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IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE SIKIREVCI
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ -LIPANJ 2018.
U skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine
Sikirevci podnosim Općinskom vijeću općine Sikirevci Izvješće o radu za razdoblje siječanj - lipanj 2018.
godine čime ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik jedinice lokalne samouprave dva puta
godišnje dajem detaljan prikaz svog rada kao nositelja izvršne vlasti.
Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti, mjere i aktivnosti u prvoj polovici 2018. godine,
odnosno informacije pripremljene u Jedinstvenom upravnom odjelu, pa se u nastavku daje pregled
djelovanja načelnika po pojedinim područjima.
Općina Sikirevci, kao jedinica lokalne samouprave, obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a to obuhvaća:
 uređenje naselja i stanovanje,
 prostorno i urbanističko planiranje,
 komunalno gospodarstvo,
 brigu o djeci,
 socijalnu skrb,
 primarnu zdravstvenu zaštitu,
 odgoj i osnovno obrazovanje,
 kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 zaštitu potrošača,
 zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 protupožarnu i civilnu zaštitu,
 promet na svom području,
 ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Svi poslovi obavljani su sukladno zakonima, u suradnji sa zamjenikom načelnika, referentom za
administrativne poslove JUO i računovodstvom , komunalnim redarom I komunalnim radnikom. Financijska
sredstva su racionalno i štedljivo raspoređivana u namjeri zadovoljavanja svih potreba i prioriteta za
funkcioniranje lokalne zajednice.
Rad načelnika, odnosno izvršne vlasti u Općini Sikirevci podijeljen je prema sljedećim aktivnostima:
 donošenje akata i predlaganje akata prema Općinskom vijeću,
 funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela.
O samoj kvaliteti poslova, prijedloga, zaključaka, smjernica odluka i općih akata koji proizlaze iz
samoupravnog djelokruga, a koji su izvršeni, ostvareni ili realizirani može se zaključiti i analizirati po
pojedinim područjima u nastavku izvješća.
DONOŠENJE AKATA I PREDLAGANJE AKATA PREMA OPĆINSKOM VIJEĆU
Načelnik Općine Sikirevci podnio je Općinskom vijeću na raspravu i prihvaćanje sljedeće akte:
•
- prijedloga Statuta Općine Sikirevci
•
- prijedloga Poslovnika Općine Sikirevci.
•
- prijedloga Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Sikirevci .
•

prijedloga Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Sikirevci.

•
prijedloga Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija za općinu Sikirevci u 2018. godini.
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•
Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna općine Sikirevci od 01.siječnja-31.prosinca 2017.
god.
•
1a.Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture općine Sikirevci za 2017. god.
•
1b.Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa o izvršenju programa socijalne skrbi i
zdravstvene zaštite na području općine Sikirevci za 2017.god.
•
1c.Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima općine Sikirevci za 2017.god.
•
1d.Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
općine Sikirevci za 2017.god.
•
Izvješće općinskog načelnika o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2017.god.
•
2a.Izvješće općinskog načelnika o primjeni agrotehničkih mjera u 2017.god.(usvajanje
izvješća)
•
Izvješće općinskog načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Sikirevci za
2017. god.
•
Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017.god.
•
Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
•
•
Prijedlog usvajanja Programa raspolaganja poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu republike
Hrvatske na području Općine Sikirevci
DONOŠENJE AKATA OPĆINSKI NAČELNIK
Izmjena I dopuna Odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika
◦
II. Izmjena I dopuna Pravilnika o Unutarnjem redu, načinu rada i sistematizaciji Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sikirevci
◦
Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci za 2018. godinu
◦
Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u službu-stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog
odnosa
◦
Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Sikirevci
◦
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje općine
Sikirevci
◦
Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za
područje općine Sikirevci
◦
Odluku o isplati jubilarne nagrade službenici Gordani Lešić
◦
Zaključak o davanju ovlaštenja za potpisivanje rješenja o upravnim stvarima iz komunalnog
gospodarstva
◦
Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme -komunalni redar
Načelnik kao izvršno tijelo Općine Sikirevci u predmetnom razdoblju donio je 45 rješenja o isplatama
jednokratnih financijskih pomoći ( za naknade povodom rođenja djeteta, novčane i u naravi socijalne
pomoći, pomoći drugim udrugama , povrati sredstava, naknade za financ. Političkih stranaka, naknade
sukladno Zakonima o vatrogastvu, Crvenom križu), a odnosi se na postupke sukladno Zakonu o proračunu I
Proračunu općine Sikirevci.
U funkciji općinskog načelnika bio sam nazočan na svim sjednicama Općinskog vijeća, te sam
upoznavao vijećnike o radu između tri (3) sjednice i sudjelovao u raspravama prije donošenja odluka.
Stručnu administrativnu i savjetodavnu pomoć pružali smo putem Jedinstvenog upravnog odjela za
sve udruge, te smo rješavali zamolbe i zahtjeve mještana koji su u nadležnosti lokalne samouprave i u skladu
sa zakonskim i statutarnim odredbama.
PRORAČUN I FINANCIJE

