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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Na temelju članka 33. stavka 7.Zakona o održivom gospodarenju otpadom("Narodne Novine"broj 

94/13, 73/17, 14/19 i 98/19.), članka 31.Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.25/21.) i članka 47.Statuta Općine Sikirevci 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.11/21.), općinski načelnik Općine Sikirevci dana 

9.kolovoza 2022. godine, donosi: 

 

 

 

                                                              SUGLASNOST 

na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Sikirevci 

 

 

 

                                                                  Članak 1. 

 

Daje se Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada za područje općine Sikirevci trgovačkom društvu, ovlaštenom 

za prikupljanje i pružanje javne usluge na području općine Sikirevci tvrtki "Jakob Becker"d.o.o., 

OIB 61584237142, Vrbska ulica 16.,35207 Gornja Vrba. 

 

                                                                  Članak 2. 

 

Cjenik javne usluge iz članka 1. ove Suglasnosti prilaže se uz ovu Suglasnost i čini njen sastavni 

dio. 

 

                                                                  Članak 3. 

 

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 

Općine Sikirevci". 

 

 

 

 

                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                        OPĆINE SIKIREVCI 

  

Općinski načelnik: 

Josip Nikolić, dipl.ing., v.r. 

 

 

 

KLASA:363-01/22-01/01 

URBROJ:2178-26-01-22-01 

Sikirevci; 9. kolovoza 2022. 
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Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 

broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09,143/12, 

152/14, i 81/15.-pročišćeni tekst), te članka 12. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 5/2011.) i  

Odluke Općinskog vijeća općine i Odluke o prodaji dijela nekretnine  u vlasništvu Općine Sikirevci putem 

javnog natječaja („Službeni glasnik Općine Sikirevci“br.2/22.) i točke 1. Odluke općinskog načelnika o 

raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina  u vlasništvu Općine Sikirevci   i članka 47. Statuta Općine 

Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 11/21.), a nakon provedenog Javnog natječaja, 

objavljenog  u tjednom glasilu Posavska Hrvatska d.o.o. i, na web stranici Općine Sikirevci i oglasnim 

pločama općine od 04. kolovoza 2022. godine, a na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka Javnog 

natječaja, od 12. kolovoza 2022. godine, načelnik Općine Sikirevci, donosi 

 

O D L U K U 

 

o odabiru ponuditelja za kupnju 

nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom prihvaća se Zapisnik Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci u k.o Sikirevci, pod brojem: KLASA: 944 -05/22-01/2, 

URBROJ: 2178-26-01-22-02, od 12. kolovoza 2022. godine. 

 

Članak 2. 

 

Utvrđuje se da je ponuda ponuditelja Damira Majhen iz Sikirevaca, ul.Vladimira Nazora  

br.11, OIB:065603725825 pravovremena, cjelovita i prihvatljiva, budući da je ista sukladna tekstu 

Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci, a  ponuda ponuditelja odnosi se za 

kupnju kč.br. u vlasništvu Općine Sikirevci u 1/3 dijela i to : 

-  kuća 1/3 dijela k.č. 1066 u površini 228m, zk.ul.837, k.o. Sikirevci   
- voćnjak 1/3 dijela k.č. 1067/1, u površini 657m2 zk.ul.837, k.o. Sikirevci  i  
- oranica 1/3 dijela k.č.403/2, u površini 1.998m2 zk.ul.853, k.o. Sikirevci  

  

Članak 3. 

 

Ponuditelj Damir Majhen iz Sikirevaca, ul.Vladimira Nazora  br.11, OIB:065603725825 za 

kupnju nekretnine, pobliže opisane u članku 2. ove Odluke, ponudio je kupoprodajnu cijenu od 46.300,00 kn 

i uplatio jamčevinu od 4.630,00 kn koja  mu se uračunava  u ponudbenu cijenu. 

 

Članak 4. 

 

Ponuditelj iz članka 2. ove Odluke obvezan je iznos od 41.670,00 kn uplatiti u cijelosti odmah na račun 

općinskog proračuna IBAN HR85 2390 0011 8570 0000 0 poziv na broj HR68 7757-OIB , danom 

potpisivanja kupoprodajnog ugovora,  te ponuditelj snosi sve troškove vezane za zaključivanje ugovora , 

porezne , pristojbene i druge obveze.  

 

Temeljem točke 2. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta  u vlasništvu 

Općine Sikirevci u k.o. Sikirevci, i ove Odluke, načelnik Općine Sikirevci  zaključit će Ugovor o kupoprodaji 

nekretnina izrečene u članku 3. ove Odluke.  
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Članak 5. 

Ova Odluka dostavit će se ponuditelju. 

 

Članak 6. 

 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor, budući da ova Odluka 

nije upravni akt, već je ista akt poslovanja. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine 

Sikirevci“. 

 

 

 

KLASA: 944-05/22-01/2  

URBROJ: 2178-26-01-22-04 

Sikirevci, 16 .kolovoz 2022. god.                                                                     

 Općinski načelnik: 

Josip Nikolić, dipl.ing. drv., v.r. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO- POSAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA SIKIREVCI 

            OPĆINSKI NAČELNIK 

Ul.Ljudevita Gaja br. 4/a. 35 224 Sikirevci 

KLASA:  363-02/22-01/8 
URBOJ: 2178-26-01-22-02 
Sikirevci, 16.8.2022.god. 
 

