ponude 
- navoda o roku za dostavu ponuda, 
- navoda o otvaranju ponuda, 
- datuma i sata početka postupka pregleda i ocjene ponuda, 
- imena i prezimena ovlaštenih predstavnika naručitelja, 
- cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude s PDV-om, 
- analitičkog prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, 
- jamstva ako je traženo, 
- analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i   

  tehničkih specifikacija, 

- razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje, 

- rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir, 
- prijedloga odgovornoj osobi naručitelja za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o  

   poništenju. 

U postupku pregleda i ocjene ponuda, ovlašteni predstavnici naručitelja sljedećim redoslijedom 

provjeravaju valjanost ponude: 

1. razlozi isključenja, ako su traženi, 

2. jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, 
3. ispunjenje uvjeta sposobnosti, ako je traženo, 
4. računsku ispravnost ponude, 
5. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, 
6. ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva za dostavu ponuda. 

Članak 18. Kriteriji za odabir ponude su: 



1. ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s 

predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, 

ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum 

isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, ili 

2. najniža cijena. 

Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelj mora u pozivu za dostavu ponuda navesti 

relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju. Ti se značaji mogu izraziti određivanjem raspona s 

odgovarajućom maksimalnom razlikom. Ako prema mišljenju naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće 

navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj mora navesti sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do 

najmanjeg važnog. 

Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju 

biti povezani s predmetom nabave. 

Članak 19. Nevaljana ponuda je ponuda koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti 

odabrana, primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za 

isključenje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, 

ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za 

nabavu, ponuda s neuobičajenom niskom cijenom. 

Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja u opisu predmeta nabave i 
tehničkim specifikacijama. 

Članak 20. Naručitelj je obvezan provjeriti računsku ispravnost ponude. 

Ukoliko se utvrdi računska pogreška, naručitelj će od ponuditelja pisanim putem zatražiti/prihvatiti ispravak 
računske pogreške. 

Članak 21. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina 

jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnosti isporuke robe, izvođenje radova ili pružanja usluga koji su 

predmeti nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir 

usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršiti određeni ugovor o 

nabavi. 

Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga članka naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti 
objašnjenje s podacima o sastavnim  elementima ponude koje smatra bitnim za izvršenje ugovora. U tu svrhu 
ponuditelju se daje rok od 3 dana od dana primitka zahtjeva. 
Članak 22. Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregledati i ocijene ponuda odbiti: 

1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako 

dostavljeno jamstvo nije valjano, 

2. ponudu ponuditelja ako nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, 

3. ponuda koja nije cjelovita, 

4. ponuda koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda, 

5. ponuda u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu, 

6. ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz 

dokumentacije za nadmetanje, 

7. ponudu za koju ponuditelj nije pisanim  putem prihvatio ispravak računske pogreške,  

8. ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj, 

9. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta, 

10. ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje 

nije za naručitelja prihvatljivo. 

Članak 23. Naručitelj može poništiti postupak  nabave male vrijednosti ako: 

1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka  nabave da su bile poznate prije, 

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da 

su bile poznate prije. 

Naručitelj je obavezan poništiti postupak  nabave ako: 

1. nije pristigla nijedna ponuda, 



2. nakon isključenja/odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda. 

Članak 24.  Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odnosi Odluku o odabiru najpovoljnije 

ponude, a temelji se na kriteriju za odabir ponude. 

Putem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se 
sklopiti ugovor o nabavi. 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži: 
1. podatke o naručitelju, 

2. predmet nabave za koje se donosi Odluka, 

3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi, 

4. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude sa porezom na dodanu vrijednost, 

5. razloge odbijanja ponude,  ako je primjenjivo, 

6. datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

Članak 25. Ako postoje razlozi za poništenje postupka  jednostavne nabave iz članka 23. ovog Pravilnika, 

naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju postupaka  nabave. 

U odluci o poništenju postupka  nabave naručitelj navodi: 
1.  podatke o naručitelju,  

2.  predmet nabave, 
3.  obrazloženje razloga poništenja, 
4.  datum donošenja i potpis odgovorne osobe. 

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon roka za dostavu ponuda i 

bez posebnog pisanoga obrazloženja. 

Članak 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni 

ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakome ponuditelju na dokaziv način 

(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na 

internetskim stranicama naručitelja). 

Članak 27. Rok za donošenje Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju postupka 

nabave iznosi najmanje 3 dana od isteka roka za dostavu ponuda 

Članak 28. Donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, naručitelj stječe uvjete za sklapanje 

ugovora o nabavi. 

Članak 29.  Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na nabavu knjiga, stručne literature, časopisa, reprezentacije, 

isključiva prava i slično. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 30. Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga bagatelne 

vrijednosti, KLASA: 400-01/14-01/5;URBROJ: 2178/26-02-14-1,od 26.kolovoz 2014. godine  („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/2014).   

Članak 31. Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana objave u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije “ i na internetskim stranicama općine Sikirevci.  

 
3.Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području Općine Sikirevci 
Prelazimo na treću točku dnevnog reda odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje i odražavanje 
poljoprivrednih rufima općine SikirevcI, načelnik je predlagatelj, izvolite      
Načelnik: Ništa, to je sistem da znači isto su nam sve poslali neki prijedlog i mi ga samo moramo 
usvojit i moramo uvesti poljoprivrednog redara. Taj poljoprivredni redar, on bi trebo slati izvješće dva 
puta godišnje, ne znam di, mislim  da u agenciju za plaćanje. Milim trebamo tog poljoprivrednog 
redara koji će obići teren da vidi šta se radi, dal se radi dal se sve površine radei dal se uredno 
održavaju. Po ovome pravilniku kako sam ja to čito kakva su pravila        
Predsjednik: Usvajanjem ovoga pravilnika dobivamo odmah obvezo imenovanjem komunalnog 
radnika ili možemo stavit 
Načelnik: Ja bi ga imenovo odma da opet ne dužimo  
Predsjednik: Da se ne sastajemo zbog takvih sitnica i da to obavimo odmah  



Načelnik: Ja sam malo razmišljo tko se bavi poljoprivredom da to bude tko pozna teren, tko već zna 
di se šta nalazi i samo mora dostaviti taj izvještaj neki. Ja sam razmišljo da to bude netko tko se bavi 
poljoprivredom, ali da mora biti u skladu s poljoprivrednom školom tako da Kruno ti si jednini   
Predsjednik: Ako ste za ja bi otvorio raspravu najprije o ovome prijedlogu odluke o tim mjerama pa u 
okviru te rasprave eventualno raspravimo i o mogućnostima imenovanja tog redara, a najprije za 
raspravu se javio gospodin Jelinić  
Zoran Jelinić: Josip je reko ono što sam htio reć znači čovjeka koji nije u sukobu interesa. Što nama 
vrijedi izabrati čovjeka koji sam sebe neće, a da vodi brigu o tuđem. Ovo je pravilnik ako niiste znali o 
održavanju kanala i živica ako niste znali postoji zakon RH mimo ovih pravilnika koji nalaže da vodna 
zajednica je dužna održavati kanale 2 kategorije, a svaki vlasnik posjeda, uključujući oranicu, 
uključujući njive, 3 i 4 kategorije je dužan sam održavati, znači dužan. Isto tako tamo piše da snijeg 
očistit sa staze znači postoji zakon RH  
Predsjednik: Pa ne bi mogli napravit nacrt pravilnik da nije bilo zakona to je tako jasno, izvoli  
Ivan Benaković:  Ima članak 21. Naslov na provedbu poljoprivrednog redara, ova polurečenica do 
zareza i sad ovaj 3. stavak  do prijema u službu poljoprivrednog redara nadzor nad provođenjem ove 
odluke provodit će komunalni redar i poljoprivredna inspekcija            
Predsjednik: Da, sad mene zanima jel smo mi obavezni primiti u službu komunalnog redara odnosno 
poljoprivrednog redara  
Ivan Benaković:  Više općina može imati jednog komunalnog redara i jednog poljoprivrednog redara 
Predsjednik: Da  
Ivan Benaković:  Treba razgovarati sa županijom, županija ima to treba vidjeti ako mi sa svojim 
proračunom ne možemo podnijeti tolike plaće jer općina smije 20% od cijelog proračuna potrošiti na 
plaće, mi ne možemo zaposliti poljoprivrednog redara ako prelazimo 20%   
Predsjednik: Načelnik se javlja  
Načelnik: Poanta je bila da ne plaćamo radnika 
Predsjednik: Ako je poanta da radi bez plaće onda ovo do prijama u službu treba brisat nego do 
imenovanja treba staviti  
Ivan Benaković:  Onda iz ovoga 3. dijela treba izbrisat komunalnog redara i nek ostane samo 
poljoprivredna inspekcija  
Predsjednik: Da, al kad će biti do prijama u službu to je već  
Ivan Benaković:  Oni su već imenovani i postoje pa nije problem     
 Načelnik:  Ma meni je bio plan da to pošto to nema puno posla možda se čini zbog puno teksta, ali 
ustvari to je poso dva puta godišnje da se izvještaj napiše i to je to   
Predsjednik: Dobro pročitaj ovaj 3. stavak članaka 21. Dobro ga pročitaj. Piše do prijama u službu, šta 
to znači? Znači zapošljavanje   
 Načelnik:  Dobro, al ja sam mislio da to nekako probamo iskonbinirati ako se može  
 Predsjednik: Onda križaj i napravi drugačije  
Ivan Lovrić: Križaj i napravi to i dobro  
Predsjednik: Ako to znači zapošljavanje, a nismo u mogućnosti da naš proračun to podnese. Može 
postojati samo mogućnost da se 2-3 općine da imaju jednoga ako možemo i to podnijeti, postoji 
mogućnost da se ovaj dio treći taj članak tog pravilnika prepravi pa da do imenovanja 
poljoprivrednog redara da će odluke provoditi poljoprivredna inspekcija. Meni ovo zvuči taj 
pogledajte članak 21. Stavak 3. do prijama u službu poljoprivrednog redara i moramo dobro odvagnut 
imamo li mi mogućnosti i snage financijske i potrebe u toj liniji jer ne bi bilo smisla da ako  ne znam 
koliko 2.000 herara imalo više poljoprivredne površie obradive. Znate, jel mi imamo financijske 
mogućnosti to podnijeti da zapošljavamo nekoga, a ovdje piše do prijema u službu de to malo 
prepravi pa nije problem ni promijeniti ako mi steknemo uvijete da nekog zaposlimo       
Ivan Lovrić: Pa nek izmjeni pravilnik i gotovo  
Predsjednik: Onda taj dio da preformuliramo taj dio 3. stavak  
 Načelnik:  Pa dobro može  
Gordana Lešić: A kako kaže zakon  
Predsjednik: E pa to je kako kaže zakon  



Gordana Lešić: Prema zakonu se pravi pravilnik  
Marijana Štengl: Treba se posavjetovati s minisarstvom  
Gordana Lešić: Mi smo dobili sad zadnje očitovanje revizije vezano za to i za prošlu godinu sam dobila 
nalog za i gdje je bila prošla odluka koja se sad poništava i donosi se nova i isto je pisalo da nadzor 
obavlja poljoprivredni redar i onda me je iz revizije zvala i pitala jel mi imamo poljoprivrednog redara 
pošto u odluci stoji i ja sam rekla da nemamo i onda su oni sad stavili na nalaz da se mi očitujemo da 
će općina imenovati i imati, a sad dal zakonom stoji dal se mora zaposliti ili ne mora to ja ne znam  
Načelnik:  Ja koliko sam shvatio da se ne mora    
Gordana Lešić: 01.01.2018.  
Predsjednik: Ako se mora zaposliti onda mi ne možemo ovako razgovarati bez potpune pripreme i 
analize koliko je to novaca, šta, kako, s kim, da li, a ako se ne mora zaposliti onda se ovo može 
prefolmulirati    
Gordana Lešić: Oni su stavili u nekim nalazima da neke općine imaju zajedničke komunalne 
poljoprivredne redare da neke općine imaju zaposlene, a neke općine nemaju i ti jedninicama nalažu 
lokalne samouprave da moraju 
 Ivan Lovrić: Oni nalažu, al dok nas ne kažnjavaju ne moramo ih zaposlit   
 Gordana Lešić: I oni ti opet šalju taj nalaz ako ti nisi donjeo opet šalju na kažnjavanje  
Predsjednik: Ja predlažem ovako da skinemo ovo s dnevnog reda dok načelnik ne sazna je li to radni 
odnos ako je radni odnos onda ćemo donijeti zakon sukladan o mogućnostima  
Gordana Lešić: Mi smo se očitovali da ćemo od 01.01. postupiti sukladno zakonu 
Predsjednik: Ti to vidi jel meni je formulacija čudna 
 Gordana Lešić: Jel ovaj nacrt prijedloga je od općine Oprisavci tako da znate, općina Oprisavci još 
uvijek nemaju, ali oni imaju komunalnog redara    
Predsjednik: Imamo i mi komunalnog redara 
Gordana Lešić: Ne, mi imamo komunalnog radnika to su dva pojma   
Zamjenik predsjednika:  On nema ovlasti  
Ivan Lovrić: Država čisti kanela 1. I 2. reda, ali sve ostale kanale održava vodovod Vinkovci i 
kanalizacija, znači oni to sve čiste i održavaju  
 Predsjednik: Pitanje je kad njima koncesija istječe  
Krunoslav Nikolić: Brodska posavin je iznajmila ove Vinkovačke traktoriste koji su došli tu preko 
Brodske  
Ivan Lovrić: Oni sad sve kanale redom čiste bez obzira  
Krunoslav Nikolić: Pa baš o tome se i radi da se ne čiste kanali znači ako ja radim zemlju dužan sam 
očistiti okolo skroz di je kanal, znači ovi sd imaju prevelike troškove i čiste kanale koje ne bi trebali 
čistit koje bi trebali čistit poljoprivrednici i zato se sad donosi odlika bolje plaćati komunalnog redara 
nego stvarat si troškove   
Ivan Lovrić: I zamisli sad tog redara ako nije očišćeno on će sad tužit nekoga i stvorili bi samo 
probleme u selu 
 Načelnik:  Pa to je i problem  
Ivan Lovrić: Mislim to je glupost  
Načelnik:  Poljoprivredni taj redar ima posla 3 sata i zato mi tu nema logike nekoga zaposliti  
Predsjednik: Da, ali ovdje piše do prijema u službu, znate vi šta znači do prijama u službu  
Ivan Lovrić: Pa dobro to govori kakva je naša država  
Predsjednik: Ja bi stavio do imenovanja, do prijema u službu znači radni odnos. Stavimo samo do 
imenovanja u službu 
Cecilija Jakić: Neka Josip to promijeni   
Predsjednik: radi poljoprivredna inspekcija i mi nemamo komunalnog redara, mi ćemo ga imenovati, 
ali ga nećemo primiti u službu. Stavimo onda pod članak 3. do imenovanja     
Ivan Benaković:  Ako zakon to dozvoli, ali da se to stavi u tu formulaciju članka 21. ako zakon to 
dozvoli   
Predsjednik: lako će se dogovoriti ovo sve ostalo što ide iza toga. Znači da križamo ove riječi  do 
prijma u službu nego do imenovanja 



