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RIJEČ NAČELNIKA

Poštovani mještani,

Bliži nam se Dan općine i 84. obljetnica 
Sibinjskih žrtava. Ova izvršna vlast uvela je običaj 
da vas u toj prigodi izvijestimo o proteklom radu 
općinske uprave te o budućim planovima koji su 
ispred nas. Iza nas je jedna dinamična godina. U 
prošloj godini održano je 11 sjednica općinskog 
vijeća, te ovim putem moram istaknuti odličnu 
suradnju s predsjednikom Općinskog vijeća 
Krunoslavom Erakovićem te svim općinskim 
vijećnicima. Izuzetno mi je drago da smo 
otvorenošću i jednostavnošću stvorili pozitivnu 
klimu u radu naše Općine, na koju sam izuzetno 
ponosan. 

Poznata vam je činjenica da je općina Sibinj 
partner sa susjednim općinama u projektu pod 
nazivom „Brod 2“ putem kojeg je planirana 
izgradnja 46 kilometara kanalizacijske mreže, te 11 
kilometara vodovodne mreže na području općine 
Sibinj. Nositelj cjelokupnog projekta je tvrtka 
Vodovod d.o.o iz Slavonskog Broda. Tijekom 
prošle godine u općini Sibinj bilo je organizirano 
potpisivanje Ugovora o pravu služnosti s  
privatnim osobama preko čijih parcela će prolaziti 
trasa buduće kanalizacijske mreže. Nažalost, bilo 
je i onih vlasnika parcela koji nisu htjeli dati svoju 
suglasnost. Nositelj projekta Vodovod d.o.o će sa 
takvim osobama ići na sudsko izvlaštenje budući 
da je to jedno od zakonskih mogućnosti jer je 
projekt dobio važnost državnog interesa. Prema 
saznanjima iz Vodovoda projekt „Brod 2“  sada je 
na dobivanju građevinske dozvole. Procijenjena 
vrijednost projekta je 140 milijuna kuna , dok će 
naša općina za sufinanciranje morati izdvojiti 9 
milijuna kuna vlastitih sredstava. Ovdje moram 
skrenuti pozornost da dinamika početka radova i 
dobivanja dozvola za ovaj projekt ovisi isključivo 
o brzini djelovanja institucija koji ih izdaju i da 
općina Sibinj kao partner ne može utjecati na 
brzinu rješavanja istih, no iskreno se nadamo da će 
se cjelokupni proces ubrzati.

 Iz europskih sredstava putem Agencije za 
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju našoj Općini je u proteklom razdoblju 
odobreno 6,1 milijun kuna za projekt “Izgradnja 
i opremanje dječjeg vrtića u Sibinju“. Ugovor 

s izvođačem radova je potpisan, a radovi koji 
bi trebali trajati godinu dana će krenuti tijekom 
mjeseca ožujka. S ponosom možemo reći da će 
naša općina uskoro dobiti potpuni novi, suvremeno 
opremljen i moderan vrtić koji će moći polaziti tri 
skupine djece. 

Iz Programa pripreme lokalnih razvojnih 
projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI 
fondova odobreno nam je 400 tisuća kuna za 
projektiranje vodovodne mreže Grgurevići-Ravan-
Brčino. Najpovoljniji ponuditelj za projektiranje 
buduće vodovodne mreže je izabran, a tijekom 
proljetnih dana kreće i snimanje terena. Imamo 
dobru suradnju i s Ministarstvom graditeljstva i 
prostornog uređenja iz kojeg smo povukli sredstva 
u iznosu od 120 tisuća kuna za kupnju novog 
traktora s priključcima kojeg smo predali našem 
komunalnom poduzeću Usluge Sibinj. 

Za prošlu godinu možemo istaknuti da je bila 
uspješna po pitanju povlačenja sredstava Europske 
unije te smo tako u fazi provođenja za nas vrlo 
važnog EU projekta „Zajedno za općinu“ putem 
kojeg smo zaposlili 16 dugotrajno nezaposlenih 
osoba koje svakodnevno pružaju usluge starijim 
i nemoćnim osobama na području naše općine. 
Projekt se u potpunosti financira iz Operativnog 
programa EU Učinkoviti ljudski potencijali, trajat 
će 30 mjeseci,a vrijednost projekta je 2,4 milijuna 
kuna. 

Realizacija 9 milijuna kuna vrijednog projekta 
„Rekonstrukcija uređenja središta naselja Sibinj“ 
kojim će se unaprijediti svi sigurnosni aspekti na 
dionici državne ceste D525 koji prolazi općinskim 
središtem trebala bi krenuti početkom ožujka. 
Naime, građevinska dozvola je izdana, potpisani 
su ugovori sa nadzorom i izvođačem, a sami radovi 
bi trebali trajati četiri mjeseca. 

U cilju obnove i izgradnje dječjih igrališta 
postavljeno je dječje igralište u naselju Bartolovci 
koje će spremno dočekati proljeće i naše najmlađe 
mještane. Sukladno planu javne nabave izvršeni 
su radovi na infrastrukturi, tako je u Slobodnici 
u ul.Ivana Mažuranića izgrađena nova cesta koja 
vodi prema gospodarskim objektima, dok je u 
ulicama Tiskalovci i Gornja Mala izgrađena nova 
pješačka staza. 

U naselju Grgurevići u potpunosti je uređen i 
obnovljen društveni dom, dok je u naselju Bartolovci 
asfaltirana Cvjetna ulica te je postavljena led 
učinkovita javna rasvjeta. U suradnji sa županijskom 
upravom za ceste asfaltnim slojem presvučena je 
dionica ceste između naselja Grgurevići i Ravan, 
dok je u naselju Gornji Andrijevci završena 
sanacija stepeništa na ulazu u područnu školu. U 
naselju Gromačnik uređeno je pročelje društvenog 
doma, dok su na mjesnom groblju u Sibinju i 
ispred društvenog doma u Slobodnici izgrađene 
nove staze. U naselju Bartolovci radili smo na 
produžecima vodovodne mreže u ul. Hrvatskih 
branitelja (odvojak) , dok smo u Sibinju proveli 
produžetke u ulicama Tina Ujevića i Sibinjskih 
žrtava. U suradnji sa Hrvatskim cestama konačno 
će se riješiti rasvjeta na nadvožnjaku u Slobodnici 
kako bi naša djeca bezbrižno mogla ići u školu. 

Nadalje, u suradnji sa Hrvatskim vodama d.o.o 
izgrađena je izvedba betonskog osiguranja dna 
i pokosa kanala Duboki u naselju Sibinj, te se u 
ovoj godini nastavlja uređenje kanalske mreža u 
naseljima Brčino i Ravan. U tijeku je projektiranje 
javne rasvjete u naselju Gorni Andrijevci, dok će 
se u suradnji sa županijskom upravom za cestu 
uskoro početi projektirati i ul. Hrvatskih branitelja 
u Slobodnici.

