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Na temelju članaka 3., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (''Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sibinj,  na  svojoj 7. 
sjednici održanoj dana 23.03.2018. godine, donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o komunalnim djelatnostima na području  

Općine Sibinj 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Odluka) 
utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na području općine Sibinj, način i uvjeti 
obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na 
području općine Sibinj. 
 

Članak 2. 
Na području općine Sibinj mogu se obavljati slijedeće komunalne djelatnosti: 

1. opskrba pitkom vodom 
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 
3. crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama 
4. prijevoz putnika u javnom prometu, 
5. skupljanje i odvoz komunalnog otpada 
6. odlaganje komunalnog otpada, 
7. održavanje javnih površina, 
8. održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, 
9. tržnice na malo, 
10. održavanje groblja i ukop pokojnika 
11.  obavljanje dimnjačarskih poslova, 
12.  javna rasvjeta. 

 
 Posebnim zakonom ili ovom Odlukom propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od 
navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka. 
 
 

Članak 3. 
 Osim komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Općinu 
Sibinj  i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: 
 
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: pod kojom se razumijeva provođenje obvezne preventivne 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata, glodavaca i patogenih 
mikroorganizama. 
 
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod kojom se razumijeva skupljanje i hvatanje te zbrinjavanje 
pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina. 
 
3. prigodno ukrašavanje naselja: pod kojom se razumijeva prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje 
naselja za državne, općinske, božićno-novogodišnje praznike i/ili druge prigode i manifestacije 
(zastave, ukrasi i sl.) te uklanjanje postavljenog. 
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4. sanacija divljih odlagališta: pod kojom se razumijeva prikupljanje komunalnog otpada sa divljih 
odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje 
divljeg odlagališta. 
 
5. održavanje odlagališta građevinskog otpada: pod kojom se razumijeva upravljanje 
odlagalištem građevinskog otpada kao i njegovo uređenje i zatvaranje. 
 
6. upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan: pod kojom se razumijeva 
upravljanje i održavanje površina na kojima se obavlja prodaja robe na štandovima i klupama izvan 
tržnice na malo za vrijeme trajanja sajmova, crkvenog goda, raznih manifestacija, i drugih prigodnih 
događanja u Općini Sibinj 
7. oglašavanje i plakatiranje: pod kojom se razumijeva informiranje stanovnika Općine glasilima, 
raznim letcima i postavljanje oglasa i plakata koji ih o  nečemu obavještavaju, na oglasnim mjestima u 
vlasništvu Općine Sibinj (oglasne ploče, oglasni stupovi), te njihovo održavanje.  
 
8. ugradnja i održavanje komunalne opreme: pod kojom se razumijeva održavanje klupa, košarica za 
otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih 
nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno parkiranje, 
prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl. 
 
9. obnova horizontalne i vertikalne signalizacije: pod kojom se razumijeva održavanje i obnova 
horizontalne i vertikalne signalizacije oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim javnoprometnim 
površinama pod upravom Općine Sibinj. 
 
10. održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK): pod kojom se razumijeva 
održavanje polietilenskih cijevi (PHD) cijevi, nadzor nad izvođenjem radova polaganja 
telekomunikacijskih instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova 
razvoja, priprema podataka za zaključenje ugovora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu Općine 
Sibinj te izrade planova razvoja i geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture. 
 
11. upravljanje i održavanje nekretnina: pod kojom se razumijeva upravljanje društvenim domovima i 
sportskim građevinama u vlasništvu općine Sibinj, upravljanje društvenim domovima radi davanja na 
privremeno i povremeno korištenje fizičkim i pravnim osobama te poslovi vezani uz održavanje i 
rekonstrukciju društvenih domova i sportskih građevina. 
 
12.  održavanja čistoće: pod kojom se razumijeva uređenje i čišćenje nekretnina u vlasništvu općine 
Sibinj i poslovi uređivanja i čišćenja spomenika na području općine Sibinj. 
 
 

Članak 4. 
Komunalne djelatnosti na području općine Sibinj mogu obavljati: 
1. trgovačko društvo u vlasništvu Općine Sibinj, 
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, 
3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova  
 
 
 
II. ODREDBE O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
TRGOVAČKOG  DRUŠTVA U VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ 
 

Članak 5. 
 Trgovačko društvo u vlasništvu Općine Sibinj može obavljati sljedeće komunalne djelatnosti: 

• održavanje javnih površina, 
• iskop i održavanje kanalske mreže, 
• sanacija divljih odlagališta, 
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• tržnica na malo, 
• održavanje groblja i ukop pokojnika, 
• obavljanje pogrebnih poslova 
• prigodno ukrašavanje naselja, 
• održavanje čistoće,  
• održavanje odlagališta građevinskog otpada, 
• upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, 
• ugradnja i održavanje komunalne opreme, 
• obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, 
• održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK) 
• dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 
• veterinarsko-higijeničarski poslovi 
• upravljanje i održavanje nekretnina  
• oglašavanje i plakatiranje 

 
Komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Sibinj mogu se 
obavljati i putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova s pravnom ili fizičkom osobom.  
Odluku o tome donosi Općinsko vijeće, a na prijedlog općinskog načelnika. 
 