Područje proračuna i financija obavljano je prema Zakonu o proračunu, Zakonu o financiranju
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
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samoupravi, Zakonu o javnoj nabavi, Statutu Općine Sikirevci te ostalim propisima i općim aktima
Općinskog vijeća.
Područje proračuna i financija te financiranje lokalne jedinice je vrlo važno za realizaciju planova,
programa i projekata koji se provode u samoupravnom djelokrugu općine i poslovima od lokalnog značaja.
Izvorna sredstva, temeljem Zakona o proračunu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi su od lokalnih poreza,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, zakupa
poslovnog prostora i ostalih prihoda.
Tijekom predmetnog razdoblja, putem Jedinstvenog upravnog odjela slane su opomene dužnicima
za zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i u vlasništvu općine, te opomene za obveze
plaćanja kunalnog doprinosa.
Korištenje proračunskih sredstava
Proračunska sredstva korištena su sukladno odredbama o Proračunu i Odluke o izvršavanju
proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu, te za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna
U okruženju šire gospodarske recesije koja se odražava i na našu općinu vodilo se računa o
prioritetnim poslovima iz propisane nadležnosti općine, te se djelovalo u cilju suzbijanja krize i osiguranja
solventnosti proračuna.
Izvješće o provedenim postupcima javne nabave
Općina Sikirevci je kao javni naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi u svim postupcima
nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno
500.000,00 kn za radove.
Tijekom predmetnog razdoblja provedene su dva (2) postupak prema Zakonu o javnoj nabavi, od
kojeg je jedan postupak poništen ,a odnosio se na nabavu robe po Programu ZAŽELI -nabavne vrijednosit
368.000kn bez PDV-a, te drugi postupak za radove na izgradnji vatrogasnog doma u Sikirevcima-II FAZA procjenjena nabavna vrijednost 320.000kn.
Za procijenjenu vrijednost nabave gore navedenih vrijednosti provodio se postupak sukladno
Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave .
Postupak izrade, donošenja i objave Plana nabave Općine Sikirevci za 2018. godinu u potpunosti je
usklađen s odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Zakon o javnoj nabavi uveo je obvezu vođenja i objave registra sklopljenih ugovora i okvirnih
sporazuma kojim su naručitelji obvezni staviti javnosti na raspolaganje zakonom propisane podatke o
sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima i iste ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Općina Sikirevci
je na svojim internetskim stranicama objavljivala Registar sklopljenih ugovora za prvo polugodište 2018.
POLJOPRIVREDA, VODOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
Poljoprivreda je strateška grana gospodarstva u našoj Općini, koja zahtijeva posebnu pažnju i
aktivnosti kroz praćenje raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, naplate zakupa i prodaje
zemljišta, povrata zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih problema.
Sve poslove u vezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine
Sikirevci preuzela je Općina Sikirevci, zaključeni su 10 privremenih ugovora o zakupu na rok od dvije godine
te naplata .Općina Sikirevci usvojila je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na
području svoje općine, te se čeka suglasnost Ministarstva poljoprivrede.
Usluge izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području
općine Sikirevci -ishodila tvrtka MIG d.o.o. Slav. Brod ukupno 13.000kn plaćen I. Dio 6.500kn
U mjesecu siječnju 2018. godine izvršen je prijenos doznačenih novčanih sredstava iz državnog
proračuna u prosincu 2017. godine za ublaživanje štete poljoprivrednicima nad usjevima nastalo putem

SUŠE u ukupnom iznosu od 96.495,00kn.
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GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
U okviru nadležnosti i ovlasti, a u skladu sa zakonskim propisima praćeno je stanje u gospodarstvu,
razmatrani su problemi i poduzimane su određene mjere za unaprjeđivanje stanja u gospodarstvu.
Zaključeno je 8 ugovora o nabavi radova, roba i usluga i 2 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:
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PREDMET UGOVORA

Datum sklapanja
ugovora
Rok sklapanja ugovora
zaključivanja

1.

