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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 

143/21) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

11/21), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 8. sjednici održanoj dana 31.svibnja 2022. godine, 

donosi 
 

 

ETIČKI KODEKS   

nositelja političkih dužnosti u Općini Sikirevci 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog 

interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te 

druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje  

etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko 

prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

 

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i 

kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, 

nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova 

radnih tijela Općinskog vijeća. 

  

Članak 3. 

Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća odnose se i na općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih 

dužnosti). 

 

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 

14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, 

nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga 

ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog 

položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, 

kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Sikirevci. 
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 



             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SIKIREVCI Broj: 1/2022. 

   

3 
 

posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati 

interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 

stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  i druge potpore 

koje se isplaćuje iz proračuna Općine Sikirevci. 
3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može 

utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili 

se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju 

njegove dužnosti 
4.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 

stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 

verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih 

radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na 

osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno 

uznemiravanje. 
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih 

načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 

političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 

osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili 

primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan 

propisanih ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih 

izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 

uvredljivog govora; 

15.  odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Općine koji se temelji na 

propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 

političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, 
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davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično) 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje 

službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

Članak 6. 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču 

njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje 

proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 8. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi 

predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog 

vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti 

pred zakonom. 

 

Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog 

vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 11. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na 

njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 12. 

Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 

 

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat 

predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 13. 

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke 
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stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

 

 

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan 

iz oporbe. 

Članak 14. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. 

 

Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke 

stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 

 

Članak 15. 

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana 

radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika i službenika upravnog 

tijela Općine  ili po prijavi građana. 

 

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se 

prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je 

povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

 

Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i 

očitovanja. 

 

Članak 16. 

Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga 

da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o 

iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

 

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 

 

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

 

Članak 17. 

Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke 

po zaprimljenoj prijavi. 

 

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u 

odlučivanju. 

 

Članak 18. 

Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili 

preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za 

usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa. 

 

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka 

odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 
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Članak 19. 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana 

podnesenog prigovora. 

 

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti 

ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

Članak 20. 

Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu 

rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Sikirevci. 

 

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga 

primanja sukladno Odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 21. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Sikirevci   i na 

službenoj mrežnoj stranici Općine Sikirevci.   

 

 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

Ovaj Etički kodeks objavit će se u Službenom glasniku Općine Sikirevci   i stupa na snagu prvog 

dana od dana objave. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

Tomislav Zovko, v.r. 

 

 

 

 

KLASA:   024-05/22-01/ 3  

URBROJ: 2178-26-02-22-                                

Sikirevci, 31. svibanj  2022.                                              
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sikirevci („ Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije ” broj 11/21.), na prijedlog načelnika općine,  Općinsko vijeće Općine Sikirevci na svoj 8. 

sjednici održanoj dana 31.svibnja 2022. godine 

ODLUKU 

o izdavanju službenog glasila Općine Sikirevci 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje i izdavanje službenog glasila Općine Sikirevci način 

izdavanja, imenovanja uredništva, sjedište uredništva, način distribucije te troškovi izdavanja. 

Članak 2. 

Službeno glasilo tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u 

samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Sikirevci (dalje u tekstu: Statut), donosi 

Općinsko vijeće Općine Sikirevci (dalje u tekstu: Općinsko vijeće), a sukladno odredbama Zakona 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje propisuju obvezno objavljivanje općih akata 

predstavničkog jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao 

i drugih akata Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, njihovih radnih tijela čije je objavljivanje 

određeno zakonom, Statutom ili aktima koje su donijeli Općinsko vijeće, Općinski načelnik te 

drugim propisima. 

U službenom glasilu po potrebi mogu se objavljivati i akti pravnih osoba kojima je osnivač o 

odnosno vlasnik ili većinski vlasnik Općina Sikirevci, kao i ostalih službenih tijela pod nadležnošću 

Općine Sikirevci. 

Naziv službenog glasila je „Službeni glasnik Općine Sikirevci“ (u daljnjem tekstu: 

„Glasnik“). 

Članak 3. 

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i duga pitanja od značaja za objavljivanje akata 

općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo „Glasnika“ (dalje u tekstu: Uredništvo). 

Uredništvo se sastoji od tri člana, koje svojom odlukom imenuje općinski načelnik. 

