
 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/7) a sukladno članku 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 123/7), članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 6. sjednici 
održanoj dana 26.siječnja 2018.godine donijelo je: 

 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE SIBINJ 
 
 

Članak 1.  
  
 

U Statutu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13)  
članak 4. mijenja se i glasi: 
                „Općina Sibinj ima grb i zastavu. 
    Grb i zastava Općine Sibinj mogu se upotrebljavati na način kojim se poštuje tradicija i 
dostojanstvo Općine. 
               Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim 
propisima. 
   Grb Općine Sibinj je grb u poluokruglom štitu, u plavom polju srebrni-bijeli, raskriljeni 
pelikan, zlatnog-žutog kljuna, hrani svojom krvlju (tri crvene kapi), tri mlada srebrno-bijela ptića, u 
zlatno-žutom gnijezdu. 
 Zastava Općine Sibinj je jednobojna svijetloplave boje, standardnog propisanog omjera dužine 
i širine 2:1, s grbom Općine Sibinj u sredini zastave na sjecištu dijagonala.  
Grb je porubljen zlatnom-žutom trakom, visine 2/3 širine zastave.“ 
 

Članak 2. 
 
U članku 18. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
 
„Referendum raspisan radi  prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine 
nije obvezujući.“ 
 

Članak 3.  
     U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je 
izabran zajedno s njim može predložiti: 

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine, 
- 2/3 članova općinskog vijeća 

 
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 
 
„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis 
birača Općine Općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 20. stavak 4. ovog Statuta.“ 
 
 



„Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Odluku o 
raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno 
s njim Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“ 
 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5. 
 
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., brojka „12“ zamjenjuje se brojkom: „6“. 
 

Članak 4. 
 
  U članku 20. stavak 1. mijenja se i sada glasi: 
„Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, predsjednik Općinskog vijeća dužan je 
dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu 
(regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.“ 
  

 
Članak 5. 

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi: 
 „Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih 
članova. 
 Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i 
odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova 
Općinskog vijeća. 
 Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koju 
je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova 
svih članova.“ 
 

Članak 6. 
 

U članku 34. stavku 1.riječi: „četiri godine“ zamjenjuju se riječima: „do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora odnosno do dana 
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog vijeća.        
 

U stavku 2. iza riječi: „redovnim izborima“ dodaju se riječi: „odnosno do dana stupanja na 
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju općinskog vijeća.“  
 

Članak 7.  
 

U članku 35. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Vijećnik ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog 
vijeća i njegovih radnih tijela“. 
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 
 
 

Članak 8. 
 

U članku 45. stavak 9. točka 5. mijenja se i glasi: 
 
„odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne 
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje 
o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno drugom raspolaganju imovinom, a  ako je 
iznos 0,5% prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kuna tada odlučuje o vrijednosti do iznosa od 
70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora 
biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom;“ 



 
Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi: 
 
„Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 9. točke 19. ovog članka općinski načelnik dužan je 
objaviti u prvom broju službenog glasila Općine koji slijedi nakon donošenja te odluke.“ 
 
 

Članak 9.  
 

U članku 47. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: 
„Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik te njegov zamjenik.“ 
Dosadašnji stavci 1., 2., 3., i 4. postaju stavci 2., 3. 4. i 5. 
 
 

Članak 10. 
 

U članku 50. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: 
„Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju volonterski ne mogu promijeniti način 
obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 
 
Dosadašnja točka 6. postaje točka 7. 
Dosadašnja točka 7. postaje točka 8. 
Dosadašnja točka 8. postaje točka 9. 
Dosadašnja točka 9. postaje točka 10. 
Dosadašnja točka 10. postaje točka 11. 
Dosadašnja točka 11. postaje točka 12. 
Dosadašnja točka 12. postaje točka 13. 
Dosadašnja točka 13. postaje točka 14 
Dosadašnja točka 14. postaje točka 15. 
Dosadašnja točka 15. postaje točka 16. 

 
 

Članak 11.  
 

U članku 53. stavak 4. točki 2. riječ: „radni“ zamjenjuje se riječju: „službenički“, a riječi: 
„radnog odnosa“ zamjenjuju se riječju: „službe“. 
 

U stavku 5.iza brojke: „4.“ dodaju se riječi: „točkama 1., 3. i 4.“ 
 

 
Članak 12.  

 
U članku 54. stavak 1. iza riječi: „djelokruga“, točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: 

„osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“ 
 
 

Članak 13.  
 

U članku 55. stavku 1. riječi: „ i nadziru“ i riječi: „te poduzimaju propisane mjere“ brišu se. 
 

Članak 14. 
 

U članku 61. stavku 1. iza riječi: „na području Općine“ dodaje se zarez i riječi: „članovi 
Općinskog vijeća“. 
 



 
 

Članak 15. 
 

U članku 67. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 
„Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 (pet) članova.“ 
 
 

 Članak 16. 
 

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
„U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može 
Općinskom vijeću predložiti raspuštanje vijeća mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog 
Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.“ 
 

Članak 17.  
 

U članku 78. stavku 1. riječ: „domaćina“ zamjenjuje se riječju: „gospodara“. 
 
 

Članak 18.  
 

U članku 79. stavku 2. alineja 7. riječi: „i dotacije“ brišu se. 
 
 

Članak 19.  
 

U članku 82. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
„Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti 
ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.“ 
 
Stavak 3. briše se. 
 
  
Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi: 
 
„Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže 
za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi  odluke o privremenom financiranju, nastavlja 
financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih 
korisnika u skladu s posebnim zakonom.“ 
 
Novi stavak 4. glasi: 
 
„Odluku o privremenom financiranju Općinsko vijeće donosi do 31. prosinca, u skladu s posebnim 
zakonom, na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske.“ 
 

Članak 20. 
 

Članak 88. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
„Opći akti objavljuju se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.“ 
 



 
 

Članak 21. 
 

 U članku 90. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
„Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti 
općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim: 

- ako nakon raspuštanja Općinskog vijeća iz razloga navedenih u Zakonu, novoizabrano Općinsko 
vijeće ne donese proračun u roku od 90 dana od dana konstituiranja,  

- ako nakon razrješenja općinskog načelnika Općinsko vijeće ne donese proračun u roku od 45 
dana od dana kada ga je novoizabrani općinski načelnik predložio Općinskom vijeću na 
donošenje.“ 

 
Članak 22. 

 
U članku 92. stavku 1. riječi: „Brodsko-posavske županije“ zamjenjuju se riječima: „Općine 

Sibinj“. 
 
 

Članak 23. 
 

U članku 92. stavku 2. riječi: „Brodsko-posavske županije“ zamjenjuju se riječima: „Općine 
Sibinj“. 
 
 

Članak 24. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 
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