 Za izradu Strateškog plana razvoja turizma, 
općini Sibinj je odobren iznos od 87.500,00 kn a 
izrada same Strategije turizma je u tijeku. U suradnji 
sa Savjetodavnom službom općina Sibinj osigurala 
je izgradnju 10 kilometara šumskih prometnica na 
Odvoračkom području. U navedenom razdoblju 
zaposlili smo 7 osoba u programu Revitalizacija 
javnih površina osiguravši tako dugotrajno 
nezaposlenim osobama privremeno zapošljavanje. 
Nadalje prva smo općina koja je izradila Program 
mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja 
mladih obitelji. U cilju podizanja kvalitete 
socijalnih usluga Općina redovito pomaže 
najugroženijim skupinama društva podmirenjem 
troškova stanovanja socijalno ugroženim osobama, 
podmirivanjem računa za komunalne usluge, 
isplatama za ogrjev te sličnim programima. 
Redovito isplaćujemo jednokratne naknade za 
novorođenu djecu u iznosu od 2 tisuće kuna po 
djetetu, sufinanciramo troškove boravka djece u 
dječjim vrtićima, financiramo obvezni predškolski 
odgoj u trajanju od 250 sati, sufinanciramo dječju 
igraonicu, karte za naše srednjoškolce, te redovito 
stipendiramo 15 redovnih studenata sa 500 kn 
mjesečno. S ponosom možemo istaknuti kako je 
općina Sibinj od Instituta za javne financije dobila 
priznanje za transparentnost općinskog proračuna. 
To dokazuje da smo u vrhu transparentnosti 
općina u republici Hrvatskoj te potvrda da se 
rad, transparentnost i komunikacija sa svojim 
mještanima itekako isplati. Redovito financiramo 
aktivnosti naših udruga, vatrogasaca, civilne 
zaštite, crvenog križa, HGSS-a. Surađujemo sa 
našom OŠ Sibinjskih žrtava u raznim projektima, 
kao i u projektima koje provode naše župe. 

Najveća smo općina u našoj županiji koja 
je uspješno provela Inicijativu pod nazivom 
„Nedjeljom ne radimo, nedjeljom i blagdanima 
mislimo na svoje radnike“. Tako od 1. siječnja 
ove godine nedjeljom i blagdanima više ne rade 
trgovine, pekarnice, mesnice, kiosci te pokretne 
trgovine na području općine Sibinj. Ova inicijativa 
zajednički je uspjeh naših poduzetnika i lokalne 
uprave kao primjer drugima da svaki pa i najmanji 
doprinos bilo koga od nas učinjen s ciljem da se 
sačuva naš identitet i obitelj kao temelj nešega 
društva pozitivan je korak ka smanjenju aktualnih 
demografskih trendova.

Poštovani mještani, ovo je samo dio aktivnosti 
koje Općina provodi ili ih je provodila u protkelom 
razdoblju. 

Svima vama čestitatm Dan općine Sibinj i 
84.obljetnicu sibinjskih žrtava!

Sve vas srdačno pozdravlja Vaš načelnik 
Josip Pavić!
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 OPĆINSKI PROJEKTI

I Općina Sibinj je u 2018. pokrenula 
projekt zapošljavanja žena u okviru 
programa Zaželi. Projekt Općine 

Sibinj, pod nazivom „Zajedno za općinu“, 
obuhvatio je zapošljavanje 16 žena koje 
će brinuti o 64 starijih i nemoćnih osoba 
s područja općine.  Projekt se financira 
sredstvima iz ESF-a u sklopu Operativnog 
programa „Učinkoviti ljudski potencijali 
2014. – 2020“ i vrijedan je 2,4 milijuna 
kuna . Nositelj projekta je Općina Sibinj 

u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb 
Slavonski Brod i Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje – Područni ured Slavonski 
Brod. Djelatnice su zadužile i bicikle 
koje će im biti redovno prijevozno 
sredstvo. Istim projektom osam djelatnica 
će se dodatno školovati kako bi bile 
konkurentnije na tržištu rada. Nastavak 
je ovo socijalnih projekata u općini Sibinj 
financiranih europskim sredstvima.

Projekt Zaželi - 
“Zajedno za općinu!” 

Od 1.1.2019. trgovine na području općine 
više neće raditi nedjeljom i blagdanima

Općini Sibinj petica
iz transparentnosti

Novi projekt i 
novih 7 radnih mjesta 

u Općini Sibinj

Institut za javne financije i u 2018. godini 
analizirao je proračunsku transparentnost 
hrvatskih županija, gradova i općina u 

razdoblju od studenog 2017. do kraja ožujka 
2018. 

Proračunska transparentnost podrazumijeva 
uvid u potpune, točne, pravodobne i razumljive 
informacije o proračunu i financijskim 
dokumentima objavljenih javno na svojim 
službenim stranicama. Općina Sibinj u ovom 
istraživanju dobila je po prvi puta ocjenu 5.

“Prošlogodišnje istraživanje i ocjena 
4 bila nam je motiv za poboljšanje rada i 
transparetnosti i u ovom djelu našeg posla”, 
rekao je načelnik Josip Pavić. 

Od   2018. godine posao javnih radova 
dobilo je još sedmero djelatnika. 
Riječ je o projektu “Revitalizacija 

javnih površina – nerazvrstanih cesta i 
poljskih puteva”,  kojega Općina provodi 
već nekoliko godina u suradnji s Hrvatskim 
zavodom zazapošljavanje. Općina Sibinj  
kroz sve projekte koje provodi, zapošljava 
ukupno 24 osobe iz naše općine.

Odlukom Općinskoga vijea Općine 
Sibinj, od 1. siječnja 2019. - 
trgovački objetki, pokretne 

trgocine i kiosci na području naše općine 
više neće raditi nedjeljom i blagdanima! 
Inicijativu je pokrenula Općina Sibinj 
početkom listopada 2018. na koju su 
se odazvali svi obrtnici i poduzetnici 
kako s područja naše općine tako i veliki 
trgovački lanci koji imaju trgovine na 

području naše općine. “Ova odluka 
pobjeda je naših obrtnika kroz solidarnost, 

zajedništvo i brigu za svoje djelatnike te 
im svima iskreno zahvaljujem, Uvjeren 
sam da će primjer Općine Sibinj slijediti i 
ostale općine kako naše Brodsko posavske 
županije tako i cijele Lijepe Naše, dok 
ćemo se mi i dalje truditi unaprijediti 
kvalitetu života svih naših mještana”, 
rekao je općinski načelnik Josip Pavić.
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Na poziv zastupnice u Europskom parlamentu 
Ruže Tomašić, općinski vijećnici općine Sibinj 
na čelu s načelnikom Josipom Pavićem posjetili 

su u prosincu 2018. Europski parlament u Strasbourgu. 
Prilikom posjete organizirano je upoznavanje sa instituci-
jama europske unije, posjeta vijećnici i samoj sjednici, te 
obilazak parlamenta. Zastupnica Ruža Tomašić upoznala 
je vijećnike sa svojim radom u odborima kao i o radu u 
klubu zastupnika ECR grupacije (Europski konzervativci 
i reformisti). 

Riječ predsjednika Općinskog vijeća

Dragi moji sumještani,

Kao predsjednik Općinskog vijeća Općine 
Sibinj u šestoj godini svog rada i djelovanja, 
istaknuo bih zadovoljstvo sa svime onime što 
je učinjeno u protekloj godini te u sljedećem 
razdoblju očekujem da se taj pozitivan trend 
nastavi i dalje.