Ivan Benaković:  I komunalnog redara 
Predsjednik: I brišemo komunalnog redara, znači do imenovanja poljoprivrednog redara  nadzor nad 
provođenjem odluke provodit će poljoprivredna inspekcija  
Ivan Benaković:  Usvajamo takvu odluku s tim primjedbama  
Predsjednik: Odgađamo i to je to  
Načelnik:  Mislim ja nisam ni obraao pažnju na tu prijemnu službu, na te dvije tri riječi   
Predsjednik: Ali evo to, samo malo evo kolega Jelinić se javio 
Zoran Jelinić: I evo kod kaznene odredbe članak 23, za kaznu od 3.000 do 6.000kn  ne piše tko će 
ispisivati kazne i koje su kriteriji kazne  
Predsjednik: Samo malo, polako, pravna osoba   
Ivan Radovanović: Imaš poljoprivrednog redara koji zove poljoprivrednu inspekciju i inspekcija opali 
kazne i gotovo  
Predsjednik: Ovo ćemo vidjeti, to će malo načelnik, pravna osoba je OPG, a fizička osoba je vlasnik 
korisnik zemljišta jel tako? A pravna osoba bi trebo biti OPG  
Gordana Lešić:  Oni koji su u sustavu PDV-a oni jesu pravna osoba     
 Predsjednik: Možemo li nakon ovoga svega usvojiti taj nacrt prijedloga s ovom izmjenom u članku 21 
članak 3. Ukoliko je u skladu sa zakonom do imenovanja poljoprivrednog redara nadzor nad 
provođenjem ovog zakona provodit će poljoprivredna inspekcija. Neka načelnik malo u 
međuvremenu malo prokopa tko, šta, gdje i kako  ako bude potrebe i ako je to sukladno zakonu na 
idućoj sjednici ćemo napraviti izmjenu i dopunu te odluke i vidjeti šta dalje, može? Tko je ZA?  
Jednoglasno i u ciejlosti glasi: 
Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br. 
39/13.), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (''Narodne novine'' br.142/13.), članka 8. stavka 2. 
Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br. 92/10.), te članka 32. Statuta Općine Sikirevci (''Službeni 
vjesnik'' Brodsko-posavske županije br. 3/13.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 3. sjednici održanoj 
dana 18.listopada 2017. godine, donijelo je 

O D L U K U o agrotehničkim mjerama i mjerama  
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  na području Općine Sikirevci 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih 
mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. 
 Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, 
pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji. 
Članak 2. Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu smatraju se: 

– minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
– sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, 
– suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, 
– korištenje i uništavanje biljnih ostataka, 
– održavanje organske tvari u tlu, 
– održavanje povoljne strukture tla, 
– zaštita od erozije. 

II. AGROTEHNIČKE MJERE 
Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta 
Članak 3. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje 
najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno: 
-redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi 
poljoprivrednog zemljišta, 
-održavanje i poboljšanje plodnosti  tla, 
-održivo gospodarenje trajnim pašnjacima, 
-održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju. 
Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem 



Članak 4. U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, vlasnici i posjednici 
poljoprivrednog zemljišta, dužni su primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla, te  njege usjeva i 
nasada. 
 Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva i nasada, 
potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i 
biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s 
povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima. 
Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika 
Članak 5. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za suzbijanje biljnih bolesti 
i štetnika, sukladno mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja, koji uređuju održivu uporabu 
pesticida. 
Nakon provedbe postupka iz stavka 1. ovog članka, vlasnici i posjednici, dužni su odlagati ambalažu sukladno 
uputama proizvođača pesticida 
Korištenje i uništavanje biljnih ostataka 
Članak 6. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi 
mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi. 
Članak 7. Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju: 
-obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje 
konvencionalna obrada tla, 
-primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje 
konzervacijska obrada tla, 
-obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima, 
-obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje 
graniči s poljoprivrednim zemljištem. 
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u 
cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika. 
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od 
požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom. 
Održavanje razine organske tvari u tlu 
Članak 8.Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima 
struke. 
Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu strne žitarice- okopavine- industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili 
njihove smjese. 
Trave, djeteline, djetelinsko- travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini 
ostati duže od tri godine. 
Održavanje strukture tla 
Članak 9. Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i svojstvima 
zemljišta, tako da se u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta preporučuje izbjegavanje obrade i 
provoza mehanizacijom na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve i berbe usjeva. 
Zaštita od erozije 
Članak 10.Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima 
agroekološkog područja. 
Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale 
imati pokrov koji umanjuje erozije tla. 
Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se 
ograničena obrada tla. 
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu i ovisno o 
specifičnim karakteristikama tla. 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
Članak 11.Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se: 
-održavanje živica i međa, 

-održavanje poljskih putova, 

-uređivanje i održavanje kanala, 

-sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa 

-sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. 



Održavanje živica i međa 

Članak 12. Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti održavati i 
orezivati, na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih 
parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost 
i preglednost poljskog puta. 

Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se zasaditi najmanje 0,5m od ruba puta, odnosno međe i ne 
mogu biti šire od 0,5m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju se obrezivati tako da 
njihova visina ne prelazi 1m. 

Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog stavka posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene 
od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata. 

Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa. 

Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža. 

Održavanje poljskih putova 

Članak 13. U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.  

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim putovima koje koriste. 

Pod održavanjem poljskih putova podrazumijeva se naročito: 

-redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi omatali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak 
vatrogasnih vozila, 

-nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom, 

-čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda, 

-sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove, 

-sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta, 

-sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, neovlašteni građevinski 
zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.), 

-sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu. 

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno 
posjednici. 

Članak 14.Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: 

- preoravanje poljskih putova, 

- sužavanje poljskih putova, 

- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, 

- nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta, 

- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.  

Uređivanje i održavanje kanala 

Članak 15.U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i čistiti 
prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno 
omogući prirodni tok voda. 

Sprječavanje zasjenjivanje susjednih parcela 

Članak 16. Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, 
zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih 
parcela mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 

Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa 



Članak 17. Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti 
vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan 
određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici su dužni redovito 
održavati i obnavljati. 

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Članak 18.Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni: 

-održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove, 

-uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, a najkasnije 
do 01. lipnja tekuće godine, 

-uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom. 

Članak 19. Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni: 

-dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i vremenu spaljivanja, 

-spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno 
udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, 

-tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog 
materijala, 

-spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljivanja vatre do njenog potpunog 
sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta 
napunjena vodom i sl.), 

-nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti 
vodom. 

Članak 20. Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u 
razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada. 

V. NADZOR 
Članak 21. Do imenovanja poljoprivrednog redara, nadzor nad provedbom ove Odluke provodi poljoprivredna 
inspekcija , a u obavljanju nadzora ovlašten je : 
rješenjem narediti: 
- poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili 
  smanjenja poljoprivredne proizvodnje, 
- poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje 
  poljoprivrednih rudina, 
- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj 
  proizvodnji; 
-u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke  1. ovog stavka narediti izvršenje istih putem trećih osoba na trošak 
vlasnika ili ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta; 
-izdati obvezni prekršajni nalog; 
-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja. 
 Po utvrđenom stanju i poduzetim mjerama poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati 
poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.  
Članak 22.Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su osobi iz nadzora, u provedbi njegove ovlasti, 
omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. 
 Ako osoba iz nadzora u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave. 
 
VI. KAZNENE ODREDBE 
Članak 23.Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – 
vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako, temeljem ove Odluke ako:  
-ne provodi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
-ne provodi mjere zaštite od erozije, 
-ne sprječava zakorovljenost, 
-ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti i štetočina, 
ne uklanja biljne ostatke. 



 Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 1.200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi 
za prekršaj iz  stavka 1. ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba 
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a  vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj iz stavka 
1. ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 800,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili korisnik 
poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 
Članak 24.Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – 
vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako, temeljem ove Odluke: 
-ne uređuje i održava živice i međe, 
-ne održava poljske putove, 
-ne uređuje i održava kanale, 
-ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi 
za prekršaj iz  stavka 1. ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1200,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj iz stavka 1. 
ovog članka. 
 Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili korisnika 
poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz stavka 1. ovog članka. 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 25.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i 
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području  Općini Sikirevci (''Službeni vjesnik'' 
Brodsko posavske županije br. 5/2011). 
Članak 26.Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“ . 

 
4. Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sikirevci 
 Idemo dalje, sati idu, a mi tek na 4 točki, 3. smo iscrpili sa ovom primjedbom. Lijepo molim da 
pogledate uz materijal koji ste dobili pravilnik o financiranju javnih potreba u općinu Sikirevci, 
načelniče ti si opet predlagatelj izvoli 
Načelnik:  Taj pravilnik novi to je sad financiranje udruga ustvari znači sad ima objavi se natječaj 
nisam još točno skužio tako to ide, ali moramo prvo usvojiti pravilnik da možemo dalje za nagodinu za 
proračun mislim da to meke općine imaju već dvije godine, a mi sad    
  Ivan Lovrić: Općina Oprisavci, piše Općina Oprisavci moraš to izbrisat  
Načelnik:  To njihovo i je  
Predsjednik: Njihovo i je, to je dokaz da dobro surađujemo  
Načelnik:  Općine ove sve to imaju, mi smo uzeli te njihove pravilnike da to malo uštimamo, sve je to 
slično. Ustvari to je novi pravilnik udruga, kad općina objavi natječaj udruga mora  sve svoje troškove 
prikazati, znači sve troškove prikazati, ako sad klub bude imao turnir sve troškove turnira moraju 
prikazati. Odbor se napravi za te udruge i odbor odluči koliko će se kome dati da li je to prihvatljivo ili 
ša bi oni radili i dal se to može financirat. Znači neki drukčiji sistem sličan ovome 
Predsjednik: To je bilo prije dvije godine, ali nismo radili, izvolite 
Ivan Benaković:  Zašto općina kasni sam tim, to se je trebalo donijeti već prošle godine, radi se o 
tome da sve udruge iz proračunskih sredstava treba se osigurati unaprijed i prema ovome sistemu 
bodovanja i pravilniku. Ako se netko sjeća od prije ako je bio na vijeću da ćemo odvojiti za udruge pa 
onda za sport ćemo odvojiti toliko, za kulturu toliko pa nek udruge koje se bave kulturom nek se 
dogovore koliko će koja dobiti. Rekli su ne, zašto ti ne bi i na kraju smo radili kako smo radili. Uvijek 
smo se svađali u proračunu, odnosno dogovarali da tako kažem i najviše vremena trošili oko udruga, 
a oko bitnih i važnih projekata to je bilo svakome manje važno, ali ovaj pravilnik upravo definira način 
koliko će koja udruga dobiti kojih sredstava, naravno može to ostati i dalje po starom, to ne mora ući 
u zapisnik zato što to neće biti po onome zakonu po memu sve treba nego moramo se mi dogovorit 
koliko kome treba i po tome će se načinu kako treba da načelnik ima papire da se sve radilo kako 
treba.           
Predsjednik: Pravilnik kao pravilnik treba donijeti    



Ivan Benaković:  Sve općine imaju isti pravilnik nema tu nešto drugo 
Načelnik:   Nisam sve točno shvatio, ali potpiše se ugovor s udrugom na početku godine i sad 
naprimjer da KUD ima neki projekt i da bi nešta radili 100.000kn, ali oni pošto su ugovorom potpisali i 
da im se odobri ta lova i ako sve bude dobro odobri im se 100.000kn, a ako ne naprave onda vraćaju 
novce natrag ili ako im je ostalo od projekta moraju vratit natrag   
Predsjednik: To je zakonsko poslovanje i ništa drugo. Znači pravilnik možemo usvojit ovakav kakav je 
i jel ima tko još dodati šta ovome pravilniku?  Zatvaram raspravu, tko je ZA? Pravilnik smo usvojili 
jednoglasno i glasi u cijelosti: 
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 32.  Statuta Općine Sikirevci (“Službene vjesnik 
Brodsko-posavske županije”, broj 03/2013), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, 
broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon 
(“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” 
broj  26/15), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svojoj 3.  sjednici održanoj dana 18.listopada 2017.g. donosi 

P R A V I L N I K o financiranju javnih potreba Općine Sikirevci 
I OPĆE ODREDBE 

Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna 
Općine Sikirevci udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i 
prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Sikirevci(u daljnjem tekstu Općina).Odredbe 
ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge 
organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije), 
kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi 
prijavitelji, odnosno partneri. 
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač 
Općina. Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će definirani od strane Općinskog vijeća Općine Sikirevci 
kroz proračun Općine i program javnih potreba. 