Glavni i odgovorni urednik „Službenog glasila“ je općinski načelnik. 

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Sikirevci, Ul.Ljudevita Gaja 4/A., 35224 Sikirevci. 

                                                                   Članak 4. 

„Glasnik“ se u pravilu izdaje nakon svake sjednice Općinskog vijeća, a po 

potrebi i drugom dinamikom. 

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju 

„Glasnika“ koji se izdaje u roku od tri (3) radna dana od dana održavanja sjednice. 
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Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu 

objave odluku donosi uredništvo. 

Članak 5. 

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Glasniku“ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

Svaki glasnik ima svoj broj. Brojevi se određuju početkom svake kalendarske 

godine počevši od broja 1 pa nadalje. 

Članak 6. 

„Glasnik“ se objavljuje u digitalnom obliku na web stranicama Općine 

Sikirevci te u pismenom obliku. 

Članak 7. 

Sredstva za izdavanje „Glasnika“ osiguravaju se u proračunu Općine Sikirevci. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Sikirevci  županije “, a primjenjuje se od  01.lipnja 2022.godine. 

 

                                                        OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                        OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

  Tomislav Zovko, v.r. 

KLASA: 024-05/22-01/4 

URBROJ:2178-26-02-22-01 

SIKIREVCI: 31.svibanj 2022 
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Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 144/20) i članka 30. Statuta Općine Sikirevci 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.25/21.), Općinsko vijeće Općine Sikirevci  na 8. 

sjednici održanoj 31.svibnja 2022. godine donosi 

 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU 

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

Članak 1. 

 

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 25/21.) u članku 29.stavak 2. riječi: „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 

zamjenjuju se riječima:  “Službenom glasniku Općine Sikirevci.“ 

 

 

Članak 2. 

 

 

 

Ova poslovnička odluka stupa na snagu prvog  dana od dana  objave u „Službenom glasniku 

Općine Sikirevci “. 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

Predsjednik općinskog vijeća: 

 

Tomislav Zovko, v.r. 

 

KLASA: 012-04/21-01/2 

URBROJ:2178-26-02-22-01 

SIKIREVCI:31.svibanj 2022. 
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 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 

članka 30. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21), 

Općinsko vijeće općine Sikirevci na 8. sjednici održanoj dana 31.svibnja 2022. godine, donosi: 
 

 
STATUTARNU  ODLUKU 

o izmjenama  STATUTA    Općine Sikirevci 

 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Općine Sikirevci“ Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br.11/21.), 
 u članku 13. stavak 2 riječi“ službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ zamjenjuju se 

riječima:“ službenom glasniku Općine Sikirevci“. 
 

Članak 2. 

 
U članku 87. stavak 2 riječi: „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ zamjenjuju se 

riječima:  “Službenom glasniku Općine Sikirevci.“. 
 

Članak 3. 
 

U članku 91.stavak 1. i 2. riječi: „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 
zamjenjuju se riječima:  “Službenom glasniku Općine Sikirevci.“ 
 

Članak 4. 
 

Glava  „X. MJESNA SAMOUPRAVA“ s člancima 59., do 74. brišu se. 

 

Članak 5. 

 
Vijeća Mjesnih odbora koja su konstituirana sukladno odredbama važećeg Statuta Općine Sikirevci 

prestaju s radom istekom četverogodišnjeg mandata. 

 

Članak 6. 

 
   Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog  dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Sikirevci“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

KLASA: 012-01/21-01/1 

URBROJ: 2178-26-02-22-1 

Sikirevci, 31.svibanj 2022 godine. 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                           Tomislav Zovko, v.r.                                                                                                     
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Na temelju članka 13. Zakona o grobljima („NN 19/98, 50/12, 89/17) , članka 6. Odluke o 

grobljima općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”22/13.) i  na temelju 

članka 30. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”11/21.), a na 

prijedlog načelnika općine Općinsko vijeće Sikirevci na svojoj 8. sjednici održanoj dana 31.svibnja 

2022. godine donosi: 

ODLUKU 

o Izmjeni i dopuni  Odluke o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za 

korištenje grobnog mjesta  na području Općine Sikirevci 

Članak 1. 