Zahvalio bih načelniku Josipu Paviću, 
zamjeniku načelnika Tomislavu Topaloviću 
i cijeloj općinskoj upravi na dosadašnjoj 
suradnji koja je bila na najvišoj razini. 
Naravno, zahvaljujem i svim općinskim 
vijećnicima na odličnoj i konstruktivnoj 
suradnji u protekloj godini. Svojim idejama, 
prijedlozima i odgovornim ponašanjem 
u radu Općinskog vijeća, očuvali su 
važnost demokratskog dijaloga i razvojnog 
promišljanja Općine Sibinj te općinskog 

vijeća kao institucije. 

Kad sam se uključio u politički život 
naše Općine glavni mi je cilj bio dati svoj 
skromni doprinos u rješavanju najteže 
financijske i gospodarske krize u kojoj se 
Općina Sibinj tada bila nalazila. No, meni 
kao političkom dužnosniku najveći izazov je 
bio u rušenju „zidova“ i predrasuda koje su 
se bile uvukle u sve pore našeg društva i naše 
lokalne zajednice. U tim vremenima vladale 
su velike podjele među našim mještanima, 
nisu se tolerirala drugačija mišljenja, nije 
se vodila briga o boljitku naše općine, već 
se sve svodilo na pogodovanja odabranim i 
malverzacije određenih interesnih skupina, 
a sve je kulminiralo aferama koje su dobile 
sudski epilog i postale predmet rasprava ne 
samo na lokalnoj, već i na nacionalnoj razini.

Kraj koji je u svojoj bližoj i daljnjoj 
povijesti dao tolike žrtve i stradanja, od 
sibinjskih žrtava do poginulih branitelja u 
Domovinskom ratu, kraj u kojoj se osnivala 
čuvena 108. brigada ZNG-a i koji je 
uvijek bio lučonoša hrvatske suverenosti i 
neovisnosti, nije zaslužio biti predmet poruge 
i omalovažavanja svih onih koji su našu 
situaciju promatrali sa strane. Naša naselja 
koja su svaka za sebe posebna i specifična 
sa prekrasnim i raznolikim prirodnim i 
kulturnim bogatstvima te svi mještani naše 
općine, nismo bili zaslužili da se netko 
izruguje i naslađuje našim nedaćama.

Kada smo prije osam godina prvi put 
dobili vaše povjerenje na lokalnim izborima, 
usporedo s rješavanjem financijskih problema 
vraćali smo i ponovo gradili povjerenje, kako 
prema institucijama Općine Sibinj tako i u 
međuljudskim odnosima te smo pružili priliku 
svima koji su željeli sudjelovati i doprinijeti 
boljitku naše lokalne zajednice. 

Na čelu tog uspješnog procesa bio je naš 
načelnik, uz veliki trud i podršku svih nas 
ostalih lokalnih dužnosnika, predstavnika 
udruga i ostalih lokalnih dionika te naravno 
svih vas, bez čije potpore i povjerenja ništa 
od ovoga ne bi bilo moguće. Pokazali smo i 
dokazali da samo jedinstveni i složni možemo 
graditi bolju budućnost, podići kvalitetu 
života i svojim djelovanjem i radom postati 
uzor svim ostalim lokalnim zajednicama. To 
dokazuju svi uspješno provedeni projekti i 
oni koji su u tijeku, infrastrukturni radovi, 
događaji i manifestacije, pomoć djeci, 
studentima, mladim obiteljima, radnicima 
i nezaposlenima sa našeg područja te svim 
obiteljima koje teško žive i na rubu su 
egzistencije. To dokazuje i priznanje koje je 
Općina Sibinj dobila od Instituta za javne 
financije u kojem smo dobili najviše ocjene 
za transparentnost prema EU standardima.

Naravno, ne smijemo i nećemo se 
zadovoljiti sa svime učinjenim do sada. 
Očekuje nas još puno velikih izazova u 
bližoj budućnosti. Poglavito se to odnosi 
na dovršetak infrastrukturne mreže u našoj 
općini. To će biti, financijski gledano, najveći 
i najpovoljniji projekt ikada u povijesti naše 
općine. Sa naše strane projekt i pripremne 
radnje su učinjene, no zbog EU propisa 
potrebno je još određeno vrijeme da se na 
razini cijele Republike Hrvatske izvrše 
potrebne prilagodbe kako bi se natječaj 
raspisao i sredstva bila podijeljena.

Na kraju, svima Vam čestitam Dan općine 
Sibinj i želim Vam puno uspjeha, kako u 
privatnom tako i u poslovnom životu.

Krunoslav Eraković,  

predsjednik Općinskog vijeća
Općine Sibinj 

Općinski vijećnici posjetili Europski parlament
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Tablični prikaz proračunskih sredstava izdvojenih za Programe javnih potreba, 
kulturu, šport i obrazovanje u 2018. godini dodijeljenih putem Javnog natječaja 

za dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva  
koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra

Tablični prikaz proračunskih sredstava izdvojenih za 
Program javnih potreba socijalna skrb,  i Program zaštite od požara

KUD „SLAVONIJA“ GORNJI ANDRIJEVCI 24.000,00 kn
KUD „TOMISLAV“ SIBINJ 30.000,00 kn
KUD „ŠOKICA“ SLOBODNICA 25.000,00 kn
„KLAS“ UDRUGA HRVATSIH FOLKLORNIH GRUPA SLOBODNICA 5.000,00 kn
NK „VATROGASAC“ GRIŽIĆI 26.000,00 kn
NK „MLADOST“ SIBINJ 87.500,00 kn
NK „SLOGA“ GROMAČNIK 57.000,00 kn
NK „MLADOST“ JAKAČINA MALA 24.000,00 kn
NK „SLOBODNICA“ SLOBODNICA 57.000,00 kn
ŠKOLA NOGOMETA SIBINJ 15.000,00 kn
ŠKOLA NOGOMETA SLOBODNICA 13.000,00 kn
UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA „PETNJA“ 15.000,00 kn
UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU „DILJ M&M“ 13.000,00 kn
MOTO KLUB SIBINJ 5.000,00 kn
AIRSOFT KLUB „SLAVONIJA“ SIBINJ 5.000 ,00 kn
STOLNOTENISKI KLUB „SIBINJ“ 19.000,00 kn
PČELARSKA UDRUGA „SIBINJ“ 16.000,00 kn
KUD „SLAVONIJA“ – KUKURUZIJADA I DJEČJA SMOTRA FOLKLORA 12.000,00 kn
UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA „PETNJA“ -  FIŠIJADA „SIBINJ 2018“ 9.000,00 kn
NK „SLOGA“ GROMAČNIK – MEMORIJALNI TURNIR „DAMIR I MIJO“, PROSLAVA 70.GODINA KLUBA 8.000,00 kn
NK „MLADOST“ SIBINJ – MALONOGOMETNI TURNIR „SIBINJ 2018“ 5.500,00 kn
KUD „TOMISLAV“ SIBINJ – PUČKO PJEVANJE 2.500,00 kn
KUD „ŠOKICA“ SLOBODNICA – SMOTRA FOLKLORA USKRSNI PONEDJELJAK U SLOBODNICI  9.500,00 kn
KUD „ŠOKICA“ SLOBODNICA-BOŽIĆNI KONCERT „SLAVA BOGU NA VISINI“ 2.500,00 kn
KUD „TOMISLAV“ SIBINJ – SMOTRA FOLKLORA 5.500,00 kn
NK „SLOBODNICA“ SLOBODNICA – MEMORIJALNI TURNIR „JOSIP JOKA PAVLOVIĆ“ 5.000,00 kn
MOTO KLUB SIBINJ-KONCERT PROSLAVA 10.OBLJETNICE KLUBA 2.500,00 kn
NK „MLADOST“ SIBINJ – FIŠIJADA „SIBINJ 2018“ 5.500,00 kn
SIBINJSKA UDRUGA MLADIH 8.000,00 kn
PLANINARSKO DRUŠTVO „DILJ GORA“ 2.500,00 kn
NK „VATROGASAC“ GRIŽIĆI – SUSRET MLADIH I TURNIR SENIORA 1.000,00 kn