Članak 2. Općina će pružati financijsku podršku programima i projektima udruga za zadovoljenje javnih potreba 
Općine Sikirevci i to u području: kulture, sporta i rekreacije, tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i 
obrazovanja te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti na području Općine Sikirevci.Općina Sikirevci 
će, prema uvjetima iz ovog Pravilnika, pružati financijsku podršku jednokratnim, jednodnevnom i višednevnim 
manifestacijama kulturnog i sportskog karaktera čije će ostvarenje povećati turističku ponudu Općine Sikirevci. 

Članak 3. Potencijalni Korisnici financijske podrške iz čl. 2. ovog Pravilnika  mogu biti udruge upisane u 

Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, koje su se svojim 

statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču 

uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (u 

daljnjem tesktu: Korisnik financiranja).Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno 

zaključenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava za financiranje novog projekta iz 

javnog izvora na javni natječaj bit će odbijena iz formalnih razloga, sukladno uvjetima koje propisuje Općinski 

načelnik Općine Sikirevci u samom Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik). Korisnik 

financiranja mora uredno podnositi sva izvješća Općini i drugim institucijama.Korisnik financiranja mora uredno 

ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja 

prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje 

udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije izrečena pravomoćna osuda za 

kaznena djela određena uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ili uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva. 

Članak 4. Općina Sikirevci će pružati financijsku podršku višegodišnjim i jednogodišnjim programima te 

projektima udruga pri čemu se: 

• pod Projektom smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane 
troškove i resurse 



• pod programima se smatraju kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom 
periodu kroz čitav niz različitih aktivnosti čija su struktura i trajanje fleksibilniji. Programi mogu biti 
jednogodišnji ili višegodišnji, a Općina će natječajima i pozivima poticati izradu višegodišnjih 
programa radi razvoja civilnog sektora društva na području Općine. 

Općina Sikirevci će pružati finacijsku podršku udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva za 
njihove jednodnevne i višednevne manifestacije koje predstavljaju aktivnosti koje iste provode s ciljem davanja 
dodatne ponude na području Općine, a mogu biti sportske, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge 
naravi kao i građanske inicijative pod koje spada skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na 
dijelu ili na cijelom području Općine, osmisli i provodi dio građana Općine okupljen u udrugu, školu i drugu 
organizaciju civilnog društva, u pravilu komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine 
kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenja lokalnih kapaciteta. 

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja 
Članak 5. Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje projekata u 
područjima iz čl.2. ovog Pravilnika nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci sukladno Pravilniku o 
unutarnjem redu, Povjerenstvo za  jednokratnu dodjelu financijske podrške iz čl. 12. ovog Pravilnika te 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja iz članka 14. ovog Pravilnika. 
Članak 6.Općina će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem 
kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte. 
Članak 7.Općina će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe 
financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom. 
Članak 8.(1) Općina neće financirati programe i projekte organizacija te manifestacije i građanske inicijative koji 
se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne 
zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i 
natječajem. 
 (2) Općina neće iz proračuna Općine financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim 
pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga. 
Članak 9.Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine, namijenjen za 
zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed predvidjeti 
financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:  

• ukupan iznos raspoloživih sredstava,  
• iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati za 

više programskih područja te 
• najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava. 

II JAVNI  NATJEČAJ 
Članak 10.Financiranje programa i projekata u područjima navedenim u čl. 2. ovog Pravilnika provodi se putem 
Javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik, a čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih 
sredstava.Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj najmanje jednom godišnje za prikupljanje prijava. Javnim 
natječajem određuju se područja financiranja, natječajna dokumentacija,  rokovi i uvjeti za podnošenje prijava i 
sklapanja ugovora o korištenju financijske podrške, upute za prijavitelje sa pripadajućim obrascima, obveze 
Korisnika financiranja o podnošenju izvješća u vezi utroška dobivenih sredstava i dr.Prijave se  podnose  do  
roka  utvrđenog  Javnim natječajem, koji ne može biti kraći od 30 dana od datuma objave natječaja, 
preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr. naziv natječaja).Svi obrasci 
propisani javnim natječajem trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni službenim 
pečatom i dostavljeni u izvorniku.   Sva komunikacija između Korisnika financiranja i Općine obavlja se isključivo 
pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom ili predajom na urudžbeni zapisnik. 
Članak 11.Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim  stranicama Općine, 
a obavijest o objavljenom natječaju i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike 
Hrvatske.Obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim mrežama i 
slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese. 
Članak 12.Financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, 
samo u iznimnim slučajevima:  

• kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s 
udrugama žurno djeluje u rokovima  u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu 
proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih 
sredstava, 

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu 
nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva 



dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja 
i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode, 

• kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom  ili aktom  
dodijeljene određene javne ovlasti  (Crveni križ i dr.), 

• kada se prema mišljenju Povjerenstva za jednokratnu dodjelu financijske podrške, 
jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih 
razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih 
sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih 
programa i projekata udruga. 

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijske podrške iz st. 1. ovog članka ima 3 člana, a imenuje ih 
Općinski načelnik. 

O zahtjevu potencijalnog korisnika financijske podrške Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka daje svoje 
mišljenje Općinskom načelniku koji temeljem tog mišljenja donosi Odluku o jednokratnoj dodijeli financijske 
podrške. 

Temeljem Odluke Općinskog načelnika iz st. 3. ovog članka Općinski načelnik s korisnikom financijske 
podrške potpisuje Ugovor o izravnoj dodijeli financijskih sredstava. 
Članak 13.Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma 
objave.Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i 
vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti 
dovršeno u roku od 45 dana, računajući od zadnjeg dana  za dostavu  prijava programa ili projekta. 
Članak 14.Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja (u 
daljnjem tekstu: “Povjerenstvo”) pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta 
natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, s tim da je jedan član iz reda službenika Općine Sikirevci, jedan iz 
Općinskog vijeća Općine Sikirevci, a jedan je vanjski suradnik. 

Članove Povjerenstva imenuje Općinski načelnik.  
Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 
Imena članova Povjerenstva smatraju se poslovnom tajnom Općine Sikirevci te se u tom dijelu 
postupka primjenjuju odredbe o tajnosti podataka. 
Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu financijske podrške ulazi u postupak kontrole 

ispunjavaja formalnih uvjeta natječaja. 
Članak 15.U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se: 

 
• je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv u zadanome roku 
• je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili javnom 

pozivu 
• ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva 
• ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje 

natječaja 
• jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te 
• jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja. 

Članak 16.(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 
moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju pravo u 
narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor Općinskom načelniku koji će u roku od osam 
dana od primitka prigovora odlučiti o istome. 
 (2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Općinskog načelnika, prijava će biti upućena u daljnju 
proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. 
Članak 17.U slučaju promjene podataka iz Prijave/Zahtjeva (naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa, ime, 
prezime i OIB odgovorne osobe), Korisnik financiranja se obvezuje dostaviti ažurirane podatke i dokaze u roku 
od 8 dana od dana nastanka promjene. 

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata 
Članak 18.Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno 
kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog Općinskom načelniku za odobravanje 
financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Općinski 
načelnik. 
Članak 19.Nakon administrativne kontrole svih prijava i zahtjeva vrši se njihovo bodovanje.  



Općina Sikirevci će prijavljene programe i projekte vrednovati temeljem slijedećih kriterija: 
relevantnost programa i projekta za Općinu Sikirevci, financijska i operativna sposobnost korisnika financiranja, 
odnos troškova i očekivanih rezultata, utjecaj na razvoj lokalne zajednice, umrežavanje, partnerstvo i 
volonterstvo, vidljivost programa/projekta i ostali kriteriji, koji će svakim pojedinim javnim natječajem za svako 
zasebno područje financiranja biti točno definirani sa određenim brojem bodova za svaki od kriterija.  

 

Relevantnost programa i projekta broj bodova Ovi bodovi se množe 
sa 2 zbog dodatna 
važnosti za Općinu 

Ukupan 
broj 

bodova 

1.Provedba programa/projekta će dovesti do 
zadovoljenja ciljeva iz strateških i razvojnih 
dokumenata odnosno poziva za prijedloge 

1-5  x 2  

2.Program/projekt odražava analizu problema, 
daje kvalitetno i izvedivo rješenje i ostvariv je u 
odnosu na ciljeve i očekivane rezultate 

1-5 x 2  

3.Jasno su definirani i strateški odabrani 
sudionici (krajnji korisnici, ciljne skupine, njihove 
potrebe su jasno definirane i projektni prijedlog 
se bavi tim problemima) 

1-5   

4.Prijedlog uključuje specifične elemente s 
dodanom vrijednošću kao što su: zaštita okoliša, 
promocija ravnopravnosti spolova, potreba 
osoba s invaliditetom, prava nacionalnih 
manjina i sl 

1-5   

Financijska i operativna sposobnosti    

5.Podnositelji (i partneri – ako je primjenjivo) 
imaju dovoljno iskustva u upravljanju 
programima i projektima, dovoljnu tehničku 
stručnost i upraviteljsku sposobnost 

1-5   

6. Korisnici imaju stabilne izvore financiranja i 
ostvaruju financiranja i iz drugih izvora (ostali 
proračuni, donacije, članarine i sl.) u približno 
jednakoj ili većoj mjeri u odnosu na iznos 
zatražen od Općine Sikirevci 

1-5   

Odnos troškova i očekivanih rezultata    

7. Troškovi u financijskom planu 
programa/projekta realno su iskazani 

1-5   

8. Stavke proračuna povezane su s prijavljenim 
aktivnostima 

1-5   

Utjecaj na razvoj lokalne zajednice, 
umrežavanje, partnerstvo i volonterstvo 

   

9. Program/projekt je usmjeren na zadovoljenje 
potreba, u većoj mjeri građana Općine Sikirevci 

1-5 x 2  

10. Program/projekt će potaknuti promjene i 
moći će riješiti problem u lokalnoj zajednici 

1-5   

11. Šira zajednica/volonteri će biti uključeni u 
program/projekt 

1-5   

12. Program/projekt će biti realiziran u 
partnerstvu koje je relevantno za javni poziv i 
predloženi program/projekt 

1-5   

Vidljivost programa/projekta    

13. Programom/projektom je dovoljno 
kvalitetno prikazan medijski plan i promocija 
aktivnosti 

1-5   

Ostalo    



14. Program/projekt je većim dijelom usmjeren 
na rad sa djecom i mladima 

1-5   

15. Programom/projektom se promovira Općina 
Sikirevci u zemlji i inozemstvu 

1-5   

16. Masovnost članova udruge na dan 31.12. 
godine koja prethodi godini za koju se raspisuje 
natječaj: 
do 10 članova 
od 11-30 
od 31-50 
od 51-100 
od 101 na dalje 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  

17. Vrijeme djelovanja udruge: 
Od 1-5 godine 
Od 5-10 godina 
Od 10-15 godina 
Od 15-20godina 
Od 20 godina i dulje 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  

18. Organizacija manifestacija (takmičenja, 
sajmova, tribina, predavanja i sl.) tijekom  
godine  koja   su značajna za  Općinu Sikirevci,  a 
u koju   je uključeno: 
Do 10 osoba 
Od 11 do 50 
Od 51 do 100 osoba 
Od 101 do 200 osoba 
Od 201 osobe i više 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  

19. Nastupi i natjecanja    

Na  općinskom  nivou 
Na županijskom nivou 
Na  državnom  nivou           
Inozemna  gostovanja 

1 

2 

3 

4 

  

    

Maksimalan broj bodova     

 

 (2) Za  svaki od  propisanih  kriterija, za koji je to moguće,  podnositelj zahtjeva  uz  prijavu na javni 
natječaj dostavlja i odgovarajuće dokaze (primjerice: izvadak iz odgovarajućeg registra sa podacima o sjedištu, 
datumu osnivanja, broju članova i sl.). 

