
 
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, 
123/17) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13, 
01/18) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj dana 23.03.2018.g. donijelo je: 

 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE SIBINJ 
 
 

Članak 1. 
 
              U Statutu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13 i 01/18) 
 u članku 16. u stavku 2. iza riječi: „mjesne odbore“ točka briše se, zarez stavlja se i dodaju se riječi: 
„ukoliko su osnovani na području općine.“ 
 

Članak 2. 
 

             U članku 18. stavku 2. podstavak 3. iza riječi: „na području Općine“ zarez stavlja se i dodaju 
se riječi: „ukoliko su mjesni odbori osnovani,“ 
 

Članak 3. 
 

U članku 20. stavku 5. iza riječi: „na području općine,“ dodaju se riječi: „ukoliko su mjesni 
odbori osnovani,“. 
 

Članak 4. 
 
            U članku 25. u stavku 2. iza riječi: „vijeće mjesnog odbora“ točka briše se, zarez stavlja se i 
dodaju se riječi: „ukoliko su mjesni odbori osnovani na području općine.“ 
 

 
Članak 5. 

 
             U članku 25. stavku 3. iza riječi: „mjesnog odbora“ zarez stavlja se i dodaju se riječi: „ukoliko 
je isti osnovan“. 
    

Članak 6. 
 

          U članku 45. stavku 9. točki 27. iza riječi: „mjesnih odbora“ dodaje se zarez i riječi: „ukoliko 
su mjesni odbori osnovani“.  
 

Članak 7. 
 

             U članku 48. stavku 1. podstavak 2. iza riječi: „mjesnog odbora“ zarez stavlja se i dodaju se 
riječi: „ukoliko je mjesni odbor osnovan,“. 
 
 
 
 
 



Članak 8. 
               U članku 59. stavak 1. mijenja se i sada glasi: 
„Na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi 
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.“ 
 
 

Članak 9. 
 
              Članak 60. briše se. 
 

Članak 10. 
 

              Članci 62. i 63. brišu se. 
 

Članak 11. 
 
              Članci  od 65. do 76.  brišu se. 
 
 

Članak 12. 
 

               U članku 93. stavku 2. iza riječi: „ s područja općine“ točka briše se, zarez stavlja se i dodaju 
se riječ: „ukoliko su mjesni odbori osnovani.“ 

 
Članak 13. 

 
               U članku 94. stavku 3. iza riječi: „većina vijeća mjesnih odbora“ zarez stavlja se i dodaju se 
riječ: „ukoliko su mjesni odbori osnovani“. 

 
Članak 14. 

 
             Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta općine 
Sibinj. 
 

Članak 15. 
 
            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama općine 
Sibinj“. 
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