U Odluci o visini  naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog 

mjesta  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 22/13.) članak 2. mijenja se i  glasi: 

 

“ Visina jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta za korisnike, odnosno nasljednike 

koji imaju prijavljeno prebivalište u naselju u kojem se nalazi mjesno groblje na području općine 

Sikirevci iznosi : 

1. Mjesno groblje Sikirevci i Jaruge 

           a) Za NOVO grobno mjesto (zemlja): 

GROBNO MJESTO Površina m2 CIJENA (kn) 

Za ukop 1 osobe 3,25    600,00 

Za ukop 2 osobe 5,75 1.000,00 

Za ukop 3 osobe 8,25 1.500,00 

Za ukop 4 osobe 10,75 2.000,00 

 

b) Za POSTOJEĆE  grobno mjesto : 

GROBNO MJESTO Površina m2 CIJENA (kn) 

Za ukop 1 osobe 3,25 300,00 

Za ukop 2 osobe 5,75 500,00 

Za ukop 3 osobe 8,25 700,00 

Za ukop 4 osobe 10,75 850,00 

 

c) Za korisnike odnosno nasljednike koji imaju prebivalište izvan općine Sikirevci, a žele 

izvršiti ukop na jednom od mjesnih groblja na području općine Sikirevci za novo    ( zemlja)  

ili postojeće grobno mjesto iznosi: 

GROBNO MJESTO Površina m2 CIJENA (kn) 

Za ukop 1 osobe 3,25 2.000,00 

Za ukop 2 osobe 5,75 4.000,00 

Za ukop 3 osobe 8,25 5.000,00 

Za ukop 4 osobe 10,75 7.500,00 
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2. Grobna mjesta na mjesnom groblju Sikirevci Polje 6. 

  a). Za  grobno mjesto ( betonski okvir)                    

GROBNO MJESTO Površina m2 CIJENA (kn) 

Za ukop 1 osobe 3,25 4.000,00 

Za ukop 2 osobe 5,75 6.000,00 

 

b). Za grobno mjesto  ( bez betonskog okvira-zemlja)  

GROBNO MJESTO Površina m2 CIJENA (kn) 

Za ukop 1 osobe 3,25 2.000,00 

Za ukop 2 osobe 5,75 4.000,00 

                  

Za korisnike odnosno nasljednike koji imaju prebivalište izvan općine Sikirevci, a žele 

izvršiti ukop na Polju 6. mjesno groblje Sikirevci  iznosi: 

 

c)  Za  grobno mjesto ( betonski okvir)                    

GROBNO MJESTO Površina m2 CIJENA (kn) 

Za ukop 1 osobe 3,25 6.000,00 

Za ukop 2 osobe 5,75 10.000,00 

                    

d)  Za  grobno mjesto  ( bez betonskog okvira-zemlja)  

GROBNO MJESTO Površina m2 CIJENA (kn) 

Za ukop 1 osobe 3,25 4.000,00 

Za ukop 2 osobe 5,75 6.000,00 

 

Članak 2. 

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a koji glasi: 

„ Naknada iz članka 2. točka 2.ove Odluke    može se   plaćati  jednokratnom ili obročnom 

uplatom na žiro račun Općine Sikirevci. 

Za jednokratno plaćanje u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o dodjeli grobnog 

mjesta na korištenje. 

Obročno plaćanje određuje se u 5 obroka, a  utvrđuje se na slijedeći  način: 

- prvi obrok u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja, u iznosu od 20% cjelokupnog 

iznosa, a 

- preostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima najkasnije do 5-og u mjesecu. „ 

 

Članak 4. 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 
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Članak 5. 

Postupci započeti po odredbama Odluke o visini  naknade za dodjelu grobnog mjesta i 

godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj 22/13.) dovršit će se prema odredbama te Odluke.  

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana  objave u „Službenom glasniku Općine 

Sikirevci“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

 

KLASA:021-05/13-01/16 

URBROJ:2178-26-02-22-01 

Sikirevci, 31.svibanj 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 
          Tomislav Zovko, v.r. 
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Na temelju članka 113. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/2021.) i 

članka 30. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  broj 11/21.), 

Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 8. sjednici održanoj 31.svibnja 2022. donijelo je  

 

ODLUKU  

o sprječavanju odbacivanja otpada  na području Općine Sikirevci 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuju se mjere za sprečavanje protuzakonitog (nepropisnog) 

odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš. 