(3) Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja 
programa ili projekta prijavitelj dostavlja prije potpisivanja ugovora te isto ne smije biti starije od 6 mjeseci. 

Potvrda o nepostojanju poreznog duga dostavlja se prije potpisivanja ugovora te ista ne smije biti 
starija od 30 dana. 

(4) Povjerenstvo može izvršiti provjeru podataka iz prijave na terenu i uvidom u  dokumentaciju  
podnositelja zahtjeva.  Odluka Povjerenstva je konačna.  

(5) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave dokaze prema kojima se vrši  bodovanje  prilaže  
prema  stanju na dan 31. 12. godine koja prethodi godini za koju se prijava za financiranje podnosi.  

(6) Broj bodova za pojedinog Korisnika financiranja izračunava se na način da svaki član Povjerenstva 
ocjenjuje podnesenu prijavu u skladu sa ovim Pravilnikom propisanim rasponom bodova, zatim se zbroje 
ocjene svih članova Povjerenstva te se podijele sa ukupnim brojem članova Povjerenstva i na taj način se dobije 
konačna prosječna ocjena koja predstavlja ukupno  ostvareni  broj bodova. 

(7) Temeljem provedene procjene prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja/poziva, 
Povjerenstvo će izraditi rang listu odabranih i odbačenih projekata prema ostvarenim bodovima. 



Članak 20. (1) Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska 
sredstva, Općina će na svojim internetskim stranicama objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, 
programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. 

(2) Općina će u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge 
čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova projekta ili programa 
uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja. 
Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata  
Članak 21. (1) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o 
financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. 

(2 Temeljem sklopljenog ugovora iz st. 1. ovog članka, Općina će izvršiti isplatu financijske podrške na 
račun Korisnika financiranja u rokovima i dinamici isplate utvrđenim Ugovorom. 

(3) Ugovorom će se utvrditi i visina financijske podrške koja se pruža, predmet ugovora, vrijeme 
trajanja financijske podrške, obilici financijskog jamstva za iznos odobrenih sredstava (kod specifičnih oblika 
podrške), način izvještavanja o provedbi programa/projekata i utrošku odobrenih sredstava, postupak za povrat 
neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, odredbe o razlozima za otkaz i raskid ugovora kao i razlozi i 
način eventualnih izmjena i dopuna ugovora te druge pojedinosti relevantne za sam ugovor. 
Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava 
Članak 22.Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od 
dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa ili projekta 
uz pravo Općine Sikirevci da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.  
Članak 23.Općina Sikirevci će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava 
omogućiti pravo na prigovor. 
Članak 24. (1) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno na bodovanje nekog 
kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. 

(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili na visinu dodijeljenih 
sredstava.  
Članak 25.(1) Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci u pisanom obliku, 
preporučeno poštom, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po 
prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Općinski načelnik. 

(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. 
(3) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 
(4) Odluka Općinskog načelnika je konačna, osim ukoliko se prigovor prihvati, u tom slučaju ponovno 

se provodi procjena. 
(5) Postupak dodjele financijskih sredstava udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni 

postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom 
postupku, nego se postupak utvrđuje ovim Pravilnikom.  
Članak 26.Općina Sikirevci će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti 
trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih 
programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o 
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim 
propisima.  
Članak 27.Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća  korisnika sredstava 
te kontrolom “na licu mjesta” od strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u dogovoru s 
korisnikom financiranja oko usklađivanja termina „na licu mjesta“ s korisnikom financiranja. 
Članak 28.Izvješća koja je korisnik financiranja dužan dostaviti na propisanim obrascima i u rokovima 
propisanim Ugovorom o financiranju su opisno i financijsko izvješće.  
Članak 29.(1) Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima. 

(2) Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, 
fotografije, potpisne liste, izrađeni materijali i drugi materijali koji mogu poslužiti kao dokaz da je korisnik 
proveo predviđene i financirane aktivnosti. 

(3) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o 
tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava 
Općine (preslici faktura, ugovora o  radu, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) 
te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa). 
Zabrana dvostrukog financiranja 
Članak 30.Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina Sikirevci neće odobriti financijsku 
podršku za aktivnosti koje se već financiraju iz javnih izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista 



aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o 
koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.  
Članak 31.Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće 
kriterije: 

• nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim 
troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a 
plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge 
ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti 
sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora; 

• moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa, 
• nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava, 
• mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, 
• trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog 

upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. 
Članak 32.(1) Odobrena sredstva financijske podrške korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju 
programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.  

(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 
opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom. 

(3) Svako odstupanje od proračuna bez prethodnog odobrenja Općinskog načelnika Općine smatrat će 
se nenamjenskim trošenjem sredstava. 

(4) Ovisno o vrsti programa i projekta koji se provodi, slijedeći troškovi se smatraju prihvatljivima te 
mogu biti financirani iz proračuna Općine: 
- troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te 
porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću i naknade; plaće, naknade i troškovi 
trebaju biti u skladu s onima koje imaju djelatnici davatelja financijskih sredstava iste stručne spreme, razine 
odgovornosti, stručnosti i složenosti poslova usporedivih s poslovima izvoditelja iz udruge i njenih partnera koji 
su predviđeni programom ili projektom, odnosno u skladu s prosječnim plaćama u Republici Hrvatskoj u sličnim 
djelatnostima. Plaće i naknade (honorari) ne smiju prelaziti one koji su aktualni na tržištu, osim ako to nije 
opravdano dokazivanjem neophodnosti za provedbu programa ili projekta, 
– putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu ili projektu, pod 
uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava 
državnog proračuna, 
– troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili 
projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama, 
– troškovi uredskog, stručnog i ostalog potrošnog materijala nepohodnog za realizaciju programa ili projekta, 
– troškovi podugovaranja, 
– administrativni troškovi, 
-troškovi prehrane sudionika manifestacije 
– troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora, uključujući troškove financijskih usluga 
• neizravni troškovi kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni 

troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog 
iznosa financiranja iz proračuna Općine. 

Neprihvatljivi troškovi 
Članak 33.Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

• dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 
• dospjele kamate; 
• stavke koje se već financiraju iz javnih izvora; 
• kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje 

projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po 
završetku projekta/programa; 

• gubitci na tečajnim razlikama; 
• zajmovi trećim stranama. 
• troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz 

pregovaranje s Općinskim načelnikom dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak), 



• troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim 
slučajevima kada se kroz pregovaranje s Općinskim načelnikom Općine Sikirevci dio tih 
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak). 

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja 
Članak 34.(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta 
ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno  propisima o računovodstvu neprofitnih 
organizacija.  

(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se 
može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz 
projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava 
udruge.  
Članak 35.Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima 
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da 
provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta ili programa i po 
potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale 
dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne 
isplate.  
Povrat sredstava 
Članak 36.Općina će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu 
odobrene financijske podrške u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:  

• nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom, 
• nije utrošio sva odobrena sredstva, 
• sredstva nije koristio namjenski, 
• iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku. 

Članak 37.(1) Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 
uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog 
iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. 

(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele iznose 
dodavanjem zatezne kamate. 

(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim 
potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se 
dogovore o plaćanju u ratama.  
Članak 38.(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini, Općina Sikirevci donijet će odluku 
da u narednom periodu prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzme u razmatranje.  

(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju. 
Završne odredbe 
Članak 39.Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna 

Općine koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), 
primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata. 
Članak 40.Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na udruge koje se financiraju temeljem posebnih zakona 
(dobrovoljna vatrogasna društva, Crveni križ i dr.). 
Članak 41.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije” 
5. Zahtjevi građana za oslobađanje plaćanja komunalne naknade 
Predsjednik: Idemo dalje na 5 Točku dnevnog reda, a to su zamolbe građana za oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade imamo 2 zahtjeva      
Načelnik:   Tu se radi o tome da su tražili neki ljudi oslobađanje od komunalne naknade, sad trenutno 
dvoje i stavr je u tome ako se jednom odobri i to će čuti i ovaj i onaj i sve će više ljudi biti i da ja sebe 
malo opravdam i da to vijeće odluči i da to evo sad Marija Bakula i Petar Šapina  da li njma oprostiti 
tu komunalnu naknadu. Znači tu piše dug Bakula je dužan 293kn, a mjesečno plaća 18kn i sad joj se 
nakupilo i sad ima 300kn za platit   
Predsjednik: Koji je prijedlog?  
Načelnik:   Pa ja ga nemam htio sam čuti vaše mišljenje 
Ivan Lovrić: Ti moraš prijedlog donijeti 
Predsjednik: Otvaram raspravu, evo javio se kolega Ivo  



Ivan Benaković:  Općina ima odluku o naplati komunalne naknade i u toj odluci stoji da načelnik 
svojom posebnom odlukom može donijeti da se nekom ne naplati komunalna naknada, ali mora 
predviditi odakle će se ta sredstva s druge strane to stoji u jednom od članaka komunalne naplate. Da 
njumu bude lakše predložio bi da imenuje 2-3 člana socijalnog vijeća što sam ja pokušavo i nikad 
nisam uspio koji će odlučivati o vakim slučajevima i to ne za trajno nego za jednokratno. 
Jednokaratno, ali nikoga trajno ne oslobodit ako svi moraju plaćati nek plaćaju. Nek donesu potvrdu 
o primanjima, o ovome, o onome koliko god se te potvrde kod nas olako izdaju     
Predsjednik: Slažem se ja s ovim dijelo, međutim ako ćemo to prepustit načelniku i onda mu 
uvjetovati kako će to raditi. Ako ćemo mu prepustit onda nek on radi u skladu sa zakonom onako 
kako on to može, izvolite Cecilija 
 Cecilija Jakić: Evo konkrentno ova gospođa Bakula   i gospodin Bakula podnijeli su taj zahtjev, a vi ste 
spomenili ako imamo sredstva, a mi smo se odrekli svoje vijećničke naknade i evo ja predlažem da 
vijećnička naknada od večeras neka ide da se oslobode ovi dvoje     
Ivan Lovrić: Ne može tako  
Cecilija Jakić: Ali odrekli smo se i rekli smo nek ide u neke  
Predsjednik: Socijalne slučajeve  
Cecilija Jakić:  Socijalne, ugrožene ili bilo šta  
Predsjednik: Slažem se s ovim, ali slažem se i s ovim što je Ivo rekao da to bude jednokratna odluka 
da možemo oslobodit duga ili dijela duga, ali ovim 18 ili 20kn mjesečno da se plaća koliko toliko 
redovno   
Ivan Lovrić: A ne, ovo što je Ivo reko recimo sad recimo oprostit ćemo im, al sad kad bude rebalans 
uzet ćemo i reći da smo na to namijenili i gotovo   
Cecilija Jakić:  Ali ako on ima 800kn mjesečno primanja njemu je puno i ti 20kn realno gledano   
Predsjednik: Ali ne možemo nikoga trajno osloboditi komunalne naknade pogotovo što će to biti 
budući porez  
Ivan Radovanović: Da, ali sad su nih dvoje, za 10 dana doći će još njih petero  
Načelnik:   Više je taj problem  
Predsjednik: Izvolite  
Zoran Jelinić: Predsjedniče imam ja pitanje ako ćemo oprostit ovome i onome, a onima koje je 
povjerenik potpiso nikad nismo dobili, a povjerenik je puno veće cifre i zašto sad ne oslobodit i ovo 
jednokratno i to je to, a 18kn puta 12 mjeseci to je  
Predsjednik: 200kn 
Zoran Jelinić: 200kn bolje prihvatiti tako, ali ograničit nema kriterije   
Gordana Lešić:  Spisak je objavljen na stranicama Općine Sikirevci  
Zoran Jelinić: Eto onda ispričavam se, ali nismo dobili   
Gordana Lešić:  Koje je otišlo u zastaru i koji su dužnici kojima zadnje 3 godine nije otpisano  
Zoran Jelinić: Bilo je rečeno da ćemo dobiti te materijale, a nikad niamo dobili  
Gordana Lešić:   Ima na stranicama općine  
Zoran Jelinić: Stvar je u tome da se donese neki kriteriji  
Predsjednik: Ivo je spomenuo da nečelnik ima zakonsku mogućnost da donese sam tu odluku zašto 
ne 
Načelnik:   Sad mi niste pomogli ništa  
Predsjednik: Nismo ti pomogli, ali ti evo predlažemo da to bude jednokratno znači ove od 300kn 
oslobodi duga, a nek plaća tih 20kn mjesečno  
Ivan Lovrić: Dok ima priču to je riješeno 
Predsjednik: Dok ima priču i sredstava  
Petar  Nakić: Koliko socijalno ugroženih naša općina ima   
Cecilija Jakić:  Iz centra za socijalnu skrb  
Načelnik:   Da, oni pošalju novce, al neće oni dat  
Predsjednik: Ljudi to su podatci koji neki ljudi ne bi da se znaju  



