
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SIBINJ  
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 68/18) i 
članka 30. statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18 i 
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 11.sjednici 
održanoj dana 30.11.2018.godine donosi: 

      PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2019. godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom naznačeni su objekti i uređaji  komunalne infrastrukture na području Općine Sibinj 
koji će se graditi u 2019. godini za: 

- Javne površine 
- Nerazvrstane ceste 
- Javnu rasvjetu 
- Groblja 

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava u kunama 
potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. 

Članak 2. 

JAVNE POVRŠINE 

Građenje javnih površina 

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade, 
općih prihoda i primitaka i kapitalnih pomoći za namjene kako slijedi: 
Broj Opis radova Rok 

izgradnje 
Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja pješačke staze u naselju Završje, 
L -900m 

2019. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
opći prihodi i primici 

   622.443,25 

2. Nadzor izgradnje pješačke staze u naselju 
Završje, L-900m 

2019. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
opći prihodi i primici 

     15.561,08 

3. Uređenje šetnice na jezeru Petnja 2019. Kapitalne pomoći     625.000,00 
   UKUPNO: 1.263.004,33  
Namjenski prihodi:  338.004,33 kn 
Opći prihodi i primici: 300.000,00 kn 
Kapitalne pomoći: 625.000,00 kn 

 



NERAZVRSTANE CESTE 

Građenje nerazvrstanih cesta 

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne 
naknade i općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja kolnik ceste, pješačke staze i 
parkirališta do nove crkve u naselju 
Bartolovci 

2019. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
opći prihodi i primici 

530.282,50 

2. Nadzor na izgradnji kolnik ceste, pješačke 
staze i parkirališta do nove crkve u 
naselju Bartolovci 

2019. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
opći prihodi i primici 

 13.257,06 

   UKUPNO: 543.539,56  
Namjenski prihodi:  300.000,00 kn 
Opći prihodi i primici: 243.539,56 kn 
 

 

JAVNA RASVJETA 

Građenje javne rasvjete 

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i 
općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi: 

 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u 
Ulici sv. Ivana Krstitelja u naselju Sibinj, u 
dužini L-350 m 

2019. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
Opći prihodi i primici 

   85.000,00 

2. Izrada projektne dokumentacije za javnu 
rasvjetu u naselju Gornji Andrijevci, L-
2000m 

2019. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada 

    50.000,00 

   UKUPNO: 135.000,00 
Namjenski prihodi:  85.000,00 kn 
Opći prihodi i primici: 50.000,00 kn 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROBLJA 

Građenje objekata na grobljima 

Građenje objekata na grobljima financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne 
naknade i općih prihoda i primitaka za namjene kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju mrtvačnice na mjesnom groblju 
u Grgurevićima 

2019. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
Opći prihodi i primici 

60.000,00 

   UKUPNO: 60.000,00 
Namjenski prihodi: 50.000,00 kn 
Opći prihodi i primici: 10.000,00 kn 
 

Članak 3. 

Općina Sibinj izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene 
ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2019. godini za financiranje gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture. 

Članak 4. 

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava 
između pojedinih stavki rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i 
poboljšanja stanja u pojedinim komunalnim djelatnostima, uz odobrenje načelnika općine Sibinj ili 
općinskog vijeća,  a sve sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Općine Sibinj za 2019. godinu. 

 
Članak 5. 

 
Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 
01. siječnja 2019. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 
 

 
KLASA:  400-08/18-0104 
URBROJ: 2178/08-01-18-4 
SibinJ, 30.studeni 2018.g.  
                                                                                                                                                        PREDSJEDNIK 

                                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

 Krunoslav   Eraković 

 

 



 
 