  
III. ODREDBE O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTIMA NA  TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI 
 

Članak 6. 
Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja djelatnosti: 
1. opskrba pitkom vodom; 
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; 
3. prijevoz putnika u javnom prometu; 
4. obavljanje dimnjačarskih poslova; 
5. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama; 
6. skupljanje i odvoz komunalnog otpada; 
7. odlaganje komunalnog otpada. 
 
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koje komunalne djelatnosti će se obavljati dodjeljivanjem 
koncesije. 
 
 Pripremne radnje i postupak davanja koncesije propisan posebnom odlukom, obavlja se sukladno 
odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu. 
 
 
IV. ODREDBE O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH 
DJELATNOSTI NA TEMELJU  UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH 
POSLOVA 
 

Članak 7. 
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju  
komunalnih poslova, mogu obavljati na području Općine Sibinj slijedeće komunalne djelatnosti: 
1. održavanje javne rasvjete, 
2. održavanje nerazvrstanih cesta 
 
 Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) 
godine. 
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Članak 8. 

Odluku o odabiru osobe sa kojom će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova donosi 
Općinsko vijeće. 
 
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova temeljem odluke iz prethodnog stavka s odabranim 
ponuditeljem sklapa općinski načelnik, najdulje na vrijeme od 4 godine. 
 
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sadrži: 
- djelatnosti za koje se ugovor sklapa, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg poslova, 
- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja, 
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora. 
 

Članak 9. 
Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz 
članka 8. ove Odluke provodi se prikupljanjem ponuda.  
 
Odluku o početku prikupljanja ponuda donosi općinski načelnik.  
 
Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude od strane najmanje tri 
gospodarska subjekta koji obavljaju djelatnost koja je predmet postupka. 
 

 
Članak 10. 

Postupak prikupljanja ponuda provodi povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik, posebno za svaki 
postupak, a isto se sastoji od predsjednika i dva člana.  
 
Povjerenstvo je dužno utvrditi sve okolnosti relevantne za provedbu postupka, izraditi dokumentaciju 
za nadmetanje, tehničke specifikacije, troškovnik, prijedlog ugovora o povjeravanju komunalnih 
poslova i ostalu dokumentaciju i informacije koje su potrebne za sastavljanje ponuda.  
 
Gospodarskim subjektima kojima je poslan poziv na dostavu ponuda mora se omogućiti davanje 
pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje od strane povjerenstva. 
 
Komunikacija između Općine Sibinj i gospodarskih subjekata mora se obavljati na dokaziv način. 
 

Članak 11. 
Dokumentacija za provedbu postupka mora minimalno sadržavati: 
- opće podatke,  
- djelatnost za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koje se sklapa ugovor, 
- vrstu i opseg poslova, 
- troškovnik, 
- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja, 
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora, 
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude, 
- rok valjanosti ponude, 
- uvjete koje ponuditelji moraju ispuniti i dokumenti kojima se ti uvjeti dokazuju, 
- kriterij za odabir najpovoljnije ponude, 
- ostalo. 
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Članak 12. 
Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda odmah po isteku roka za dostavu ponuda. 
Otvaranje ponuda nije javno. 
 
Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo će izvršiti pregled i ocjenu ponuda, sastaviti zapisnik o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i temeljem toga uputiti Općinskom vijeću obrazloženi prijedlog 
odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka.  
 
Ponuditelji koji ne dokažu tražene uvjete iz dokumentacije biti će isključeni iz postupka pregleda i 
ocjene ponuda te neće sudjelovati u rangiranju prema kriteriju odabira. Općina Sibinj zadržava pravo 
provjere dostavljenih podataka, pravo zahtijevanja dostave izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata 
kao i pravo pojašnjavanja i upotpunjavanja dostavljenih dokumenata. 
 

Članak 13. 
U roku od 15 dana od donošenja odluke Općinskog vijeća o istoj će se na dokaziv način obavijestiti 
ponuditelji.  
 
Općinsko vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu i za to nije dužno davati nikakva 
obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga ponuditelji mogli imati.   
 
 

Članak 14. 
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se zakonske odredbe. 
 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 15. 
Ugovori o koncesiji i ugovori o povjeravanju komunalnih poslova, zaključeni prije stupanja na snagu 
ove Odluke, ostaju na snazi odnosno vrijede do isteka ugovorenog roka. 
 

Članak 16. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem 
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 
21/16) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području općine Sibinj obavljaju temeljem 
koncesije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj 12/14, 21/16).  
 

Članak 17. 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine Sibinj''. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ  

 
KLASA:  363-01/18-01/05 
URBROJ: 2178/08-01-18-1 
Sibinj, 23.ožujak 2018. godine. 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Krunoslav Eraković 

  