Gordana Lešić:   Imaju različite vrste naknada, imaju ove za ogrjev dobivaju i centar dostavi spisak 
samo oni koji imaju zajamčenu minimalnu naknadu, a imaju ti neki ne znam po kojim osnovama, ali 
oni ne spadaju to županijo pošalje, ali ja sad ne znam     
Predsjednik: Ma moraju voditi računa o osobnim podatcima tako da se to ne može, to je stvar koja je 
javna stramota i tako  
Petar  Nakić: Ali ti ako imaš 800kn mjesečno i ti daš za kruh i tako za to i kako struju praktički plaćaš. 
Socijani slučaj nije ako ti sad radiš na crno i dobivaš plaću mjesečno top nije socijani slučaj  
  Predsjednik: Kolega se Štrljić javio  
Mario Štrljić: Mislim samo pričamo priče po meni bi trebalo samo imati jasne kriterije i ništa drugo. 
Jednom će se pomoć, drugom se neće i biti će nekom ste dali, a nekom niste i samo će biti svađe 
nekom ste dali, a meni niste  
  Ivan Lovrić: Nezgodno je definirat kriterije pogledajte sad gospođu Mariju, ali ona ima kćer i ta kuća 
pripada njezinoj kćeri, ali zašto ta njezina kćer ne plaća, shvaćaš pa ne možemo sad biti bez duše 
oprostimo joj i imao priču možemo savjesno kome treba, a kome ne treba       
Predsjednik: Jel ste vi s ovim prijedlogom da načelnik otpiše dug, a oni nek nastave s plaćanjem  
Načelnik:   Znači samo za ove dvije osobe ne može nitko više  
Predsjednik: Ove dvije koje su podnijele zahtjev, tko je za? 
 Ivan Benaković:  Ne znam šta bi reko sutra će doći i tražiti od socijalne pomoći  
Načelnik:   Ja ću taj uvjet riješiti reći ću da mora vijeće bit, tako, vamo ko što sam sad i htio napraviti  
Predsjednik: Tko je za da se jednokratno odobri 
Ivan Lovrić: Znamo svi šta i gotovo  
Predsjednik: Da se sredstva namire iz proračunske privuve ili sredstava predviđene za naknadu koju 
su se vijećnici odrekli, tko je za?  
Mario Štrljić: Ja sam da se uvedu jasni kriteriji  
Predsjednik: Znači u ovom slučaju suzdržan. Znači većina glasova uz jedan suzdržan i donijeli smo 
odluku. Ti si upravu ja nemam ništa protiv ako ti imaš volju sjest pa nabacit na papir  5-6 kriterija pa 
ćemo se dogovorit na idućoj sjednici vijeća. Možda još netko može pa da pomognemo tom čovjeku 
da to odradi    
Ivan Benaković:  Kriterij ima u centru za socijalnu skrb, ali ćemo morati još 
 Predsjednik: Još nešto svoje  
Ivan Benaković:  Znam da ima socijanih slučajeva od 30.godina i socijalnih slučajeva od 60m godina i 
sad oni od 60. Godina kod nas mogu proći, a oni ispod ne mogu   
Petar Nakić: To se i ja slažem  
Predsjednik: Posebno ako su radno sposobni, sad bi moj sin mogo biti socijani slučaj, a ima 3.godina 
jel tako. Evo narode iscrpili smo koja je to bila točka 5. Točka dnevnog reda sad smo na polovici.  

Temeljem članka  32. Statuta općine Sikirevci («Službeni  vjesnik Brodsko-posavske  županije 
br. 3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 3. sjednici održanoj dana 18.listopada 2017. godine, 
donosi: 

ZAKLJUČAK obveza plaćanja komunalne naknade djelomično oslobađanje   
Članak 1.Ovim zaključkom Općinsko vijeće općine Sikirevci donosi: 
– djelomično se oslobađa obveze komunalne naknade u visini evidentiranog duga  u poslovnim 

knjigama  za komunalnu naknadu  za obveznika Bakula Marija, Lj.Gaja 138. Sikirevci  i Šapina 
Petar,Lj.Gaja 156. Sikirevci u 2017. godini stanje s 31.12.2017. god. 

– Visina sredstava oslobođene komunalne naknade namirit će se iz sredstava Općinskog proračuna 
i to poreznih prihoda. 

Članak 2.Obveznici iz članka 1.  imaju obvezu plaćanja komunalne naknade  za sljedeće nadolazeće 
godine. 

Članak 3.Ovaj  Zaključak  stupa na snagu danom donošenja. 

Kolega predlaže kratku pauzu za pušače ako ste vi za, ja sam za, a ako niste, a onda nisam ni ja. 
10minuta pauza jel može, pušači na trovanje.  



6. Raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine (Jaričište), te 
izvješće o dugovanju zakupnine bivših zakupnika 
Predsjednik: Dobro tu samo ajmo nastaviti dalje to je 6.točka dnevnog reda, a to je raspisivanje 
natječaja za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci     opet je načelnik predlagatelj 
izvoli  
Načelnik: Sad 31.10. ističe ugovor o najmu koji su potpisali na tri godine i sad je tu problem od njih 
koji su trebali platit nitko nije platio, a ugovorom piše mislim da 31.3. da moraju platiti za tu godinu, a 
ovo su svi tu dužnici koji nisu platili ubiti kasne pošto je 31.3. prošo e sad dolazi novi natječaj, mi 
nismo ništa planirali, a oni su planirali da se radi crpna stanica u onom dijelu pa se zbog toga nismo 
još ništa, nije išo natječaj, al mi smo se već dvoumili pošto je ovdje već raspisano. Stvar je u tome što 
ove dužnike svi vidite cifre, a ova zadnja tri su od ovoga zadnjega, od zadnje tri godine, a ova dva 
prednja su od 2011. Koji su potpisali do 2014. godine. Znači stari dužnici dvije osobe i tri nove. Ima 
sad tko je najviše dužan Antun Nikolić znači on nije platio jednu godinu, sad ne mogu skužiti koliko je 
. Znači on ništa nije platio  dvije i pol godine, a samo ovih je 6.000kn, a ovi ostali da se vidit koliko su 
plaćali, a koliko nisu. Sad po novom natječaju znači mi moramo odlučiti koje ćemo staviti uvijete, 
znači ko je dužan da ne može sudjelovati. Opet moramo da se osiguramo jel koliko sam ja ovdje 
skužio da ide samo druga osoba iz kuće i opet se prijavi na natječaj. Ima nešta u sutavu PDV-a, Ako 
nije u sustavu PDV-a to mi je neko bio spominjo  
Krunoslav Nikolić: Znači tu zemlju svu  ti radi samo dvije osobe   
Ivan Lovrić: Mi dolazimo sad do velikih problema što se tiče zemlje            
Načelnik:  Svi su dobili opomenu prije ove sjednice za dug i da  plate i da ne siju ništa pošto im ističe 
koncesija tako da nitko nije smio posijati ništa  
Ivan Lovrić: Dobro pitam, al dobro si ti sebe zaštitio  
Načelnik:  Nismo mogli prije zbog te crpne stanice čeko sam odgovor da neće kreniti na godinu, a mi 
stavimo zakup eto zbog toga ustvari to je kao neko osiguranje pošto smo pije toga morali poslati 
opomene, a usput su ovi javili da neće sigurno to pravit još dvije godine tako da ćemo za prvu parcelu 
morati razmisliti da ju stavimo na dvije godine, a ove druge na tri opet    
Ivan Benaković: Stavi na tri  
Ivan Lovrić: Stavi na tri pa se napravi raskid ugovora  
Načelnik:  Pa da neko posije i da ovi jave e tu je problem  
Ivan Lovrić: pa stavi na dvije dogine pa stavi još jedan natječaj  
Petar Nakić: Stavi sad na ovome natječaju ako nisu plaćali jednu godinu da se više ne može natsviti 
ugovor, znači on te može oštetiti za jednu godinu, a ne za tri. Znači sad te može za godinu, a ne tri  
Predsjednik: Ljudi moji ja sam u ovome stranac što se tiče zemlje i moju zemlju netko drugi radi. 
Gledam malo prije elementarnih nepogoda, bila je suša, bila je ovo, ono. Imali mogućnosti elemenata 
i potrebe da se dug ili dio duga zbog elementarne nepogode da se otpiše ako ima ja sam za ako je 
način da je to velika šteta da ovo, da ono možda bi gledam opet da ne ispada da nekoga nagrađujemo 
zato što je osto dužan pa da mu još malo profužimo da on to malo sanira ili ovo ili ono. Ne želim 
ulaziti u to jer ne znam ništa o zemlji, ali u raspravi zašto ne, izvoli Ivo 
Ivan Benaković: Zavisi koju si kulturu sijo, ako si pšenicu ona je bila u 100% urodu i tamo nema 
nikakve štete, a ako si kukuruz tamo možda ima nekakve štete prema tome oni moraju sami podnijeti 
zahtjev za štetu, a ne da mi njih oslobađamo prije nego     
Ivan Lovrić: Baš sam to htio pitati da li kod nas da li oni mogu podnijeti zahtjev bio načelnik ti ili on da 
li je donešena kod nas odluka  
Predsjednik: Župan donosi takvu odluku  
Načelnik:  Župan donosi takvu odluku, ali nisu postotke odredili tako bi ja išo ako se donaša zbog te 
elementarne nepogode ako je netko stavio kukuruz, a žuoan je proglasio da je to 50%, ali opet ni 
jedan dužnik se neće spasiti kukuruzom ostat će dužan i dalje osim evo Mate Galovića što bi njemu da 
se proglasi za kukuruz 50% on bi doslovno ispo. On je platio poslije opomene 10.000kn i on je možda 
išo na to da bi tako moglo biti s time da je kukuruz, ali to ćemo još vidjeti na sljedećoj sjednici ako 
županija ne bude 100% riješila nema onda ostaje ovako kako je i to je to.  
 Predsjednik: Kolega Jelinić 