  

Članak 2. 

 

(1) Odbacivanje otpada u okoliš je svako ostavljanje, napuštanje, odbacivanje ili odlaganje 

otpada izvan lokacije za gospodarenje otpadom i ne odnosi se na mjesto primopredaje 

otpada u sklopu javne usluge skupljanja komunalnog otpada. 

(2) Nepropisno odbačenim otpadom u okoliš smatra se otpad koji nije odložen u skladu s 

općim aktima Općine Sikirevci kojim se uređuje način pružanja javne usluge skupljanja 

komunalnog otpada i kojim je propisan komunalni red. 

 

Članak 3. 

 

(1) Mjere za sprečavanje protuzakonitog odbacivanja otpada na području Općine Sikirevci 

su: 

- uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 

- uspostava sustava evidentiranja lokacija nepropisno odbačenog otpada na području 

općine Sikirevci 

- provođenje redovitog terenskog nadzora na području općine Sikirevci radi 

utvrđivanja postojanja nepropisno odbačenog otpada i poduzimanje daljnjih mjera iz 

nadležnosti komunalnih  redara 

- provođenje edukacija i informativnih aktivnosti koje se odnose na gospodarenje 

otpadom. 

(2) Provedbu mjera iz prethodnog stavka osigurava općina Sikirevci, Jedinstveni upravni 

odjel  općine Sikirevci. 

 

Članak 4. 

 

(1) Općina Sikirevci je uspostavila sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 

otpadu. 

(2) Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu mogu se dostaviti: 

- Putem obrasca objavljenog na mrežnim stranicama Općine Sikirevci www.opcina-

sikirevci.hr 

- Putem elektronske pošte komunalnom redaru 

- Putem telefona/mobitela komunalnog redara 

- U prostorijama općine uprave 

- Putem pisanih obavijesti na adresu Općina Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja 4/A, 35224 

Sikirevci. 

 

http://www.opcina-sikirevci.hr/
http://www.opcina-sikirevci.hr/
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Članak 5. 

(1) Vođenje Evidencije lokacija onečišćenih otpadom( u nastavku: Evidencija) na području 

općine Sikirevci obveza je komunalnog redara općine. 

(2) U evidenciji se unose podaci o lokacijama onečišćenim otpadom, količinama otpada, 

izvršenim nadzorom i drugim podacima. 

(3) Podaci koji se unose u Evidenciji moraju biti usklađeni s aplikacijom za Evidenciju 

lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio informacijskog sustava gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske. 

Članak 6. 

(1) Komunalni redar mora provoditi redovite kontrole sa svrhom utvrđivanja lokacija 

odbačenog otpada. 

(2) Na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo odbacivanje otpada potrebno je provoditi 

češće kontrole, te prilikom nadzora lokacije sastaviti zapisnik. 

Članak 7. 

(1) Općina Sikirevci mora osigurati godišnju provedbu informativnih aktivnosti u vezi 

gospodarenja otpadom. 

(2) Informativne aktivnosti provode se: 

- Objavom informacija na mrežnoj  stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr  

- Provedbom ili podržavanjem akcija prikupljanja otpada 

- Održavanje javne tribine 

- Suradnjom s komunalnim poduzećem „Sikirevčanka“ d.o.o. ( dijeljenje letaka) 

- Promidžba putem sredstava javnog priopćavanja. 

Članak 8. 

(1) Radi provedbe mjera za uklanjanje protuzakonito odbačenog otpada komunalni redar će 

rješenjem narediti uklanjanje otpada osobi koja je nepropisno uskladištila, ostavila, 

odbacila i /ili odložila otpad. 

(2) Ako osoba koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i /ili odložila otpad 

nepoznata, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje otpada vlasniku nekretnine 

na kojoj je nepropisno uskladišten, odbačen, i/ili odložen otpad ili posjedniku nekretnine 

ako vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnim propisima upravlja 

određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi 

koju je zatekao da odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom ili osobi za koju 

se može dokazati da je otpad odbacila izvan lokacije gospodarenja otpadom. 

(3) Rješenjem iz stavka 1. i 2. ovoga članka određuje se: lokacija i procijenjena količina 

otpada, obveznik uklanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi 

za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci. 

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 

tijelu županije. 

(5) Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 1. i 2. ovoga članka komunalni redar 

utvrđuje ispunjavanje obveze o0dređene rješenjem. 