CRVENI KRIŽ 36.773,99 kn
HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA SL.BROD 10.000,00 kn
RURALNI RAZVOJ – LAG POSAVINA 30.000,00 kn
JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 124.300,00 kn
POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM 31.700,00 kn
NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD 99.000,00 kn
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SIBINJ 220.000,00 kn
POMOĆ GRAĐANIMA U NARAVI 21.139,44 kn
SUFINANCIRANJE UČENIČKOG PRIJEVOZA 50.000,00 kn
SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 103.465,44 kn
SUFINANCIRANJE CIJENE VRTIĆA 14.400,00 kn
SUFINANCIRANJE IGRAONICE ZA DJECU 17.340,00 kn
STIPENDIJE 77.500,00 kn



6 Glasnik Općine Sibinj

O P Ć I N S K I  P R O J E K T I

Ovoga proljeća kreće rekonstrukcija 
središta naselja Sibinj

Nakon što je proljetos načelnik Josip 
Pavić s ravnateljicom državne 
Agencije za plaćanja u ruralnom 

razvoju potpisao Ugovor o financiranju 
izgradnje dječjeg vrtića u Sibinju vrijednog 
nešto više od 6 milijuna kuna, sada možemo 
konačno reći – Sibinj će dobiti dječji vrtić 
čija gradnja počinje uskoro! “Ovo je bio 
povijesni dan za općinu Sibinj budući da 
smo jedna od najvećih općina u Brodsko 
posavskoj županiji, a nemamo vrtić tako da 
je ovo iza projekta kanalizacijske mreže koji 
će se provoditi na području općine najveći 

projekt koji će se za sada izgraditi u ovom 
mandatu. Ovim projektom unaprijedit 
ćemo uvjete života u našoj zajednici, te 
pružiti našoj djeci i roditeljima najbolje 
uvjete u županiji”, istaknuo je načelnik 
Pavić, ne skrivajući ponos ovim projekt 
koji godinama čekaju generacije, a koji 
će se uskoro i ostvariti.  Novi, suvremeno 
opremljeni dječji vrtić će polaziti tri 
skupine djece.  Projekt će obuhvatiti 
izgradnju glavne vrtićke zgrade, kotlovnice 
i radionice, parkirališnih mjesta, ograde 
oko objekta s pješačkim stazama, dječjeg 
igrališta kao i cjelokupno opremanje vrtića.

Općina Sibinj dobiva 
dječji vrtić!

Općina Sibinj u suradnji s Hrvatskim 
cestama d.o.o, Isposava Slavonski 
Brod, pripremila je još jedan značajn 

projekt koji ima za cilj povećati razinu 
sigurnosti u cestovnom prometu. 

Riječ je o projektu rekonstrukcije državne 
ceste D525 u samom središtu naselja Sibinj. 

Projektom je predviđeno smanjenje brzine 
kretanja vozila, postavljanje semafora, 
uređenje prarlirališnih mjesta, rješavanje 
oborinske oddvodnje, izgradnja novih 
nogostupa te postavljanje javne rasvjete. 
Ugovorena vrijednost ovog projekta je blizu 
9 milijuna kuna, građevinska dozvola je 
dobivena, izvođač radova bit će tvrtka PZC 
Slavonski Brod, s kojom je potpisan ugovor, a 
radovi počinju u mjesecu ožujku. 

Za strategiju razvoja 
turizma Općini Sibinj 

dodjeljeno novih 
87.500,00 kuna

Općini Sibinj odobreno 
400 000 kuna za 

vodovod u Odvorcima

Uređeno parkiralište ispred 
škole u Slobodnici

Odlukom Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju, za ulaganje u izradu Strateškog 

plana razvoja turizma Općina Sibinj dobila je 
najviši iznos potpore koji iznosi 87, 5 tisuća kuna. 
Dokaz je ovo predanog rada i redovitog praćenja 
natječaja financiranih europskim sredstvima 
te ćemo se i dalje kandidirati na sve natječaje 
APPRRR-a s ciljem razvoja općine Sibinj i jačanja 
konkurentnosti. Nakon Odluke o izrađivaču ovog 
dokumenta Općina će uključiti sve dionike s 
područja naše općine kako bi izradili što bolju 
Strategiju razvoja turizma.

Za Izradu projektne dokumentacije za 
izgradnju lokalne vodovodne mreže 
Grgurevići-Ravan-Brčino, Općini Sibinj 

dodijeljeno je 400 tisuća kuna od Ministarstva 
regionalnog razvoja i EU fondova i to iz 
Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata 
prihvatljivih za financiranje iz Europskih 
investicijskih i strukturnih fondova. “Ovo je za 
Odvorački kraj povijesna odluka jer  Brčino i 
Ravan jedina dva naselja u općini koja nemaju  
vodovodnu mrežu. Ovo je tek prvi korak  čeka 
nas još puno posla kako bi projekt došao u 
fazu izvođenja radova”, rekao je načelnik Josip 
Pavić.

U sklopu izgradnje nove staze u ulicama 
Tiskalovci i Gornja Mala, Općina Sibinj 
je na temelju zamolbe ravnatelja osnovne 

škole Josipa Šišmanovića uredila i parkiralište 
ispred područne škole u Slobodnici. Tako je 
u sklopu Programa održivog razvoju uređeno 
parkiralište s odvodnim kanalicama.
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Tijekom prošle godine u suradnji sa 
gradskom komunalnom tvrtkom 
Vodovod d.o.o koja je ujedno i nositelj 

projekta pod nazivom „Brod 2“ u općinskim 
prostorijama organizirano je potpisivanje 
Ugovora o pravu služnosti. Kao što vam 
je poznato projekt pod nazivom „Brod 2“ 
uključuje izgradnju kanalizacijske mreže na 
području grada Slavonskog Broda, te općina 
Gornja Vrba, Podcrkavlje, Garčin,Donji 
Andrijevci, Sibinj, Brodski Stupnik te 
Oriovac. Najveći postotak ovog projekta 
odlazi na grad Slavonski Brod te našu općinu 
Sibinj gdje bi se iz navedenog projekta trebalo 
izgraditi 46 km kanalizacijske mreže te 
preostalih 11 km vodovodne mreže. Nositelj 
cjelokupnog projekta je tvrtka Vodovod d.o.o 
dok su općine i grad Slavonski Brod partneri 

koji moraju osigurati potrebna sredstva kroz 
sufinanciranje projekta. Nažalost, kroz ovo 
potpisivanje Ugovora o pravu služnosti 
vezano za našu općinu bilo je i onih vlasnika 
koji nisu htjeli potpisati ugovore pa će s njima 
tvrtka Vodovod d.o.o ići na sudsko izvlaštenje 
budući da projekt ima oznaku projekta od 
interesa za republiku Hrvatsku. Moramo biti 
svjesni da će i ovo nepotpisivanje ugovora 
kao i sudsko izvlaštenje pojedinih parcela 
vremenski produžiti cjelokupni projekt i 
proces početka samih radova. Ono što je važno 
istaknuti je činjenica da će se ovim projektom 
u Općinu Sibinj uložiti 140 milijuna kuna. 
Radovi na izvođenju ovog projekta kada 
krene trebali bi trajati maksimalno tri godine, 
a Općina Sibinj će morati osigurati 9 milijuna 
kuna za njegovo sufinanciranje.