Zoran Jelinić:  Za elementarnu nepogodu od općine  
Predsjednik: kažem da nekoga ne nagrađujemo tko je osto dužan, samo malo izvoli 
Zoran Jelinić:  Htio sam reći da mu treba pomoći, ali ako je već dobio nekakvu naknadu za tu cifru  
Josip Lučić:  Pitanje je dal će država dati za elementarnu nepogodu  
Predsjednik: Ja bi sad trebao rasprava je pri kraju formulirati nekakav zaključak vezano za ovo 
evidenciju 
 Načelnik:  Još sam nešto zaboravio reć, mogu? 
Predsjednik: Samo kaži  
Načelnik:  Najprimjer ako je sad ta elementarna  nepogoda znači u ugovoru piše da moraju platiti do 
31.3., a nitko ne zna kakvo će biti ljeto hoće biti suša ili neće biti suša i jel će biti poplava i svi kasne sa 
tim i sad mi njima bi pomogli ustvari što je on to zakasnio za platit i sad ko god nije platio ispada da 
mu se pomoglo. Doslovno ovi dužnici, a Mata Jarić što je vijećnik koji je sve platio nije ga nitko pito jel 
elementarna nepogoda ili nije, ali ne sad on je u staroj igri bio. Ljudi su plaćali sve uredno, a ovaj nije 
platio, a ni ovaj nije platio, a on bi imo tu sve nula i nitko ne bi ni zna za elementarnu nepogodu i nije 
pravedno prema drugima  
Ivan Benaković:  To je za prethodnu godinu do 31.3., a ne za ovu godinu koja slijedi  
Načelnik:  Oni su sad trebali za ovu godinu ja mislim platit 
Ivan Benaković:  Za 2017. i 2016. 
Načelnik:  Ne, oni su trebali za 2017. godinu platit do 31.3.2017.         
Predsjednik: Za 2017. Su trebali platiti do 31.3.2017. jel tako ? 
Načelnik:  da, kao da unaprijed plati za tu godinu  
Predsjednik: Nakić pa Lovrić 
Petar Nakić: Na prijem ako uzmeš neki lokal na rentu, a moraš  platit gazdi 2.000kn, a jel on tebe pita 
jel imaš ako ti imaš kafić hoćeš ti platit ili nećeš tako i za ovu zemlju nitko te ne pita jel ti urodila ili ti 
nije urodila  
Ivan Lovrić: Htio bi replicirati i njemu, ali bi htio i reći da po meni ovaj zadnji gospodin Mato Galović 
da je on htio sve platit, ali čeka za tu elementarnu nepogodu i on je jedini zaslužio taj kriterij da mu se 
pomogne. Razumijem ja šta ti hoćeš reći, ali vidi sad ako ja dajem najam nekome i čovjeku ide i sve 
ostalo, ali može doći loša sezona i ne ide, ali država ne može dati da propadaju poljoprivrednici, ne 
možemo biti tako grubi i ja da dajem najam reko bi daj mi 1.000kn preživi pa kad preživiš ponovno 
ćemo se ravnat, ne smijemo biti tako grubi. Država štiti sve naše građane i kakva je naša država da ne 
kažem kome i ne znam šta  za naše seljake, ali recimo ne bi se mi trebali tako ponašati prema našim 
seljacima  
Josip Lučić:  Ti seljaci su sami sebi uterali, jel mogu ja sad. Nabita je cijena toliko da ne može svako 
tako i idu s tim ciljem da dobiu za bagazelu ko grom pola plaća i dobit će još od gržave i plaćaju manje 
od 50% zakupnine. Ivo jel tako bilo kad je bila elementarna nepogoda da se plaćalo 50% zakupnine. 
Oslobađalo se 50% i dobijalo se još od države  i koliko on plaća zakupninu i zašto je sa 13.000 otišla 
na 20.000kn što je nerealna cijena zemlje tamo. Znači sami su sebi nabili cijenu da im nitko drugi ne 
može uzeti to  
Predsjednik: Dobro evo kolega Nikolić se javio  
Krunoslav Nikolić: Te su table otprilike deset hektara i otprilike na to ide 1.600kn ide poticaja 
godišnje 16.000kn samo poticaja znači oni su ni taj potija nisu ostavili za platit to što su dobili. Znači 
za tri godine koliko je to  
Cecilija Jakić:  Znači meni nije ni korektno ni ljudski ne znam kako bi se izrazila da se lijepo izrazim 
znači njima je 2011. Znači njima je istekla 2014. I još nisu podmirili svoj dug nego je sao promijenjeno 
ime i prezime i dobro njima ćemo oprostiti i sljedeće će se tri godine opet promijeniti brat, stric, ujak 
ili komšija i onda ćemo i njima opraštati dugove što je Nikolić rekao on je dobio poticaj  
Predsjednik: Trebamo donijeti nekakav zaključak odluku vijeća o dugovima i odluku vijeća o  
pokretanju postupka natjačaja 
Zoran Jelinić: Načelniče možda onda kod novoga ugovora to sam htio sugerirati da se u svakoj 
kalendarskog godini i onda po postupanju ulaza da 40% abansa i bez toga se ne moglo ući  u posjed 
tako se ne moglo doći da se bar toliki dug ne nagomila možda i veći, ali 40% svansa po godini       



Predsjednik: Koliko sam ja skužio svi su ugovori potpisivani da se do 31.3. kalendarske godine za tu 
godinu plaća zakup. Znači bubam da je ugovor trebo biti prekinut 1.svibnja ako netko nije radio svoj 
posao 12, 13, 14, 15, 16, a evo i 17 ugovor je bubam sad napamet trebao biti prekinut ako u ugovoru 
piše ako je 31. Ožujak rok za plaćanje za tu kalendarsku godinu. Oprosti, ali ugovor nisi platio 31. 
Svibnja i više namaš ugovor     
Zoran Jelinić: A jel piše u ugovoru da se može istjerati s posjeda  
Zamjenik predsjednika: Ali on je posijo  
Načelnik:  Na godinu ćemo  
Cecilija Jakić:  A do skidanja usjeva  
Gordana Lešić: Pa ne možeš mu ništa dok ne skine usjev  
Krunoslav Nikolić: Ne može se ja mislim to ni prekidat jer se to odma prijavljuje u HPA  
Predsjednik: Znači onda možemo donijeti ovakav zaključak da ih obvezujemo da svoje dugove plate, 
a eventualno za 2017. Godinu ukoliko se bude znalo koliki je taj postotak elementarne  nepogode 
samo za 2017. Da ih se dijelom oslobodi plaćanja po kulturi na koju je župan proglasio elementarnu 
nepogodu  
 Gordana Lešić: Kako ću napraviti evidenciju, hoće li on meni doći reći  
Predsjednik: Ima upisnik 
Gordana Lešić: A di mi je upisnik  
Josip Lučić:  Ima kad su ti donosili broj čestice  
Gordana Lešić: Ali ja u ugovoru imam katastarsku česticu, a tamo ide ID 
Josip Lučić: Ima na arkodu  
Predsjednik: Najmanji je problem preko agencije za plaćanje saznati koja je kultura u zakupu. Znači 
možemo to napraviti, kaži 
Načelnik:  Ako se ide znači mora se znati da svatko od njih kasni sa plaćanjem. Znači na godinu tko 
god uđe u zakup neće platiti do 10. Mjeseca sigurno ili će opet čekati neku elementarnu nepogodu i 
to je to. Trebali su svi platiti do 31.3. kako piše u ugovoru i svi kasne čim dođe 1.4. kasne i sad kad 
dođe do 10. Mjeseca on je platio pola   
 Predsjednik: Ne znam nisam vidio ugovore ne mogu komentirati  
Gordana Lešić: Ugovori bi trebali biti po meni evo agencija ko sklapa ugovor s agencijom za plaćanje 
za zakup na 50.godina svi su ovjereni kod javnog bilježnika, a ove naše nisu ovjerili kod javnog 
bilježnika  
 Predsjednik: A dobro to je sad kad ugovor potpišu dvije strane i to je ugovorna obveza. Nas dvoje 
kad se potpišemo na papir to je ugovorna obveza, ne uvijek, a nekad i je    
Ivan Lovrić: Dobro Gordana kaže to bi trebalo kod javnog bilježnika ovjeriti  
Gordana Lešić: Zašto se oni sad obvezuju sad da treba se ići kod javnog bilježnika 
Ivan Lovrić: Tako  je 
Gordana Lešić:  Jel ti ako hoćeš sad neki daljni postupak mora biti ovjereno kod javnog bilježnika   
Ivan Radovanović: Hoće e omrat platit i porez  
Gordana Lešić:  Zato kažem da se to napravi  
Krunoslav Nikolić: Nek poljoprivredni redar to napravi  
Gordana Lešić:  Možda krivo govorim 
Predsjednik: Možemo li donijeti zaključak da dužni trebaju platiti svoju dug za 2017.godinu da se 
mogu osloboditi dijela plaćanja kojega je za određenu kulturu koju je donio župan kad je proglasio 
elementarnu nepogodu jel imat ćemo problema jer ih već imamo problema s 31.3. kad je bila sjetva 
kukuruza, a kukuruz je imo najveću sušu i ta suša je najveća elementarna nepogoda on ti tu trećeg 
nije mogao znati da će biti elementarna nepogoda, ali vjerojatno zbog kašnjenja poticaja države zbog 
ovoga ili onoga, zbog objektivnih razloga zbog kojih nije mogao platiti s tim da oni sami podnesu 
zahtjev    
Gordana Lešić:  Za kukuruz je 45%  
Predsjednik: Jer moramo biti svjesni da država nije uplatila poticaje na vrijeme  
Krunoslav Nikolić: Jer on radi sad ti 10, a on sad radi tih 2 hektara kukuruza, 3 ječma    
Predsjednik: Za kukuruz je proglašena elementarna nepogoda  



Ivan Radovanović: Ja iskreno nek plati svoju cijenu, kako je u ugovoru nek izvoli. To nije pošteno 
prema svima, evo primjer Mata Jarić koji je platio sve mislim nek i oni svoje plate svoje    
Petar Nakić: Evo Mata Galović uplatio sve, znači bilo je uplaćeno 52 i poslije onda još 10.000kn  
 Josip Lučić:  Platio je pola zato što je mislio da će biti 50% od elementarne nepogode  
Predsjednik: A ja kad ovo zbrojim ispada kao da je sve platio  
Petar Nakić: piše da je plaćeno u razdoblju 52.000 i poslije još 10.000  
Predsjednik: Ispada da je on platio sve  
 Gordana Lešić:  Ne, ne, uplaćeno je zajedno s ovim  
 Predsjednik: Aha, Nakiću na dva mjesta ista cifra piše. Uplaćeno je u razdoblju 12-17 je kod ovog 
zadnjeg je primjer 52.000kn, ali u tih 52.000kn je i ovih 10.000kn koji su uplaćeni poslije opomene    
Petar Nakić: A gledaj ovdje sad Mato Rakitić uplatio je 24.000 plus ove dvije to je 26 doslovno onda je 
u tablici problem  
Gordana Lešić:  Onda sam se za zeznila, al ovo zadnje je stvarni dug. Možda nisam u razdoblju 2012-
2017 točno napravila  
Predsjednik: Ovo ovdje si uključila, a ovdje nisi  
Načelnik: Sve u svemu je to uredu  
Predsjednik: Imamo nekoliko razmišljanja, ja sam da se na neki način pogoduje elementarna 
nepogoda, osobno jesam i ima nekih prijedloga    
Gordana Lešić:  Samo da kežem da su ova prva trojica sa zaključenim ugovorom 2011., znači 2012., 
2013., 2014. U 2012. Isto je postojala odluka gdje su vijećnici oslobodili isto je bila elementarna 
nepogoda pa su bili umanjeni  
Predsjednik: I njima je bilo umanjeno, te bi glasilo u cijelosti: 

 Na temelju čl. 32. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 
br. 3/13), a u svezi s Odlukom župana Brodsko-posavske županije  o proglašenju stanja elementarne 
nepogode izazvane nedostatkom oborina-SUŠOM na poljoprivrednim kulturama na području gradova 
I općina Brodsko-posavske županije, KLASA: 361-07/17-01/04, URBROJ: 2178/1-11-01-17-1, od 
04.09.2017. godine , Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 3.sjednici održanoj 18.listopada  
2017.g. donosi 

ODLUKU  o otpisu dijela zakupnine,  
naknade za dugogodišnji zakup  za poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Sikirevci 
Članak 1. Zakupcima  poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci  otpisuje se dio  
zakupnine  za 2017. godinu koji je prihod Proračuna Općine Sikirevci, za posijane kulture proljetne 
sjetve izazvane nedostatkom oborina-SUŠOM u 2017. godini. 
Članak 2.Otpis djela naknade utvrđuje se na temelju podnesene prijave zakupaca za kulture koje su 
posijali  na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu općine Sikirevci  u visini postotka  utvrđen od 
strane   povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode  sa područja općine Sikirevci 
sukladno Zapisnik , KLASA:361-07/17-02/1;URBROJ:2178/26-02-17-2 od 11.09.2017.  za: 
kultura kukuruz ....45% 
kultura lucerna.....55% 
kultura soja...........60% 
livade i travne smjere...50%. 
Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici općine 
Sikirevci www.opcina-sikirevci. hr 
Predsjednik: Ako je bilo umanjeno prije tri godine onda ne vidim razloga da ne bude i sad za taj 
postotak koji je župan uzeo za  
Ivan Radovanović: Znači imamo sad tu Antun Nikolić i njemu može biti umanjeno  samo za onu 
godinu? 
Predsjednik: Samo za onu godinu ne može za onu 
Petar Nakić: Znači ako je imo pšenicu pretplatio se  
Predsjednik: Onoliko koliko je župan proglasio za tu kulturu toliko je, to je najmanji problem, to 
negdje piše 