2.

3.

4.

5.

Stručni poslovi u podučju
planiranja civilne zaštitekonzultantsko/savjetnički poslovi
Aneks Ugovora o sufinanciranju
zapošljavanja u javnom radu

01.01.2018.
31.12.2018
03.01.2018.
28.02.2018

Naziv ponuditelja s kojim
je sklopljen ugovor iznos
kn

"IN-Konzalting d.o.o.
Slav.Brod, Baranjska
18./875,00kn s PDV-om mjesečno
HZZ,Zagreb , bruto plaće
za 2 mjeseca

Ugovor o pripremi I prijavi
projekta na natječaj Energetske
obnove I korištenja obnovljenih
izvora energije u zgradama
javnog sektora te upravljanju
projektom I vođenje
administracije -Ambulanta
Jaruge

15.01.2018.

Deratizacija Ugovor o pripremi I
prijavi projekta na natječaj
Energetske obnove I korištenja
obnovljenih izvora energije u
zgradama javnog sektora te
upravljanju projektom I vođenje
administracije -Ambulanta
Sikirevci

15.01.2018.
31.12.2019.

DOMINO d.o.o. Osijek ,
Šumska 2./47.058,75 kn
s PDV-om

Ugovor o sufinanciranju
stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

7.05.2018

" HZZ"Sl.Brod

31.12.2019.

DOMINO d.o.o. Osijek ,
Šumska 2./47.058,75 kn
s PDV-om

7.314,24 kn
06.5.2019.

6.

7.

Ugovor br. 16-776-18 o
korištenju sredstava Ministarstva
,Zgrada stare općine I škole

15.02.2018.
31.10.2018.

Ministarstvo kulture RH
,Zagreb, Runjaninova
2./50.000kn

Ugovor izvršenju usluga

02.04.2018.

ECO ENERGY d.o.o.

8.

9.

10.

deratizacije

02.05.2018.

Slav.Brod, E.Kumičića
10./10.400kn +PDV-e

Ugovor o uslugama provedbe
postupka javne nabave(otvoreni
postupak) za robe (higijenske
potreštine) -NATJEČAJ PONIŠTEN

18.03.2018.

INAT-VK j.do.o.
Vinkovci/10.000kn s
PDV-om

Ugovor o sufinanciranju Br. 08-FR-0421/18-12 ,projekt Izgradnja
vatrogasnog doma u Sikirevcima
II Faza

02.05.2018.

Ugovor o uslugama provedbe
postupka javne nabave(otvoreni

18.06.2018.

postupak) za robe (higijenske
potreštine) -PONOVLJEN

Također je izdano
vrijednosti.

-

01.11.2018.

18.08.2018.

Ministarstvo regionalnog
razvoja I fondova
EU,Zagreb /100.000kn
PRONOVA d.o.o. Sl.Brod
/ 12.500kn s
PDV-om

50 narudžbenica za nabavku radova, roba i usluga jednostavne bagatelne

Općina Sikirevci je član Lokalne akcijske grupe (LAG) Slavonska ravnica te redovito sudjeluje u radu
članarina 10.000,00kn.
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje obavljaju se javni radovi. Radovi u mjeri javnog
rada: Revitalizacija krčenje i čišćenje poljskih putova, traju od 01. rujna 2017.a završavaju 28. veljače 2018.,
a zaposleno je 7 osoba s područja općine. Također je završen program javnih radova po programu
Radnik/ca na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava(sanacija nerazvrstanih cesta,
čišćenje drveća i niskog raslinja). -zaposleno 10 osoba u vremenskom periodu od 18.prosinca 2017.17.lipnja 2018.
Započeo je rad zapošljavanja 15 osoba u programu : ZAŽELI-zapošljavanje žena- socijalni program
briga I pomoć starim I nemoćnim. Finaciranje iz EU fondova. Nabava bicikla za potrebe rada programa
Odobren je zahtjev za zapošljavanje 1 osobe u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja
radnog odnosa.
Podnesen je zahtjev za zapošljavanje 10 osoba u programu Radnik/ca na poslovima Revitalizacija
krčenje i čišćenje poljskih putova- odobren projket započeli s radom 18.07.2018. rad na 6 mjeseci .
GRADITELJSTVO, STAMBENO-KOMUNALNI POSLOVI I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
U skladu sa zakonskim propisima koji proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o gospodarenju otpadom, Zakonu o prostornom
uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o koncesijama, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
i općih akata Općine Sikirevci, u prvoj polovini 2018. razmatran je veliki broj pitanja, provođene su aktivnosti
i rješavani su problemi u cilju što boljeg i kvalitetnijeg funkcioniranja komunalnih poslova i izgradnje
komunalne infrastrukture.
Općina je zaposlila djelnika na poslovima I radnim zadacima Komunalni redar koji preuzima sve
poslove vezan za Zakon o komunalnom gospodarstvu.
Izdano je 3 rješenje za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada i 12 rješenja obveznicima plaćanja
komunalnog doprinosa.
Aktivnosti u predmetnom razdoblju:




