Početak nove 2019. godine obilježila 
je još jedna dobra vijest: Općina 
Sibinj potpisala je prvih šest ugovora 

s mladim obiteljima za poticanje rješavanja 
njihova stambenog pitanja na području 
općine.  Načelnik  Josip Pavić potpisao je 
tako Ugovore o dodjeli nepovratnih sredstava 
sa šest obitelji. Tri ugovora su potpisana kroz 
Mjeru 1.1 gdje se radi o kupnji zemljišta na 
području općine Sibinj za izgradnju kuće, 
dok se druga tri ugovora odnose na Mjeru 
1.2 u kojoj će obitelji rješavati poboljšanje 
životnih uvjeta stanovanja priključenjem 
na komunalnu infrastrukturu. Iz proračuna 

je za ove mjere izdvojeno 200 tisuća kuna, 
jednokranta potpora iznosi do 15 tisuća kuna,  
a svi zainteresirani koji kupujete zemljište ili 
kuću možete se javiti u Općinsku upravu.

U općini Sibinj organizirano 
potpisivanje Ugovora o pravu 
služnosti u projektu ”Brod 2”

U naselju Grgurevići postavljeno je 
mobilno reciklažno dvorište koje će 
tijekom godine “šetati” od naselja 

do naselja sukladno unaprijed dogovorenom 
rasporedu. Inače, mobilno reciklažno 
dvorište je specijalizirani kontenjer koji će se 
kamionom prevoziti od naselja do naselja ,u 
njemu je smješteno više kanti za mnoge vrste 
otpada. Mobilnim reciklažnim dvorištem 
upravljat će naš koncesionar tvrtka Jakob 
Becker d.o.o. Ovim putem napominjemo 
da će svako domaćinstvo uskoro dobiti po 
četiri (zelene) vreće za staklo (tegle, boce) 
za godinu dana koje će se odvoziti 4 puta 
godišnje. Zajedno s vrećicama dobit ćete 
i brošuru  o pravilnom odvajanju otpada. 
Molimo vas da ju dobro proučite budući da 
je sa početkom godine stupio novi Zakon o 
gospodarenju otpada koji sa sobom nosi i 
nove kaznene odredbe po pitanju neodvajanja 
otpada, jer upravo odvajanje otpada bit 
će ključni za smanjenje računa.Pravilnim 
odvajanjem i odlaganjem otpada, korisnici 
kanti će uvelike moći utjecati na visinu 
iznosa mjesečnog računa za smeće jer će se 
naplaćivati isključivo pražnjenje spremnika 
za miješani komunalni otpad (crna kanta). 

Postavljeno mobilno 
reciklažno dvorište u 

Grgurevićima

Potpisani prvi ugovori s mladim obiteljima

U suradnji s Hrvatskim vodama d.o.o 
ispostavom Slavonski Brod u naselju 
Sibinj uređen je  odvodni kanal koji je 

usko vezan s državnom cestom D525. Nastavak 
je ovo povezivanja, betoniranja pokosa i podnožja 
odvodnih kanala kod kojih se proteklih godina 
pokazala potreba popločavanja zbog velikih i 
obilnih kiša te poplava privatnih čestica.

Uređen odvodni 
kanal u Sibinju

POTICAJI ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE 
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Povoljni vremenski uvjeti i uistinu lijepo 
jesensko vrijeme omogućili su uspješan 
završetak brojnih radova na području 

općine. Tako je u jesenskim danima u suradnji 
sa Županijskom upravom za ceste asfaltnim 
slojem presvučena dionica ceste između naselja 
Grgurevići-Ravan, a u Gornjim Andrijevcima 
završena je sanacija stubišta na ulazu u područnu 
školu. Nadalje, završeno je uređenje pročelja na 
klubani nogometnog kluba u Slobodnici, isto tako 
uređen je pješčanik za djecu u dvorištu škole u 
Sibinju, u ul. Dr. FranjeTuđmana u Bartolovcima 
izgrađen je produžetak vodovodne mreže 
(odvojak ulice),  u naselju Gromačnik uređena 
je staza i dio pročelja zgrade društvenog doma 
kao priprema za budući centar za civilnu zaštitu 
općine Sibinj. Na području naselja Čelikovići 
i Gromačnik nasipane su nerazvrstane i brdske 
ceste, zatim je uređeno parkiralište na klubani NK 
ASK-a u Gornjim Andrijevcima, kao i pročelje 
klubane NK Mladosti u Sibinju. U društvenom 
domu u Jakačini Maloj postavljena je stolarija u 
prostoriji za lovce, te je uređeno dječje igralište 
za naše najmladje u naselju Bartolovci. U suradnji 
s Hrvatskim vodama završeno je uređenje potoka 
u naselju Sibinj, započet je iskop budućeg 
privremenog ribnjaka u Završju, a sve kako bi 
se kapitalna riba mogla premjestiti kada krene 
ispuštanje jezera Petnja,u naselju Bartolovci 
asfaltiran je dio Cvjetne ulice, izgrađena je 
staza na ulazu u društveni dom u Slobodnici, na 
mjesnom groblju u Sibinju izgrađena je nova 
ispraćajna staza, a u naselju Slobodnica izgrađena 
je pješačka staze u ul. Tiskalovci i Gornja mala 

u dužini od cca 900 metara što je sufinancirano 
sredstvima ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU.

JESENSKI RADOVI NA 
PODRUČJU OPĆINE 

SIBINJ

U općini Sibinj i u 2018. godini 
nastavljeni su radovi na 
izgradnji vodovodne mreže. 

Tako su u naselju Bartolovci završeni 
radovi na produžetku vodovodne mreže 
u ulici Franje Tuđmana (odvojak) kao 
i u naselju Sibinj u ulici Tina Ujevića.

Produžetak vodovodne mreže u 
Bartolovcima i Sibinju

Tijekom 2018. godine završeno je 
uređenje društvenog doma u naselju 
Grgurevići. Ovaj društveni dom je 

jedan od najstariji domova na području naše 
općine te zahtjeva temeljitu obnovu. Krenulo 
se sa zamjenom dotrajale i postavljanjem 
nove stolarije, zatim promijenjen je krov koji 
je godinama prokišnjavao, a obnovljena je i 
fasada. Društveni dom opremili smo priborom 
za ručavanje za 200 osoba i novim stolovima. 
Lijevu stranu društvenog doma Općina je 
iznajmila HT-u dok se na desnoj strani nalaze 
prostorije ambulante.

Tijekom mjeseca studenog završeni 
su radovi na izgradnji kolnika u 
ulici Ivana Mažuranića u naselju 

Slobodnica u duljini od 300 metara. Riječ 
je o cesti koja vodi prema dva gospodarska 
objekta: Sportskoj dvorani Rehlicki i Pilani.  
Radovi na izgradnji ceste koštali su 400 tisuća 
kuna od čega je Brodsko posavska županija 
sufinancirala sa 120 tisuća kuna.