(6) Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. i 2. ovoga članka 

nije izvršena Općina Sikirevci dužna je osigurati uklanjanje tog otpada predajom 

ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpadom na trošak izvršenika. 

Članak 9. 

(1) Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja 

otpada uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način. 

(2) Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid 

komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta 

počinitelja odbacivanja otpada. 

http://www.opcina-sikirevci.hr/
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(3) Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne 

predoči na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni 

redar je ovlašten zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za 

unutarnje poslove radi utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada. 

(4) Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad 

odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije 

poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnom propisu, upravlja određenim 

područjem(dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničkog stanja u svezi 

odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju 

djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u 

svrhu utvrđivanja činjenica. 

Članak 10. 

Komunalni redar u obvezi su podatke utvrđene rješenjem iz članka 8.stavaka 1. i 2.   ove 

Odluke unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada u 

skladu s odredbama Zakona. 

Članak 11. 

Općinski načelnik Općine Sikirevci obvezan je do 31. ožujka tekuće godine , za 

prethodnu kalendarsku godinu Općinskom vijeću općine Sikirevci podnijeti izvješće o 

lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada 

uklonjenog temeljem ove Odluke ili Odluke o komunalnom redu. 

Članak 12. 

Na lokacijama na kojima je više puta Izvješćem iz članka 11. ove Odluke utvrđeno 

nepropisno odbacivanje otpada provest će se posebne mjere sprječavanja nepropisnog 

odbacivanja otpada: 

- Postavljanjem znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada 

- Pojačanim nadzorom komunalnog redara 

- Postavljanjem fizičkih prepreka kojim se onemogućuje pristup na lokacije 

- Postavljanjem video nadzora. 

  

Članak 13. 

Sredstva za provedbu mjera iz ove Odluke osiguravanju se u proračunu Općine Sikirevci . 

Članak 14. 

Za sve što nije propisano ovom Odlukom primijenit će se odredbe Zakona o gospodarenju 

otpadom. 

Članak 15. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“. 

(2) Ova Odluka objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Sikirevci  

www.opcina-sikirevci.hr. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

KLASA:  024-05/22-01/4                     

URBROJ: 2178-26-02-22-01 

Sikirevci, 31.svibanj 2022.           

          

         PREDSJEDNIK: 

                     Tomislav Zovko, v.r. 
                

 

http://www.opcina-sikirevci.hr/
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Temeljem članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine“ br. 68/18, 

110/1/ i 32/20. ) i članka 6. Odluke o osnivanju  o osnivanju „Sikirevčanka“ d.o.o. za razvoj 

usluge(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.25/19.) i članka 30. Statuta općine 

Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21.), Općinsko vijeće općine 

Sikirevci na svojoj 8.sjednici, održanoj dana 31.svibnja 2022. godine, donosi : 

  

O D  L  U  K  U  

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK 

KOMUNALNIH USLUGA „SIKIREVČANKA „ d.o.o. za razvoj i usluge , SIKIREVCI 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na  II. Dopunu cjenika komunalnih usluga   od 03.siječnja 2022.godine  i 

na   I. Izmjene cjenika komunalnih usluga za fizičke i pravne osobe od 18.svibnja 2022. god. od 

strane  komunalnoga poduzeća u 100% vlasništvu Općine Sikirevci  „SIKIREVČANKA“ d.o.o .za 

razvoj i usluge , Sikirevci .  

Članka 2.  

Dopuna i I. Izmjena cjenika sastavni je dio ove Odluke i bit će objavljena na službenim 

stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci hr.  i na oglasnoj ploči općine Sikirevci. 

Članka 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“  

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIKIREVCI 

 

 

 

KLASA:024-05/22-01/6 

URBROJ:2178-26-02-22-01 

SIKIREVCI; 31.svibanj 2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

                    Tomislav Zovko, v.r.  

  

http://www.opcina-sikirevci/
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„SIKIREVČANKA“ D.O.O. 

Za razvoj i usluge 

SIKIREVCI 

Lj. Gaja 4/a 

 

U Sikirevcima, 18.svibanj 2022.god. 

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu potvrđujem 

I.Izmjena cjenika 

komunalnih usluga “SIKIREVČANKA” d.o.o. 

za fizičke i pravne osobe 

-primjena od 18.svibnja 2022.god.  