http://www.opcina-sikirevci/


 Gordana Lešić:  Nije župan proglasio, župan je samo rekao kulturu, a povjerenstvo za elementarne 
nepogode oni su odlučili u kojem postotku i povjerenstvo je donijelo odluku da kukuruz bude 45%. 
Tako smo proknjižili sve one prijave i unijeli u aplikaciju za elementarne nepogode  
Ivan Benaković:  Da vam ja objasnim, ja kao načelnik očekivo sam da će gospoda Ivica Galović, Mato 
Galović i Ivica Jarić glasati za mene i zato nisam ovrhom skido to, a to su gospoda koja nikad ne bi 
glasala za mene i šta je bilo dalje, slao am im opomene, slao sam im sve i poduzimo međutim pošto 
su i oni takki, naša općina, naši ljudi, ali sam sad zato da se to njima naplati. Možemo ih osloboditi 
kako smo ih i prije oslobodili pošto samo i prije imali takvih problema i oslobodili smo ih. Sad Josip je 
to sve naslijedio i to treba realizirat pogotovo što ide novi natječaj, a prvo oni više nemaju uvijete za 
novi natječaj jer su dužni općini ako se budu kandidirali dužni su to podmiriti, a naravno imali smo 
jednom raspisivanje natječaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH gdje su da bi se uopće mogli 
kandidirati morali podmiriti sve obveze prema državi i općini da vidite kako je rastao broj velikih 
gazda u selu koji su bili dužni komunalnoj naknadi kako se to uplaćivalo jednokratno samo da bi se 
moglo dobiti potvrda u općini da nisu dužni općini. Mora se uvjetovati na način na koji njih zanima da 
bi to platili, a da ih ne zanima    
Josip Lučić:  Znači mi njima ne možemo ništa ako oni ne plate  
Zamjenik predsjednika:  Ma možemo  
Ivan Lovrić: Ali je ovo još bolja metoda  
Predsjednik: Pametnije je da plate sve dugove i pustiti ih da se natječu  
Cecilija Jakić:  Treba staviti u ugovoru  
Ivan Lovrić: Treba staviti u ugovoru, ovo je pametnije što je Ivo reko odma da plate i evo ti 100.000kn 
u općini, a ako oni neće netko će se drugi, a ti ćeš onda drugačije naplaćivati i to je to. Eto Ivo vidiš da 
sam sad za tebe 
Predsjednik: Ja bi ovdje u ovoj odluci budućoj samo stavio još jednu točku da na natječaju ne može 
sudjelovati osoba koja na dan provedbe natječaja ima dugove prema općini vezano za zakup zemlje   
 Gordana Lešić:  Mora tražit potvrdu od općine da nema dugovanja i da ne može priložit bez te 
potvrde  
Načelnik: Poslije ću ja imati problema zbog tih vaših odluka. Prvo nismo definirali tko se može 
kandidirati na natječaj 100%. Ovdje nema duga nego oni svi kasne s uplatom, znači oni su svi dužni 
trenutno, mi sad da raspišemo natječaj oni su dužni, a sad da je 50% Mati Galović će ispast da je 
platio sve znači nema duga za ovu godinu. Ispalo bi da je on jednini pošten platio sve, a zapravo je 
dužan cijelo vrijeme bio, a kako ćemo riješiti ovo ako se netko javi na natječaj iz iste kuće, a samo na 
drugo ime, a to nismo rekli što je bitno za natječaj što se evo desilo Ivica i Mato Galović eto i sad 
nektko ima tri ili četiri brata i samo se javljaju         
Ivan Lovrić: Po zakonu on ima pravo da se takmiči, šta ja imam sa svojim bratom. Znači moj brat 
nešto ukrade i ja bi trebo u zatvor    
Načelnik: Dobro ništa onda ćemo tako ostavit  
Predsjednik: Po meni na tim natječajima sudjeluju voditelji OPG-a  
Načelnik: Samo sam htio vidit šta ćemo staviti u ugovore da bude lakše  
Predsjednik: Ne možemo se igrati suda nikako. Znači da bilo koji dug prema općini ne smije imati ako 
se želi natjecati   
Ivan Radovanović: Dobro za  oovih 200kn i 800kn, ali ovo su cifre velike   
Predsjednik: Ovo su cifre velike koje planiramo naplatit imamo načina da ih naplatimo, a postoji i ona 
zadnja opcija koja se zove ovrha i ako ne bude mogućnosti da se drugačije radi postoji sistem. Kaže 
ovako kako je Gordana već zapisala  
 Gordana Lešić: Da ako postoji dug i da se u visi postotka oslobode postotka koji je utvđen odlukom 
povjerenstva koje je radilo koji posjeduju kukuruz  
Predsjednik: 45%  
Gordana Lešić: visina 45% za  2016./2017.  
Predsjednik: Rod 2017. Dobro tko je za takvu odluku, većinom glasova uz jedan suzdržani donijeli 
smo zaključak i sad idemo napraviti drugi zaključak za provedbu postupka natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta. On je ugovorom onakav kak je i takav mora biti ono što sam ja razmišljao 



da se u 5. Točki   da se doda 6., a da 6. Postane 7. Da na natječaju za dodjelu zakupa poljoprivrednog 
zemljišta ne može sudjelovati osoba koja ima dugove prema osobi   
Ivan Benaković:  To treba dodati svakako, ali kod ovoga 5. Minusa piše prvenstvo prava kupnje treba 
staviti zakup  
Predsjednik: Aha, zakupa, ne kupnje  
Ivan Benaković:  Rok zaključenja ugovora te uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene, ne kupoprodajne 
nego zakupnine   
Predsjednik: Uvjeti plaćanja zakupnine, to je predzadnja  
 Ivan Benaković:  To je što sam ja prijetio  
Predsjednik: Imate i tu obračunavanje cijene kupoprodaje, a nije kupoprodaje nego zakupa  
Načelnik: A šta ako se netko prijavi tko nema OPG 
Predsjednik: Staviš u ugovor da zakupljena zemlja ne može dati u podzakup  
Krunoslav Nikolić: Ne možete vi to zabraniti  
Predsjednik: primjer ako je moje društvo zakupilo lovište ja ne smijem nikome dati u podzakup to 
lovište  za vrijeme trajanja zakupa  
Ivan Benaković:  Svi znamo da osoba pod brojem 5 radi zemlju osobe pod brojem 3 . Ne bi smijo 
Načelnik: Tko to može dokazat  
Krunoslav Nikolić: Sad ako je on prošo na natječaju onda tebe ne zanima tko će to radit i tko prima 
poticaj  
Predsjednik: Šta mislite kako je općinama koji imaju više zemlje. Ovo smo otprilike malo pogledali 
sad mi recite na koliko se daje zakup 2?, 3?, 5?, na koliko godina? Stavio je čovjek crtu u prijedlogu pa 
zato pitam. Sad da formuliramo taj  ugovor zato što je bilo nekih tehničkih greškica u pisanju i ispalo 
je da mi zemlju prodajemo, a ne dajemo u zakup 
Ivan Benaković: Ima još i ovo piše kupoprodajni ugovor   
 Gordana Lešić:  To će se izbacit i stavit će se oznaka vlasništva, rok za podnošenje ponuda, iznos i 
način uplate pologa, mjesto i vrijeme    
Predsjednik: Rok obavještavanja natjecatelja, rok zaključenja ugovora te uvjeti plaćanja zakupnine i 
ja bi još stavio da sudionik ne smije imati dugovanja prema općini 
Gordana Lešić:  Dokaz o podmirenim obvezama prema općini ili o nepostovanje dugovanja prema 
općini u zagradu stavit potvrda od općine  
Predsjednik: E sad jel se vi slažete o ovakvom zaključku za pokretanje postupka, tko je ZA? 
Jednoglasno. i glasi u cijelosti. 
  Na temelju  Odluke o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine 
Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.5/2011.) i  članka 32. Statuta Općine Sikirevci (“ 
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br.3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 3. sjednici održanoj 
18.listopada 2017. godine,  donosi : 

Z A K LJ U Č A K  o pokretanju postupka raspisivanja  natječaja  za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu  općine Sikirevci 

 
I.Pokreće se postupak raspisivanja  natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci 

u katastarskoj općini Sikirevci koje se nalazi u građevinskoj zoni te je predviđeno za izgradnju 
poduzetničke zone. 

II. Sukladno čl.9.-19. Odluke o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine 
Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.5/2011.)  daje se  popis poljoprivrednog 
zemljišta koji se izlaže zakupu, označen kao  predmet zakupa  u natječaju, sastoji se od:  
 

Rbr. Br. k.č. kultura Površina ha 

1. 2214 oranica 8,9333  

2. 2215 oranica 9,1776 

3. 2216 oranica 7,9360 

  UKUPNO: 26,0469 



 
III. Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke dat će  se u ZAKUP  na rok od 3 (tri) godine. 
IV. Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski načelnik općine Sikirevci, a postupak  natječaja provest će 

imenovano Povjerenstvo za gospodarenje imovinom Općine Sikirevci  . 
V. Natječaj mora se objavit na oglasnoj ploči Općine Sikirevci i na web stanici općine Sikirevci. 
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči  mora sadržavati :  
- oznaku vlasničkog (1/1) ili suvlasničkog dijela te površinu 
- početnu cijenu zakupnine - za zemljište po m2 
- adresu i rok za podnošenje ponuda 
- iznos i način uplate jamčevine, te obavijest o povratu ili uračunavanju jamčevine u cijenu zakupa; 
- prvenstveno pravo zakupa, ako taj uvjet postoji; 
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, odnosno mjesto i vrijeme održavanja ; 
- rok obavještavanja natjecatelja o rezultatima natječaja; 
- rok zaključenja ugovora, te uvjeti plaćanja zakupnine; 
- dokaz o podmirenim svim obvezama prema općini  
 - drugi posebni uvjeti javnog natječaja. 
VI. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja Općinskog vijeća općine Sikirevci i bit će 
objavljen na web stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr 
 
7.Izvješće o potrebi za radnim mjestom pročelnika. 
Predsjednik:Idemo na 7. Točku izmjena i dopuna pravilnika o unutarnjem redu. Vjerojatno je isto 
posuđen sa susjednim općinama    
Načelnik: Ovo je samo da znate piše izvješće potrebno radno mjesto pročelnika to je stavito tako da 
ja kažem da ćemo mi staviti tako da ćemo mi zaposliti pročelnika pošto po zakonuu ga moramo imati, 
ali ga nemamo. Prvo to, a i zbog nekih pravnih stvari koje mora potpisivat pošto načelnik nema 
ovlasti mislim ima, al po zakonu to treba pročelnik potpisivat sad to radim trenutno ja, al nije to po 
zakonu tko zna pravne sheme može se izvlačiti po tome što nije potpiso pročelnik. Druga stvar je što 
je velika gužva s poslom ne stižem sve napraviti koliko ima posla i pošto ga moramo imati bila bi malo 
manja gužva i što se tiče nekih drugih stvari. U ova tri mjeseca od 7 do 3 meni prođe u sekundi 
vrijeme doslovno ne stižem sve i gotovo.  
 Predsjednik: ja ti samo predlažem ukoliko želiš u budućnosti zaposliti pročelnika da pogledaš koliko 
bi to bilo bruto godišnje da se definiraju uvjeti   
Načelnik: Znači mi u proračunu imamo odvojeno u slučaju da se mora hitno zaposliti da bude stavka 
u proračunu  
Ivan Lovrić: Samo malo, a jel ulazi u onih 20%  
Načelnik: Da, to moramo vidit  
Predsjednik: Znači ovo primamo na znanje kao informaciju pa nemamo potrebe glasat. Znači iscrpili 
smo 7. Točku dnevnog reda i primili smo ovo na znanje . 
8. Imenovanje povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine imenovanje 

povjerenstva za provedbu zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu općine 
 Predsjednik: idemo na 8.dnevnog reda, a to je odluka o imenovanju povjerenja za promet imovinom 
općine  
Načelnik: Ovo sad po zakonu mora biti povjerenstvo za davanje imovine koja je u općini, a to je sad 
za ovaj prostor koji će Ivanka i onda sam ja to gledo i mora biti povjerenstvo koje će i mora se objaviti 
natječaj da bude na internetu i sve to kako ide već i onda mora biti povjerenstvo koje će izabrati to. 
Najbolje nek se javi neka osoba, ali eto moramo se osigurati zbog nekih drugih prostorija ako bude, a 
ova velika prostorija, ova druga, aovo morama biti zbog nje što bi iznajmila i onda moramo izabrati to 
povjerenstvo. Razmišljo sam     Matić, Benaković, Cecilija i Mario Štrljić  tako sam ja razmišljo da bi 
moglo ići to povjerenstvo, a ide na 4.godine  
Predsjednik: Znači povjerenstvo za promet imovinom Općine Sikirevci, načelnik je dao neke opće 
smjernice i dao je nekakav prijedlog članova povjerenstva usmeno, a sad pismeno, izvolite 
Mario Štrljić:  Mislim da ova riječ promet mislim da je gospodarenjem  

http://www.opcina-sikirevci.hr/


Predsjednik: Upravljanje ili gospodarenje  
Načelnik: To je i povjerenstvo i za zemlju  
Predsjednik: Onda ćemo staviti gospodarenje ili upravljanje i gospodarenje  
Gordana Lešić:   Stoji tu u članku 13. Gospodarenje nekretninama  
Predsjednik: E sad, ako bi tu odluku donijeli sad to bi bilo i povjerenstvo koje bi i bilo i povjerenstvo 
za zakup zemljišta ili prostorija ovdje. Moramo biti pažljivi da izaberemo ljude koji su dovoljno 
kvalificirani za takvo nešto. Ja se sjećam kad sam bio vijećnik    
Ivan Benaković: Načelnik i predsjednik su odgovorne osobe 
Načelnik: Matić, Benaković, Cecilija, Mario Štrljić i ja ako ću biti predsjednik  
Cecilija Jakić:  ja ću biti odsutna, planiram ići u Njemačku  
Predsjednik: Marija Štengl  
Ivan Lovrić: Petar Nakić. 
Predsjednik: Znači Benaković, Matić, Marija Štengl tko još? Petar Nakić i tko je 4? Mario  
Ivan Radovanović: Trebali ste staviti načelnika makar za člana  
Ivan Benaković: načelnik je u tom slučaju predsjednik  
Predsjednik: Onda ja sebe prekrižim i napišem načelnik Općine pa Benaković, Štengl,Mario i Nakić . 
Jel se slažete s ovim? Znači imenuje se povjerenstvo za gospodarenje imovinom Općine Sikirevci koji 
su u sastavu načelnik kao predsjednik, Ivan Benaković je član, Marija Štengl je član, Mario Štrljić je 
član i Petar Nakić član. To je to vidim da je manje više prošlo. 
Jednoglasno usvaja se povjerenstvo i glasi u cijelosti. 
 Na temelju članka 32. Statuta Općine Sikirevci (“ Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br.3/13.), i 
članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine Sikirevci 
Klasa:  406-01/11-01/01; Urbroj.2178/26-02-01-1 od 14.04.2011.god., Općinsko vijeće općine Sikirevci na  3. 
sjednici održanoj 18.listopada 2017. godine, donosi : 

O D L U K U o imenovanju Povjerenstva  za gospodarenje  nekretninama 
u vlasništvu Općine Sikirevci 

 
Članak 1. Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za gospodarenje nekretninama u vlasništvu  
Općine Sikirevci . 