Uređen Društveni 
dom u Grgurevićima

Izgradnja kolnika u 
naselju Slobodnica
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Općina Sibinj nastavlja s nabavkom 
strojeva za komunalne poslove. Tako 
je u 2018. stiglo novo komunalno 

vozilo traktor Tuber 50 s radnim priključcima. 
Načelnik općine Sibinj Josip Pavić predao 
je ključeve novog komunalnog vozila 
direktoru općinskog komunalnog poduzeća 
Martinu Šući naglasivši kako je ovo nastavak 

opremanja poduzeća i djelatnika kako bi svoje 
poslove mogli obaviti brzo i efikasno te biti 
na usluzi mještanima naše općine. Načelnik 
Pavić je istaknuo kako se uskoro priprema 
i još jedna kandidatura na natječaj iz mjera 
Programa ruralnog razvoja za daljnja ulaganja 
u komunalna vozila koja su sufinancirana 
europskim sredstvima.

NOVO KOMUNALNO VOZILO

Tijekom 2018. na temelju zamolbe 
DVD-a Sibinj osigurana su sredstva 
za uređenje prostorija vatrogasnog 

doma u Sibinju. Tako je zamijenjena dotrajala 
drvena stolarija te je postavljena nova 
plastična. Radi poboljšanja uvjeta u zimskim 
uvjetima u spremnicu odnosno garažu 
vatrogasne postrojbe u Sibinju uveden je plin 
a sve kako bi postrojba i u zimskim uvjetima 
kada su niske temperature odmah (s vodom) 
mogla izaći na intervenciju.

U društvenom domu u 
Slobodnici jesenas je 
upriličeno uručivanje 

ključeva novih prostorija lovnoj 
jedinici Slobodnica. Lovna 
jedinica Srna pripada lovačkoj 
udruzi Petnja, a blagdan sv. 
Huberta zaštitnika lovaca 
bila je prigoda da se obilježi i 
simbolično uručivanje ključeva 
prostorije našim lovcima. 
Uz načelnika Pavića, dodjeli 
prostorija nazočio je i zamjenik 
predsjednika općinskog vijeća 
Stipo Anušić dok je nove 

prostorije posvetio župnik Pero 
Stanić. Sve prisutne pozdravio 
je predsjednik lovne jedinice 
Zvonimir Milić naglasivši 
odličnu suradnju s Općinom 
Sibinj. Tijekom jesenskih dana 
Općina Sibinj je pristupila 
uređenju lovačkih prostorija 
Lovačke jedinice Kuna iz 
Odvoraca te je u potpunosti 
promjenila novu stolariju. 
Istodobno, u suradnji s 
lovačkom jedinicom počela je i 
izgradnja sjenice iza društvenog 
doma u Jakačini Maloj.

U Donjim Andrijevcima 
je tijekom prošle 

godine organiziran tečaj za 
osposobljavanje vatrogasaca 
za korištenje dišnih aparata. 
Na tečaju je sudjelovalo i 
pet vatrogasaca iz općine 
Sibinj koji su uspješno 
odradili 60 sati obuke, od 
čega je 30 sati bilo teorijske 
nastave, a 30 sati praktičnog 
osposobljavanja. Sibinjski 
vatrogasci tako sada imaju 8 
osposobljenih vatrogasaca u 
društvu koji mogu sudjelovati 
u najtežim oblicima požara 
zapaljenja kuće te izvlačenja 
unesrećenih osoba iz 
objekata. 

Uređenje vatrogasnih 
prostorija

OPĆINA SIBINJ POMAŽE I LOVCIMA Sibinjski vatrogasci 
na obuci 

za dišne aparate
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Jesenas je u Sibinju krenuo još jedan iznimno 
vrijedan projekt:  energetska obnova zgrade 
osnovne škole “Sibinjskih žrtava” u Sibinju koju 
pohađa 330 učenika. Riječ je o investiciji većoj 
od 4 milijuna kuna koja bi u konačnici, kada 
svi radovi budu završeni, trebala donijeti uštedu 
od čak 70 posto. Povod je to i za razgovor s 
ravnateljem škole, Josipom Šišmanovićem.

U kojoj fazi je energetska obnova škole u 
Sibinju i koliko će taj projekt značiti za uštedu u 
troškovima?

Za sve nas energetska obnova naše škole 
puno značiti. U prvom redu očekujemo niže 
račune i toplije učionice. Zapravo, kada sve bude 
privedeno kraju, očekujemo uvjete u kojima će 
kvaliteta rada i boravka u prostoru biti na višoj 
razini. Htio bih naglasiti da se zgrada škole 
obnavlja u sklopu prekograničnog INTERREG 
projekta “Inovativnim umom do pametnih škola”, 
koji se financira iz europskog IPA programa za 
Hrvatsku, BiH i Crnu Goru. Predviđeno je obnoviti 
elektroinstalacije, postaviti novu stolariju, novu 
fasadu i izloaciju, novi krov , radi dodatne uštede 
na grijanju na radijatore će biti postavljeni novi 
termo-ventili. Na dotrajalo krovište bit će stavljeni 
paneli. Radove izvodi požeška tvrtka Projekt 
inženjerin. Gledajući količinu obavljenog posla na 
energetskoj obnovi naše škole možemo reći da su 
radovi negdje na polovini svog puta. Splet raznih 
okolnosti doveo nas je do lošeg vremenskog 
razdoblja i sada se to sve odvija sporije. No, 
sve se događa s razlogom i trebamo gledati 
pozitivnu stranu ovakvog razvoja događaja. Dio 
drvene stolarije na novijem dijelu zgrade nije 
bio dio energetske obnove, a sada se pregovara i 
o promjeni iste jer je uistinu u lošem stanju. Svi 
bi mi voljeli da nam radovi završe čim prije, ali 
najvažnije je da se izvedu kvalitetno i da na koncu 
svi uživamo u rezultatima obnove. Svakako da je 
razlog i najvažnija blagodat energetske obnove 
ušteda u troškovima. Ušteda bi trebala biti veća 
od planirane jer smo u međuvremenu prešli na rad 
u jednoj smjeni i zbog ranije navedenih dodatnih 
ulaganja u izmjenu dotrajale stolarije.
Sibinjska škola ima novo ime. Nakon koliko 
godina dolazi do promjene i koji je glavni razlog 
promjene imena?

Tako je. Od rujna naša škola nosi naziv Osnovna 
škola Sibinjskih žrtava. Do devedesetih godina 
nosila je ime narodnog junaka Stjepana Sekulića 
Jucka, a s početkom osamostaljivanja naše 
domovine mijenja naziv i uzima ime bana Ivana 
Mažuranića. Premda neki misle da je motivacija 
bila politička, moram reći da nije. Namjerno 
sam spomenuo prijašnje ime jer se događa kroz 
povijest da se izmjenom jednog sustava nastoji 
obrisati prošli. Mislim da to nije dobro i da je 
put prema napretku u tome da prihvatimo svoju 
prošlost, naučimo iz nje i krenemo u budućnost. 

