
                         
 
 
 

                                                                                             
      REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
             OPĆINA SIBINJ  
                 Općinsko vijeće 
 
Klasa:   021-05/17-01/08 
Urbroj: 2178/08-01-17-1 
Sibinj, 11.prosinac  2017. godine 

- ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA 
- Općinski načelnik 

- Zamjenik Općinskog načelnika 
- Pročelnik 

P R E D M E T : 5. sjednica Općinskog vijeća - poziv za sjednicu                       
 
                    Na temelju članka 22. Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj (“Službeni vjesnik  
Brodsko-posavske županije” broj 11/01 i 12/09)  s a z i v a m  5. sjednicu Općinskog vijeća općine 
Sibinj   za  
                       15.prosinca  2017. godine (petak) u 19,00 sati 
 
                Sjednica će se održati u prostorijama općine Sibinj, 108.brigade ZNG 6. 
                Za sjednicu predlažem slijedeći  
 

D N E V N I   R E D: 
                              -usvajanje zapisnika sa 4.sjednice  

                               Općinskog  vijeća 
 
1. Aktualni sat 
2.           a) Prijedlog Odluke o 2. Izmjenama i dopunama proračuna općine Sibinj za  

          2017.godinu 
       b) Prijedlog  2.Izmjena plana razvojnih programa za 2017.godinu 

c) Prijedlog  2.Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
     infrastrukture u općini Sibinj za 2017.godinu 
d) Prijedlog  2.Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture   
    za 2017.godinu 
e) Prijedlog  2.Izmjena i dopuna programa javnih potreba i potrebnih sredstava u  
    područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva  
    izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2017.godinu 
f) Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Sibinj za 2017.godinu  

g) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa 
za 2017.godinu 
 h)  Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.godinu  

  



     3.    a) Prijedlog Proračuna općine Sibinj za 2018.godinu  
             b) Plan razvojnih programa za 2018-2020.godinu 
             c) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Sibinj za 2018.godinu  
             d)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  
                  općini Sibinj za 2018.godinu 
             e)  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu 
             f) Prijedlog Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima  
                kulture i športa, te socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz  
             proračuna općine za 2018.godinu  

g) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije na području općine Sibinj za 2018.godinu  

h) Prijedlog Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru u 2018.godini 

i) Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za  2018.godinu  
  j)  Prijedlog Programa financiranja sustava civilne zaštite  za 2018. godinu 
 
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka/nezavisnih 
predstavnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sibinj u 2018.godini  
 
5.  Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta  
 
6.  Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine Sibinj  
 
7.  Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Sibinj u 2017.godini  
 
8.  Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu 
 
9. Prijedlog  Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje prostorija društvenog doma  u 
naselju Slobodnica pravnim i fizičkim osobama koje se bave ugostiteljskom djelatnošću  
 
10. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima korištenja društvenih domova na području općine Sibinj  
 
11. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću „USLUGE  
      SIBINJ „ d.o.o. 
 
        

Mole se vijećnici da budu nazočni u zakazano vrijeme,  a u slučaju spriječenosti izvjestiti na 
telefon 425-298. 

 
S poštovanjem!   
 
 
 
 
 

                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                             _______________________ 
                                                                                 Krunoslav Eraković 
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