održavanje čistoće u mrtvačnicama
osiguranje zgrade općine
7
7
redovito održavanje javnih površina-košenje(rad djelatnika na ugovor o djelu utrošeno
41.243,87kn),
redovit pregle I servisiranje -nova općinska zgrada -plinski spremnik-2.062,50kn
redovito održavanje objekata u vlasništvu općine-6.839,80kn
redovito održavanje strojeva u vlasništvu općine 6.105,14kn
nabava goriva (motorni benzin I dizel gorivo) za rad strojeva -13.191,78kn
redovito održavanje nerazvrstanih cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta-nabava- tucanika
29.312,50kn
izvođenje javnih radova( krčenje I paljenje raslinja )
nabava sadnica I sadnja – na jelas (4.164,00kn)
uređenje dječjeg igrališta , nabava nove sportske opreme, klupe, jarbol za postavljanje
zastave (11.681,25kn)
vršena deratizacija 14.250,00knI dezinsekcije 27.375,00kn(protiv glodavaca I komaraca)
nabava novih strojeva za održavanje javnih površina( 30.748,36kn)
zamjena I održavanje svjetiljki javne rasvjete u naseljima Sikirevci I Jaruge-21.088,00kn.
Ulaganja u projekte za staru općinsku zgradu-energetska obnova zgrade 50.000,00kn
kupovina zemljišta (dio nogometnog igrališta I sporski objekti 190.000 kn)
izrada projekta za uređenje Centra naselja Sikirevci-86.100kn
najam strojeva I usluge rada održavanja javnih povbršina-21.687,50kn

Općina je izradila Plan gospodarenja otpadom za vremensko razdolje 2019.-2023. godine- usluge
izrade Plana ishodila je tvrtka Hidropla d.o.o. u iznosu do 12.500kn
Da bi građanima osigurali bolje uvjete za osiguranje traktora i poljoprivrednih vozila omogućili smo
vršenje tehničkog pregleda i osiguranja u općinskoj zgradi.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI ( ŠPORT, KULTURA, OBRAZOVANJE)
Provođeno je dosta aktivnosti na ovom području, a sve prema zakonskim odredbama i ovlastima,
financijska pomoć je pružana svim korisnicima proračuna koji su uvršteni u programu javnih potreba u
2018.god.
ŠPORT
Sufinancirane su sljedeće ŠPORTSKE I KULTURNE udruge sa područja općine Sikirevci po
prijevljenom natječaju:
 NK SIKIREVCI u iznosu od 47.000kn
 NK SLOGA JARUGE u iznosu od 30.000 kn
 KONJOGOJSKA UDRUGA SIKIREVCI u iznosu od 13.000kn
 LD GRANIČAR SIKIREVCI u iznosu od 15.000kn
 RD GRGEČ JARUGE u iznosu od 9.000kn
KULTURA
 KUD SLOGA SIKIREVCI u iznosu od 6.000kn
 DVD SIKIREVCI u iznosu od 15.000kn
 SIKIREVCI MOTIVI u iznosu od 10.000,00kn
 UDRUGA MISIJA SIKIREVCI u iznosu od 8.000kn
 SINDIKALNA UDRUGA UMIROVLJENIKA SIKIREVCI u iznosu od 5.000,00Kn
OBRAZOVANJE
 sufinanciranje programa OŠ u iznosu od 4.000,00 kn
održavanje male škole u iznosu od 35.000,00 kn
Iz plana proračuna s pozicije 77 -tekuće donacije za nepredviđene troškove i povrat novčanih sredstava