Na žalost, mnogi kada čuju naziv Sibinjske 
žrtve povezuju to s toponimima ili trenutnim 
odnosima između naselja. Rijetko tko zna da se 
radi o događaju u kojem nije poginuo niti jedan 
stanovnik Sibinja, već su svi redom bili stanovnici 
okolnih naselja, a naziv proizlazi iz mjesta 
stradanja. Iz današnjeg kuta gledanja ti ljudi su 
bili posebni. Nisu se dijelili ni po politici, ni po 
vjeri, ni po bogatstvu ni po mjestu stanovanja. 
Bili su težaci, seljaci, mali ljudi koji su dali ono 
najvrjednije…svoj život za prijatelja i domovinu. 
Otuda ime. Da se od malih naučimo kako biti 
velik.
Koliko će uvođenje jednosmjenske nastave  
značiti za učenike, nastavnike, općenito za 
funkcioniranje škole?

Jednosmjenska nastava uistinu ima dosta 
prednosti i korisna je iz puno razloga. Nastava 
kreće kasnije i učenici se stignu odmoriti. Učenici 
putnici iz okolnih naselja ne dolaze više kući 
kasno navečer, a popodnevno vrijeme ostaje za 
obiteljsko, prijateljsko ili sportsko druženje. 

Nastavnicima je isto lakše jer je interakcija 
češća te su im i učenici i kolege na istom mjestu 
u isto vrijeme. Lakše je postizati dogovore i 
kvalitetu suradnje. 
Koja su najveća ulaganja u nastavnu i školsku 
opremu u prošloj godini?

S obzirom da smo stalno u nekim radovima i 
nabavci opreme ponekad mi je teško nabrojati što 
se sve nabavilo i dogodilo u nekom određenom 
vremenskom razdoblju. Cijelu prošlu godinu smo 
radili na tome da od ove jeseni možemo krenuti u 
jednu smjenu i, Bogu hvala, u tome smo uspjeli. 
U opremanje informatičkih učionica i nabavku 
računala za ostale učionice uloženo je blizu 
80000 kn. Obnovili smo navlake na strunjačama, 
nabavili još nekoliko novih i za područne škole, 
ormari, uređenje (ličenje) učionica…bilo je tu 
uistinu svega.
Kakvo je stanje u područnim školama? 

Nažalost, u područnim školama stanje nije 
onakvo kakvo bih volio da je, ali mislim da 
napredujemo. Barem što se materijalnih uvjeta 
tiče. O stanju je dovoljno reći da su učenici u 

PRO Ravan tek ove jeseni dobili toplu vodu kako 
bi mogli oprati ruke ili pribor. Ovdje moram 
naglasiti svoju zahvalnost skromnim i marljivim 
roditeljima područnih škola bez kojih bi svaki 
korak naprijed bio puno teži.
Izvannastavne aktivnosti i suradnja škole s 
drugim institucijama?

Izvannastavne aktivnosti su uistinu brojne, 
a možda kao neku novinu izdvojio bih pikado, 
domaćinstvo i ženski nogomet. Suradnja sa 
svim institucijama je izvrsna. Jedan od nedavnih 
primjera odlične suradnje bilo je i sudjelovanje 
naše škole u prvoj Božićnoj bajci u Sibinju. To 
je događaj na koji cijela zajednica može biti 
ponosna. Želim napomenuti da svega dobroga u 
našoj školi ne bi bilo bez dobrih djelatnika (od 
čistača do profesora), dobrih učenika i odlične 
suradnje s lokalnom zajednicom. Imamo djecu 
koja su dobra, koja žele i mogu. Imamo načelnika 
Josipa Pavića i Općinsko vijeće koji žele da im 
djeca imaju najbolje moguće uvjete. Hvala im 
svima što su mi pomogli da nam ova godina bude 
tako uspješna.
Koji su najznačajniji planovi i projekti za 
2019./2020. školsku godinu?

Škole u Starom Slatiniku i Slobodnici idu 
u dvije smjene i volio bih barem u ovoj godini 
doći do ideje kako riješiti taj problem, a da se 
ne radi o nadogradnji jer u vrijeme kada pada 
broj učenika to je teško očekivati. Jednako tako 
treba doći do rješenja parketa u našoj sportskoj 
dvorani. Planiramo i dovršetak školskog servera, 
prateće telekomunikacijske infrastrukture te 
nabavku prijenosnih računala. Osim daljnjih 
radova na poboljšanju materijalno-tehničkih 
uvjeta planiramo sportski susret s jednom školom 
iz Vukovara, odlazak u škole koje služe kao 
primjer dobre prakse i od kojih možemo nešto 
naučiti. Planova je puno, ali vjerujem da ćemo na 
kraju ove godine gledajući unazad vidjeti da smo 
napravili i puno više od planiranog.

ODGOJ I                                             OBRAZOVANJE
INTERVJU: Josip Šišmanović, ravnatelj Osnovne škole ‘Sibinjskih žrtava’, Sibinj:

“Energetska obnova škole u Sibinju 
značit će veliku uštedu u troškovima”
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ODGOJ I                                             OBRAZOVANJE

Krajem 2018. u općinskoj vijećnici 
općine Sibinj potpisani su 
Ugovori o stipendiranju studenata 

sa područja općine Sibinj. Ugovore je 
potpisalo 15 redovnih studenata u kojim 
će ih općina Sibinj mjesečno stipendirati 

s 500 kn. Studente je pozdravio načelnik 
općine Sibinj Josip Pavić čestitavši i 
zaželjevši im puno sreće u daljnjem 
školovanju, uz nadu da će svi po završetku 
studiranja ostati raditi u svome kraju i u 
svojoj domovini. 

Svečanim programom obilježena je u 
2018. stota obljetnica kontinuiranog 
rada područne  škole u Gornjim 

Andrijevcima. Ova škola spominje se 
još 1833. godine, ali je zbog povijesnih 
okolnosti bilo prekida u radu.  Danas je to 

mala škola s 15 učenika i dvije učiteljice. 
Slaviti sto godina bilo čega, a pogotovo 
škole je velika stvar. Imamo odličnu 
suradnju sa školom i sretni smo kad 
možemo dati svoj doprinos da poboljšamo 
uvjete rada. Vremena su teška, nagodinu 
će biti možda jedan razred, ali već za dvije 
godin e imamo sedam prvašića, pa će opet 
stvari ići na bolje, rekao je tom prigodom 
Josip Pavić, načelnik općine Sibinj. 
Uz bogati kulturno-zabavni program, 
pripremljene su i dvije izložbe. E etno 
izložbi Ane Luić prikazana je  jedna stara 
seljačka soba, a Marija Alerić je uredila 
izložbu  fotografija.

Na betonskom igralištu u Sibinju u ljetnim 
je danima održana završnica dječje 
vatrogasne lige (BOBBS). Domaćin 

završnice lige bila je Vatrogasna zajednica 
općine Sibinj i dobrovoljno vatrogasno društvo 
Sibinj. BOBBS liga zajednički je projekt lige za 
najmladje vatrogasce koje su zajedno osnovale 
općine Bebrina, Oriovac, Brodski Stupnik i Sibinj 

. Na završnici je sudjelovalo ukupno 13 dječjih 
ekipa gdje je 9 ekipa bilo muških (6-12 god.) i 
4 ženskih ekipe. Ovogodišnja završnica lige 
bila je posebna budući da je ovo deseta godina 
neprekidnog održavanja ovog dječjeg natjecanja. 
Tako je prvo mjesto kod dječaka osvojila ekipa 
iz Krajačića, dok je kod djevojčica najuspješnija 
bila ekipa iz Lužana.