 

Usluga 

Šifra 
 

Naziv Stopa      MJ Cijena MPC 

0001 Košnja trave-kosilicom 25,00       sat 80,00 100,00 

0002 Košnja trave-kosilicom 25,00       m2 0,44 0,55 

0003 Košnja trave strojem-tarup, malčer 25,00       sat 264,00 330,00 

0004 Košnja trave trimerom 25,00       sat 80,00 100,00 

0005 Košnja trave trimerom  25,00       sat 0,57 0,71 

0006 Košnja trave traktorskom kosilicom 25,00       sat 96,00 120,00 

0007 Metenje, pražnjenje koševa, čišćenje 
rubnjaka 

25,00        sat 60,00 75,00 

0009 Rušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila: promjer debla 0-45 cm 

25,00        sat 510,00 637,50 

0010 Rušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila: promjer debla 45-90 cm 

25,00         kom 840,00 1.050,00 

0011 Rušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila: promjer debla 90-150 cm 

25,00         kom 1.260,00 1.575,00 

0012 Redovno održavanje stabala, živica, i 
ostalog raslinja 

25,00          sat 60,00 75,00 

0013 Priprema terena za sadnju drvoreda 25,00         sat 60,00 75,00 
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0014 Okopavanje javnih zelenih površina s 
čupanjem korova 

25,00          sat 60,00  75,00 

0015 Zalijevanje zelenih površina 25,00          sat 60,00 75,00 

0016 Sadnja cvijeća i drveća 25,00          sat 60,00 75,00 

0017 Ručno kopanje, njegovanje i pljevljenje 
cvijeća 

25,00          sat 60,00 75,00 

0018 Skupljanje granja i lišća 25,00          sat 60,00 75,00 

0019 Čišćenje javnih površina i pješačkih staza 
od snijega 

25,00           sat 60,00 75,00 

0020 Skupljanje biorazgradivog i miješanog 
otpada 

25,00           sat 60,00 75,00 

0021 Obnavljanje cvjetnjaka, klupa i koševa za 
smeće 

25,00           sat 96,00 120,00 

0022 Zimska služba-čišćenje snijega i leda-
ralica 

25,00            
sat 

160,00 200,00 

0023 Zimska služba-čišćenje snijega i leda-
strojem 

25,00           sat 120,00 150,00 

0024 Zimska služba-čišćenje snijega i leda-
ručno 

25,00           sat 64,00 80,00 

0025 Čišćenje i uređenje groblja 25,00           sat 60,00 75,00 

0026 Rad traktora s prikolicom (odvoz-dovoz) 25,00           sat 144,00 180,00 

0027 Ličilački radovi 25,00            
m2 

20,00 25,00 

0028 Ostale usluge i izvođenje manjih 
građanskih radova i popravaka 

25,00            
sat 

60,00 75,00 

0029 Rad na uređenju za blagdane i 
manifestacije 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0030 Betoniranje pješačkih nogostupa-
popravak 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0031 Uvoz drva 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0032 Cijepanje drva 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0033 Cijepanje i uvoz drva 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0034 Radni sat radnika-NKV 25,00             
sat 

60,00 75,00 

0035 Orezivanje drveća-motorna pila 25,00             
sat 

72,00 90,00 

0051 Košnja trave-kosilicom 25,00            
min 

1,32 1,66 

0052 Košnja trave-malčer 25,00            
min 

4,40 5,5 

0053 Košnja trave-trimer 25,00            
min 

1,32 1,66 

0054 Košnja trave-traktorska kosilica 25,00            
min 

1,33 1,66 

0055 Čišćenje i održavanje groblja Sikirevci i 
Jaruge 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0056 Rad stroja-četka 25,00             
sat 

200,00 250,00 
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0057 Rad stroja-četka  25,00            
min 

3,32 4,16 

0058 Čišćenje groba-po osobi 25,00           
kom 

24,00 30,00 

0060 Čišćenje groba-mali 25,00           
kom 

12,00 15,00 

0061 Krčenje grma i raslinja 25,00             
sat 

60,00 75,00 

0064 Orezivanje i krčenje živice 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0065 Ruušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila 