Tekuće donacije u novcu općina Sikirevci je doznačila udrugama koji nisu ili jesu sa
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područja svoje općine na temelju podnesenih pismenih zamolbi (jednokratna financijska pomoć u novcu) i
to za:
 Udruga roma Slav.Brod 500kn
 Kajakaški klub invalida Slav. Brod 500kn
 ŠRU Amur Sl. Šamac 500kn
 Ergela Medvidović 1.000kn
 DVD Gundinci 500kn
 Udruga Regoč Bukovlje 3.000kn
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o socijalnoj skrbi provođene su aktivnosti u
području zdravstva i socijalne skrbi u interesu lokalne zajednice.
Izadana 3 rješenja pomoć obitelji Karačić (10.000,00kn) I Pranjić (5.000,00Kn) I obitelji Radovanović
Ivan-slušni aparatić za dijete ( 4.540,01kn)sredstva planirana Proračunom za rad predstavničkog tijela po
Odluci Općinskog vijeća -pomoć obiteljima u ukupnom iznosu od 19.540,01kn.
Izdano je 15 rješenja za naknadu građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 3.600 kn.
Izdano je 1 rješenje za pomoć osobama s invaliditetom za sufinanciranje Dječjeg vrtića Cekin u
iznosu od 800,00 kn/mjesečno za dijete Brkić Ilije iz Sikirevaca. Utrošeno ukupno 4.800,00kn.
Izdano je 8 rješenje za jednokratne porodiljske naknade u iznosu od 8.000,00 kn.
Za ostale naknade iz proračuna u naravi (plaćanje režije-utrošak elek.energije) izdano je 1 rješenje i
utrošeno 531,16 kn.
Pružana je financijska i materijalna pomoć oko organizacija akcije dragovoljnog darivanja krvi u
iznosu od 536,50 kn.
Izvršen je prijenos novčanih sredstava sukladno Zakonu o Crvenom križu , Crvenom križu Slav.Brod u
iznosu od 2.212,92 kn .
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I VATROGASTVO
Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Zakona o vatrogastvu, aktivnosti su usmjerene za
poboljšanje i organizaciju zaštite i spašavanja i održavanje kvalitetnog rada vatrogastva na području općine.
Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju Općina mora osigurati financijska sredstva za provođenje mjera
zaštite i spašavanja. Prema Zakonu o vatrogastvu, za vatrogasnu djelatnost potrebno je izdvojiti 5%
proračuna Općine godišnje.
Za vatrogasnu zajednicu općine Sikirevci izdvojeno je 35.000,00kn, za dobrovoljno vatrogasno
društvo Sikirevci izdvojeno je 10.000,00kn , za civilnu zaštitu 2.000,00 kn, a za HGSS 2.500,00 kn.
JAVNOST RADA I PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
U izvještajnom razdoblju redovito je ažurirana službena Internet stranica općine www.opcinasikirevci.hr, a sve u cilju transparentnosti rada općinske uprave. U brojnim kontaktima s građanima nastojalo
se udovoljiti njihovim zahtjevima i upitima, koji su vrlo često isključivo informativnog ili savjetodavnog
karaktera.
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama u izvještajnom razdoblju nije bilo zaprimljenih
zahtjeva.
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ZAVRŠNA I POZDRAVNA RIJEČ
Temeljem Zakona o lokalnoj (područnoj) samoupravi i upravi i odredbama Statuta Općine Sikirevci, u
svojstvu općinskog načelnika podnosim i dostavljam ovo Izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2018.
godine, u kojem su opisane sve aktivnosti koje sam izvršavao i provodio i službenicima Jedinstvenog
upravnog odjela, a u cilju funkcioniranja i zakonskog poslovanja općine i u skladu s trenutnom situacijom i
vremenu recesije i krize. Maksimalno sam nastojao da zakonske i statutarne zadaće obavljam u okvirima
zakonskih odredbi, temeljito i odgovorno.
Želim istaći da je suradnja Općinskog vijeća , Mjesnog odbora Sikirevci i Jaruge i mene, kao čelnika
izvršne vlasti i zakonskog zastupnika općine, kvalitetna, a to potvrđujemo redovitim dolascima na sjednice i
donošenjem akata od važnosti za razvoj i budućnost Općine Sikirevci.
Također želim istaći korektnu i dobru suradnju sa svim predstavnicima mjesnih odbora, voditeljima
drugih gospodarskih i kulturnih institucija te predstavnicima svih udruga koje djeluju na području Općine
Sikirevci .

S poštovanjem,

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI
Josip Nikolić, dipl. Ing..