Članak 2. Imenovano Povjerenstvo ima zadaću : 
- otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o svom radu, predlaže donošenje zaključaka o 
odabiru ponuda. 
Članak 3. U   povjerenstvo imenuje se : 
1. Josip Nikolić, za predsjednik 
2. Ivan Benaković, za člana 
3. Marija Štengl , za člana  
4. Mario Štrljić, za člana 
5. Petar Nakić, za člana 
Članak 4.  Mandat imenovanoga povjerenstva iz čl.3.ove Odluke traje do isteka mandata člana 
Općinskog vijeća. 
Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Općinskog vijeća Općine Sikirevci i bit će 
objavljena na web stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci. hr. 
 
9. Izvješće o podnesenim zahtjevima građana općine za  pomoći sufinanciranja za ogrjev  
Predsjednik: Ogrijev, pomoć građana nabavke ogrijeva        
Načelnik: Ajd ovo ću isto brzinski, imamo problem sad ljudi masovno predaju za ogrjev, a to nisu 
socijalni slučajevi, dobili su 950kn socijalni slučajevi, ali ima dosta ovih koji predaju koji nisu socijalni 
slučajevi, ali i jesu socijalni slučajevi, nisu po papirima. Pročitat ću imena, ali sad ako se jednim odobri 
prošitit će se na 101, Đurđa Majhen, Josip Lušić, Jelena Anić, Kristina Augustinović, Ivan Dunđer, Eva 
Radovanović, Ana Lučić, Ivan Radovanović i Mirko Nikić. Možda neki i ne kuže doslovno neki i rade i 
imaju troje djece i sad ako jedna osoba radi, a ima troje djece ima puno u selu i to sad ljudi malo, a 
sad ako se jednoj osobi odobri biti će ih puno sljedeće godine. Meni  tko je donijeo ja sam reko da to 

http://www.opcina-sikirevci/


mora ići na vijeće da ja to malo bude lakše, tj. da se malo crta podvuče da se zna ko može, a tko ne 
dobivat, a ovo su sad zahtjevi za 500kn svako od njih je to 500kn.              
Predsjednik: to je metar i poč drva  
Načelnik: Zapravo od njih za te pare nitko ne kupi drva, a to je sad lako da se ispati za ta drva, a 
sljedeće godine biti će problem i za 4. Godine će biti problem  
Marija Štengl: Onda onima koji nisu radno sposobni   
Načelnik: Koja je granica za to radno sposobno da znam zato što sad ima ljudi koji dobivaju, anisu za 
tu  
Mario Štrljić: Nek se uvede kriterij  
Predsjednik: Nek se stavi godine, ja imam tog susjeda Ićinog koji je invalid teško reći da je invalid, a 
mater jedva neku mirovinu da ima   
Načelnik: Ništa ovako pošto su sad ovi ljudi poslali zahtjev ja pročitam ime, a vi recite tko će dobiti, a 
tko ne, a to je teško odrediti 
Ivan Benaković: Ja predlažem da ovima koji su ove godine predali zahtjev da damo 500kn, a sljedeće 
godine odredimo kriterij  
Cecilija Jakić: I onda će doći sutra još ljudi 
Zamjenik predsjednika: Odluku za predaju dajte kad  
Ivan Lovrić: Sutra  
Ivan Benaković: Dok županija pošalje onih 950kn do tad  
Gordana Lešić: Njima je isplaćeno 
Ivan Radovanović: A njih 10 je sposobno za radit koje ste pročitali, a Branković plaća 150kn dnevnice, 
a gospoda bi držala cigare u labrnjama   
Načelnik: A na godinu će biti  
Ivan Radovanović: Po meni bolje ne 
 Predsjednik: Čekaj, a jel su imali mogućnost ovih drva  
Načelnik: Neki jesu, a neki nisu, a to je još veći problem s tim drvima. Ana Lučić nit oni mogu šta radit 
nit išta    
Cecilija Jakić: A oni su stariji  
 Gordana Lešić:    Oni su dobivali i prošle godine  
Ivan Benaković: Prije su dobivali samo ovi koji su u sklopu centra za socijalnu skrb, a sljdeće godine se 
pojavi dvojica ili trojica koja nisu više na tome spisku i podnesu takav zahtjev, a ja im kažem da općina 
ne može platit 950kn nego 500kn  i tako sljedeće godine se povećao broj i eto. Doći će netko za 
socijalnu skrb i pitat će koliko dajemo za takve ljude i ti napišeš 0, a to je jako ružno, a ti ovako nešto 
imaš za izvješće. To neće buknuti preko 20 nikada, a objavi na internetsku  stranicu pa ćeš vidit tko će 
se javljat, a da ga nije stid, a da može kupiti drva   
Načelnik: Ja sam razmišljo da ovima koji rade na kanalu sad ću bubnit evo ova Đurđa Majhen  ona je 
ubiti htjela drva, a ona je imala prije tih 500kn   
Predsjednik: Ona ima i sina i muža koju su u radnom odnosu i ona živi s njima u kući  
Ivan Radovanović: Sin ne živi  
Načelnik: ja sam nju pito hoće 500kn ili drva, a ona je rekla drva i ona je jednina dobila drva, a ostali 
nisu jer je stvar u tome ako ovdje dovezem drva isto je problem za 500kn nitko ne zna da su dobili, a 
za drva svi vide da su dobili, a kad su ovi pročuli za drva to svi zovu kad će tko dobit i zašto je ovaj 
dobio, a ja nisam. Radnici se bude što je dobila Đurđa Majhen i više nisam znao šta napravit. Išo bi po 
imenima Ana Lučić po meni oba dvoje su stari i mislim da bi trebali dobit, Lušić mali je bolestan ne 
može radit, ova Jelena i Kristina njih ne znam       
Predsjednik: Evo ti predsjednik vijeća i on zna tko je  
Ivan Lovrić: Tko je radno sposoban ne može dobit, a tko nije može i gotovo 
Načelnik: Išo šta s njime  
Ivan Radovanović: U PZC-u radi  
Ivan Lovrić: Samo uvedi kriterij  
Petar Nakić: Jel ti tražiš čistačicu 
Načelnik: Ne tražim  



Petar Nakić: Pa ako imaš nešto nek za tih 500kn očisti nešto  
Predsjednik: Načelnika iz Andrijevaca povlače po novinama godinu dana kako si je iskorištavo ljude 
na socijalu da rade za socijalu. Nemamo kriterija, dobro je Benaković reko daj svima 
Gordana Lešić: Do kad je rok  
Načelnik: Nek se objavi da je vijeće donijelo odluku  da popis mora biti na internetu  
Zoran Jelinić: Do godine ćemo imati njih 50 
Predsjednik: Pokušavamo formulirat mogućnost da samo svima nešto  koji su predali, a oni koji su 
predali da stavimo crtu, a pokušavam nešto smislit, ali ne znam što. Možda možemo stavit do sad 
podneseni zahtjevi biti će riješeni 500kn zadužuje se vijeće do današnjeg dana jeli se slažete   
Ivan Benaković: Ima sad tu jedan drugi problem u proračunu imaš toliko sredstava i ne možeš sad 
odrediti 500kn. 
Krunoslav Nikolić: Onda teba određenu količinu novca podijeliti i onda će dobiti svako primejr 50kn 
ako nih bude više  
Gordana Lešić: Naknade u novcu mi smo planirali 30.000kn, a županija će ispatila 13.300  
Predsjednik: Ajmo do sad zaprijmljene zahtjeve riješit i napravit kriterije  
Načelnik: Smislit ćemo za sljedeću godinu te kriterije i sad ovo kako je  
Predsjednik: Onda ćemo uplatit svima. Znači to je bila 9. 
10. Izvješće -prijedlog na davanje suglasnosti na status  nekretnine Eugenije Demidenko,Sikirevci, 
ul.V.Nazora 1.  
 Predsjednik: Idemo na 10. Pa ćemo brzo radi se o nekretnini o stanu, Josipe izvoli  
Načelnik: Išao sam na sud pa ću vam obasnit kako sam i ja to svatio. To je ona kupila, znači to je neko 
vrijeme bilo pod zdravstvenom pod centrom doma zdravlja i ona je to kupila od doma zdravlja i to je 
kasnije prešlo u općinsko vlasništvo, ali se nije uknjižilo u knjigama  kao kupac, ali je platila sve. I ona 
je angažirala odvjetnika i sve  i ja se sad moram potpisat da se ona može uknjižiti da je ona vlasnik tog 
sustava iako ona nije to platila općini nego domu zdravlja kao što su ovi učiteljski stanovi svi su 
pokupovani iako su na školskom da su vlasnici učitelji. Odvejtnica je rekla da će ona nas tužit i 
sutkinja je rekla da ćemo izgubit sud   
Predsjednik: Ona je to platila, kupila od doma zdravlja  
Ivan Benaković: Išlo se dva puta na ročište toga predmeta i nisam htio potpisati i tražio sam da vidim 
kako je ona to mogla kupiti i kako je dom zdravlja mogo to prodati i sad općinu se moli da se to 
potpiše i dolazi kao neriješeni slučaj. Ne bi ga ja tek tako riješio jednostavno ne osporavam da ga je 
kupila. Općina je i vlasnik jednog stana i ja bi se preko suda pokušo nagodit s njom da dobije taj stan 
jer zašto kad ona onije tu ona će postati suvlasnik te čestice, a mi da pokušamo šta bilo u toj zgradi na 
toj čestici ne možemo ništa bez njezine suglasnosti. Idemo ponuditi neku soluciju, a ako budemo baš 
morali potpisati potpisati ćemo, jest da ovaj stan nije u nekom stanju, ali dovest ćemo ga i nitko ga 
nije koristio. Ako je moguće nagoditi se 
Ivan Lovrić: Razumijem šta Ivo priča, ali zašto bi išli u sudske sporove koje ćemo izgubiti. Mi dajemo 
suglasnost načelniku da on to potpiše, ali da prije toga pokuša se nagoditi i bolje nego da gubimo 
sudske sporove          
Načelnik: To bi bilo super, ja bi predložio taj stan i da joj damo još 50.000kn i to je to   
Predsjednik: Vidi s njom i pitaj ju ovo što je Ivo predložio. 

Na temelju čl. 32. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
3/13),, Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 3.sjednici održanoj 18.listopada  2017.g. donosi 

ODLUKU  o davanju suglasnosti oko rješavanja pokrenutog  postupka vezan za  
k.č.br. 1059, stan u vlasništvo Eugenije Demidenko,Sikirevci,V.Nazora 1. 
Članak 1.Općinsko vijeće općine Sikirevci  temeljem  pokrenutog i otvorenog pojedinačnog ispravnog 
postupka na k.č. 1059,k.o. Sikirevci od strane  predlagatelja Evgenije Demidenko iz Sikirevaca, V. 
Nazora 1. daje suglasnost načelniku općine oko rješavanja postupka u korist predlagatelja. 
Članak 2. Nalaže se načelniku općine da dogovori  nagodbu  s vlasnikom stana u ul.V.Nazora br. 1. 
Sikirevci ,  oko zamjene  s stanom u vlasništvu općine u ul.Lj.Gaja 2. Sikirevci  ukoliko vlasnica prihvati. 
Ukoliko nagodba ne bude prihvaćena od strane vlasnika nekretnine, daje se suglasnost načelniku oko 
rješavanja postupaka kako bi se izbjegli  sudski troškovi. 



Članak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici općine 
Sikirevci www.opcina-sikirevci. hr 
Načelnik: E sad točka razno. 
11. Pitanja, prijedlozi i razno, 
Predsjednik: Ima još pitanja? Prijedlozi?  
Zoran Jelinić: Osvrnio bi se na zapisnik ja vjerujem da nema nitko ništa protiv, lai neke stavri koje se 
napišu stvarno su smiješne i neka se malo više povede računa o tome, a druga stvar je da se malo 
češće sastajemo pa da ide na 5. Ili 6. Točaka  
Predsjednik: hoće biti 5 ili 50 vidjet ćemo  
Načelnik: Ja sam milsio da će biti prvih par točaka gotove za 5minuta, ali se odužilo   
Predsjednik: Sjednica je gotova.Zaključuje se u 22,53 sati. 
 
 
Zapisničar: 
Gordana Lešić 

Predsjednik Općinskog vijeća 
općine Sikirevci: 

Josip Matić 
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