25,00             
sat 

80,00 100,00 

0067 Orezivanje drveća-motorna pila 25,00            
min 

1,32 1,66 

0068 Orezivanje i krčenje živice 25,00            
min 

0,80 1,00 

0069 Rad traktora s prikolicom (odvoz-dovoz) 25,00            
min 

2,40 3,00 

0080 Održavanje nerazvrstanih cesta i 
poljskih putova 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0084 Pražnjenje klaoničkog otpada 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0094 Košnja trave-rider  25,00             
sat 

200,00 250,00 

0095 Košnja trave-rider  25,00            
min 

3,33 4,16 

0259 Usluga kopanja zemlje - NOVO 25,00             
sat 

48,00 60,00 

 

Razni radovi koji se ne mogu predvidjeti, a koji bi se mogli pojaviti na javnim površinama obračunavati će se 
po satu radnika i usluzi strojeva. 

Ostali radovi po narudžbi fizičkih osoba – po dogovoru.  

 

1. Cijene donijela Uprava Društva 
2. Cijene odobrio načelnik Općine Sikirevci 

 

    Načelnik:                                                                               Direktorica: 

    Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.                                                  Ana Knežević, mag.oec., v.r. 

     

_________________________                                               __________________________ 

 

 

U Sikirevcima, 18.svibanj 2022.god. 
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„SIKIREVČANKA“ D.O.O. 

Za razvoj i usluge 

SIKIREVCI 

Lj. Gaja 4/a 

 

U Sikirevcima, 03.siječanj 2022.god. 

 

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu potvrđujem 

II. Dopuna cjenika 

komunalnih usluga “SIKIREVČANKA” d.o.o. 

za fizičke i pravne osobe 

-primjena od 03.siječnja 2022.god.  

Usluga 

Šifra 
 

Naziv Stopa      MJ Cijena MPC 

0001 Košnja trave-kosilicom 25,00       sat 72,00 90,00 

0002 Košnja trave-kosilicom 25,00       m2 0,44 0,55 

0003 Košnja trave strojem-tarup, malčer 25,00       sat 240,00 300,00 

0004 Košnja trave trimerom 25,00       sat 72,00 90,00 

0005 Košnja trave trimerom  25,00       sat 0,57 0,71 

0006 Košnja trave traktorskom kosilicom 25,00       sat 80,00 100,00 

0007 Metenje, pražnjenje koševa, čišćenje 
rubnjaka 

25,00        sat 60,00 75,00 

0009 Rušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila: promjer debla 0-45 cm 

25,00        sat 510,00 637,50 

0010 Rušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila: promjer debla 45-90 cm 

25,00         kom 840,00 1.050,00 

0011 Rušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila: promjer debla 90-150 cm 

25,00         kom 1.260,00 1.575,00 

0012 Redovno održavanje stabala, živica, i 
ostalog raslinja 

25,00          sat 60,00 75,00 

0013 Priprema terena za sadnju drvoreda 25,00         sat 60,00 75,00 

0014 Okopavanje javnih zelenih površina s 
čupanjem korova 

25,00          sat 60,00  75,00 

0015 Zalijevanje zelenih površina 25,00          sat 60,00 75,00 
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0016 Sadnja cvijeća i drveća 25,00          sat 60,00 75,00 

0017 Ručno kopanje, njegovanje i pljevljenje 
cvijeća 

25,00          sat 60,00 75,00 

0018 Skupljanje granja i lišća 25,00          sat 60,00 75,00 

0019 Čišćenje javnih površina i pješačkih staza 
od snijega 

25,00           sat 60,00 75,00 

0020 Skupljanje biorazgradivog i miješanog 
otpada 

25,00           sat 60,00 75,00 

0021 Obnavljanje cvjetnjaka, klupa i koševa za 
smeće 

25,00           sat 96,00 120,00 

0022 Zimska služba-čišćenje snijega i leda-
ralica 

25,00            
sat 

160,00 200,00 

0023 Zimska služba-čišćenje snijega i leda-
strojem 

25,00           sat 120,00 150,00 

0024 Zimska služba-čišćenje snijega i leda-
ručno 

25,00           sat 64,00 80,00 

0025 Čišćenje i uređenje groblja 25,00           sat 60,00 75,00 

0026 Rad traktora s prikolicom (odvoz-dovoz) 25,00           sat 120,00 150,00 

0027 Ličilački radovi 25,00            
m2 

20,00 25,00 

0028 Ostale usluge i izvođenje manjih 
građanskih radova i popravaka 

25,00            
sat 

60,00 75,00 

0029 Rad na uređenju za blagdane i 
manifestacije 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0030 Betoniranje pješačkih nogostupa-
popravak 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0031 Uvoz drva 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0032 Cijepanje drva 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0033 Cijepanje i uvoz drva 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0034 Radni sat radnika-NKV 25,00             
sat 