 Temeljem čl.77 stavak 9. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br.84/21), i temeljem čl.47 Statuta 

Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br.11/21), Općinski načelnik Općine 

Sikirevci izdaje sljedeće: 

OČITOVANJE 

o usklađenosti prijedloga izmjene cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine 

Sikirevci trgovačkog društva Jackob Becker d.o.o. 

I. 

Općina Sikirevci je 3.kolovoza 2022.godine zaprimila zahtjev davatelja usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Sikirevci, tvrtke Jakob Becker d.o.o. za davanje suglasnosti na 

izmjenu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa svim prilozima propisanima Zakonom o 

gospodarenju otpadom (NN 84/21).  

Provjerom dostavljenog zahtjeva, utvrđeno je da je zahtjev za suglasnost i novi predloženi cjenik 

usklađeni sa Zakonom o gospodarenju otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Sikirevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br.11/21).  

Također je utvrđeno da predložene cijene potiču korisnike usluga da odvojeno od miješanog komunalnog 

otpada predaju biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad, te da, kada 

je to primjenjivo kompostiraju biootpad.  

II. 

Ovo Očitovanje objavit će se u „Službenom glasniku općine Sikirevci“ . 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

  Josip Nikolić, dipl.ing., v.r. 
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R E P U B L I  K A    H R V A T S K A 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SIKIREVCI 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA:  602-02/22-01/1 
URBROJ: 2178-26-01-22-1 
Sikirevci, 29. kolovoza 2022. 

 
 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije  
broj  11/21), a sukladno Proračunu Općine Sikirevci , općinski  načelnik općine Sikirevci d onosi  

sljedeću: 
 
 

ODLUKU 

o dodjeli  jednokratnoj financijskoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora 

za djecu koji pohađaju osnovnu školu 

školska godina 2022./2023. godinu 

 

 
I. 

Donosi se Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći roditeljima za  nabavu radnih bilježnica 
i školskog pribora  za osnovnu školu za sve učenike osnovne škole od 1.-8. razreda  s prebivalištem 
u  Općini Sikirevci ( naselja: Sikirevci i Jaruge). 

 Sredstva su osigurana su u proračunu Općine Sikirevci za 2022.godinu. 
 

II. 
Jednokratna financijska pomoć školska godina 2022./2023. : 

– učenicima prvog (1.) do četvrtog (4.) razreda     iznos od    250,00 kn po učeniku 

– učenicima petog (5.) do osmog    (8.) razreda     iznos od    350,00 kn po učeniku. 
 

III. 

Dodjela jednokratne financijske pomoći vrši se na temelju zahtjeva predanoga od strane roditelja ili 
skrbnika. 
 

IV. 
Zahtjev  treba sadržavati podatak o nazivu učenika i  koji razred pohađa. Uz zahtjev prilaže se: 

preslika tekućeg ili žiro računa na koji će se doznačiti odobrena novčana sredstva. 
 
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci od 30. kolovoza 2022. do 09. 

rujna 2022. godine. 
 

V. 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i 
internetskoj stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr 

 
 

                                                                                                 Općinski načelnik 

                                                                                                 Josip Nikolić, dipl.ing., v.r. 
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Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske 
županije  broj  11/21), a sukladno Proračunu općine Sikirevci za 2022.god , Općinski  načelnik 
općine Sikirevci donosi sljedeću 

 
 

ODLUKU 

o odobravanju  financijske  pomoći  u novcu  za ogrjev 
socijalno ugroženim  obiteljima i samcima 
sa područja Općine Sikirevci u 2022.god. 

 

 

I. 
 Donosi se Odluka o financijskoj pomoći u novcu za nabavu ogrjeva  socijalno ugroženim 

obiteljima i samcima  koji se griju na drva u 2022.godini s prebivalištem u  Općini Sikirevci 
(naselja: Sikirevci i Jaruge) iz proračuna općine Sikirevci za 2022.godinu. 

  
II. 

 Pravo na jednokratnu financijsku naknadu za troškove ogrjeva odobrava se:  

- samcima i obiteljima socijalnog statusa sa područja Općine Sikirevci u iznosu od 800,00 kn,  
- korisnicima minimalne zajamčene socijalne naknade od strane CZSS sa području Općine Sikirevci 

u iznosu od 1.050 kn, 
a koji su   podnijeli  zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Sikirevci. 

 
III. 

 Jedinstveni upravni odjel u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu 
novčane pomoći sukladno ovoj odluci i o tome donosi rješenje. 

 
IV. 

 Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Sikirevci“ a objavit 

će se i na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Sikirevci. 
 

 
 
 

 

                                                                                                 Općinski načelnik 

                                                                                                 Josip Nikolić, dipl.ing.,v.r. 

 
 
KLASA:  551-02/22-01/1 
URBROJ: 2178-26-01-22-02 
Sikirevci, 30. kolovoza 2022. 
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