60,00 75,00 

0035 Orezivanje drveća-motorna pila 25,00             
sat 

60,00 75,00 

0051 Košnja trave-kosilicom 25,00            
min 

1,20 1,50 

0052 Košnja trave-malčer 25,00            
min 

4,00 5,00 

0053 Košnja trave-trimer 25,00            
min 

1,20 1,50 

0054 Košnja trave-traktorska kosilica 25,00            
min 

1,33 1,66 

0055 Čišćenje i održavanje groblja Sikirevci i 
Jaruge 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0056 Rad stroja-četka 25,00             
sat 

168,00 210,00 

0057 Rad stroja-četka  25,00            
min 

2,80 3,50 

0058 Čišćenje groba-po osobi 25,00           24,00 30,00 
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kom 

0060 Čišćenje groba-mali 25,00           
kom 

12,00 15,00 

0061 Krčenje grma i raslinja 25,00             
sat 

60,00 75,00 

0064 Orezivanje i krčenje živice 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0065 Ruušenje i orezivanje drveća-motorna 
pila 

25,00             
sat 

72,00 90,00 

0067 Orezivanje drveća-motorna pila 25,00            
min 

1,20 1,50 

0068 Orezivanje i krčenje živice 25,00            
min 

0,80 1,00 

0069 Rad traktora s prikolicom (odvoz-dovoz) 25,00            
min 

2,00 2,50 

0080 Održavanje nerazvrstanih cesta i 
poljskih putova 

25,00             
sat 

60,00 75,00 

0084 Pražnjenje klaoničkog otpada 25,00             
sat 

48,00 60,00 

0094 Košnja trave-rider  25,00             
sat 

180,00 225,00 

0095 Košnja trave-rider  25,00            
min 

3,00 3,75 

0259 Usluga kopanja zemlje - NOVO 25,00             
sat 

48,00 60,00 

 

Razni radovi koji se ne mogu predvidjeti, a koji bi se mogli pojaviti na javnim površinama obračunavati će se 
po satu radnika i usluzi strojeva. 

 

Ostali radovi po narudžbi fizičkih osoba – po dogovoru.  

 

3. Cijene donijela Uprava Društva 
4. Cijene odobrio načelnik Općine Sikirevci 

 

   Načelnik:                                                                               Direktorica: 

    Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.                                                 Ana Knežević, mag.oec.,v.r. 

    

 _________________________                                            __________________________ 

 

 

 

U Sikirevcima, 03.siječanj 2022.god.  
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Temeljem članka 4. stavak 2. Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Sikirevci («Službeni 

glasnik općine Sikirevci » br. 1/22),  te članka 47. Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“br.11/21.), općinski načelnik donosi: 

 

O D L U K U 

o imenovanju uredništva „Službenog glasnika Općine Sikirevci“ 

 

Članak 1. 

 

 U uredništvo „Službenog glasnika Općine Sikirevci“ imenuju se:  

1. Josip Nikolić, dipl.ing.drv., općinski načelnik – glavni urednik 

 2. Matea Nikolić, mag.ing.aedif., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci  

3. Gordana Lešić, administrativan tajnica općine Sikirevci  

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“. 

Ova Odluka objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE SIKIREVCI 

 

KLASA: 024-06/22-01/ 7  

URBROJ:2178-26-01-22-01 

Sikirevci, 01.lipanj 2022. godine  

OPĆINSKI NAČELNIK:  

Josip Nikolić, dipl.ing.drv., v.r. 

 

http://www.opcina-sikirevci.hr/
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„SLUŽBENI GLASNIK“  Općine Sikirevci 

 

Izdaje: Općina Sikirevci 
 

Za izdavača : Josip Nikolić, dipl.ing.drv.teh., općinski načelnik Općine Sikirevci 
 

Grafička priprema i tisak: Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci 
 
 
 
 