POTPISANI UGOVORI O 
STIPENDIRANJU 

Sto godina kontinuiranog rada 
škole u Gornjim Andrijevcima

U Sibinju uspješno završena Bobbs liga

Osnovna škola u Sibinju bila je proljetos 
domaćin županijskog natjecanja Sigurno 

u prometu 2018.  za učenike osnovnih škola. 
Cilj – stjecanje temeljnih znanja o prometnim 
propisima i sigurnosnim pravilima, te da 
školarci što bolje svladaju vještinu vožnje 
biciklom. U natjecanju su sudjelovali učenici 
14 osnovnih škola s područja Brodsko-
posavske županije.  Zadaća svake učeničke 
ekipe bila je pokazati znanje i vještine u 
području prometne kulture, putem on-line 
testiranja i provjere vještine upravljanja 
biciklom na vježbalištu. Predstavnici 
organizatora najboljima su  podijelili 
zaslužene nagrade, diplome i pohvalnice.

Krajem svibnja, na poziv načelnika Josipa 
Pavića, općinsku upravu posjetili su djeca 

polaznici Programa predškolskog odgoja 
za godinu 2017./2018. Općinu su posjetile 
tri skupine predškolaca sa svojim tetama. 
Predškolci su postavljali pitanja načelniku i 
njegovom zamjeniku. Svaki predškolac dobio 
je i prigodni dar.

Jesenas je u prostorima Osnovne škole u 
Sibinju održana  izložba slika sudionika 

koji su pohađali ovogodišnju radionicu “Svijet 
u bojama”. Polaznici su učili o osnovama 
fotografije od ekipe iz Foto Hrvatske a najbolji 
su dobili i zahvalnice.

Sigurno u 
prometu 2018.

Predškolci 
‘okupirali’ 

općinsku upravu

Održana izložba 
“Svijet u bojama”
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Potkraj ljeta prošle godine, u 
organizaciji KUD-a “Slavonija” u 
Gornjiim Andrijevcima održana je  

3. Dječja smotra folklora. Uz sudjelovanje 
Dječjeg uzrasta domaćeg KUD-a, te djece 
iz gostujućih KUD-ova : “VRHOVAC”, 
Vrhovac; “SLOGA”, Satnica Đakovačka; 
“LOVOR”, Trnjani; “GODINJAK”, 
Godinjak; “ZRINSKI”, Brodski Stupnik, 
zabava je bila zajamčena, a svi posjetitelji 
nisu krili zadovoljstvo činjenicom da stasa 
novi naraštaj čuvara tradicije i kulture 
ovoga kraja.

Početkom kolovoza u Gornjim 
Andrijevcima je, u organizaciji KUD-a 
Slavonija, održana  tradicionalna 

folklorna manifestacija “Kukuruzijada”. U 
programu smotre folklora nastupili su uz 
domaći i 6 gostujućih KUD-ova, a osim u 
800 pečenih i kuhanih kukuruza, posjetitelji 
su uživali i u bogatoj gastro ponudi, mogli su 
sudjelovati i u bogatoj tomboli, a zabava se 
nastavila dugo u noć uz Tamburaški sastav 
Salaš.

U organizaciji UŠR Petnja i NK 
Mladost održana je 5. Fišijada - 
odlična manifestacija za koju je i 

prošloga ljeta bio velik interes posjetitelja. 
Uz tradicionalno dobar fiš za sve posjetitelje, 
moglo se uživati i u šaranima na pole, ribljim 
potkovama i krumpir salati kao i roštilju. 
Ivica Pandurević iz Velike Kopanice skuhao 
je najbolji fiš između 35 natjecatelja koji su 
sudjelovali na ovogodišnjoj fišijadi. Zabava je 
trajala duboko u noć a sve nazočne zabavljali 
su TS Vranac.

U sklopu Ljeta u Sibinju potkraj 
kolovoza je, u organizaciji 
LU Šljuka iz Sibinja, održana  

1. Čobanijada u Sibinju. Prva je ovo 
manifestacija u natjecanju kuhanja ovog 
domaćeg slavonskog specijaliteta na 
području općine Sibinj. U konkurenciji od 
25 ekipa najbolji čobanac skuhao je Goran 
Radojčić iz Velike Kopanice. U prepunom 
sibinjskom parku posjetitelji su mogli 
uživati u dobrom čobancu ali i roštilju dok 
su za dobru zabavu bili zaduženi TS Grozd.

Tople lipanjske dane upotpunila je i 2. 
kulturno umjetnička manifestacija pod 
nazivom “Oj Sibinju, lipo selo naše”. 

U organizaciji KUD-a Tomislav iz Sibinja, na 
smotri je nastupilo 12 folklornih društava.  Uz 
bogat kulturno umjetnički program te plesove 
iz cijele Hrvatske program je upotpunjen 
revijom etno odjeće. Naša poznata etno 
dizajnerica Tajana Jurišić – Taya izložila je 
primjerke odjeće koju šiva upravo na mladim 
Sibinjkama. U nastavku večeri sve nazočne je 
zabavljao TS Pozitivo otvorivši tako “Ljeto u 
Sibinju 2018”.

3. DJEČJA SMOTRA 
FOLKLORA

11. Kukuruzijada u 
Gornjim Andrijevcima

5. Fišijada u SibinjuODRŽANA 1. 
ČOBANIJADA

Druga smotra folklora u Sibinju
“LJETO U SIBINJU”

M A N I F E S T A C I J E
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Kulturno umjetničko društvo Tomislav iz 
Sibinja u ožujku je, na poziv Hrvatske 
katoličke misije i predsjednice  Ankice 

Jukić iz Bad Sackingena, sudjelovao je na 
obilježavanju dana Sv. Fridolina, zaštitnika grada 
Bad Sackingena u Njemačkoj.  Svečanost je 
počela misom koju je predvodio osobni tajnik pape 
Benedikta XVI Georg Ganaweil, a nastavljeno je 
procesijom u centru grada, u kojoj su sudjelovale 
sve gradske službe u svečanim odorama, glazbeni 
orkestar te članovi katoličkih misija Italije i 

Tajlanda dok su Hrvatsku predvodili i zastavu 
Općine Sibinj nosili članovi KUD-a Tomislav 
iz Sibinja na čelu s predsjednicom Ankicom 
Travarević i članovima Hrvatske katoličke misije 
iz Bad Sackingena i Basela. Načelnik općine Sibinj 
Josip Pavić imao je čast sudjelovati na svečanom 
prijemu kod gradonačelnika Alexandera Guhla te 
upisati se u Zlatnu knjigu grada zajedno s nekoliko 
gradonačelnika susjednih gradova i osobnim 
tajnikom pape Benedikta XVI. U nastavaku 
proslave uslijedila je fešta u prostorijama Hrvatske 
katoličke misije na kojoj se okupilo gotovo 350 
osoba. U programu je naš KUD Tomislav zajedno 
sa KUD-om iz Basela priredio bogat kulturno 
zabavni program koji je oduševio posjetitelje. 
Ovo je drugi put da naš KUD Tomislav posjećuje 
naše Hrvate u Njemačkoj.

Sibinjci posjetili 
Hrvate u Njemačkoj

KUD TOMISLAV

Na tradicionalnom godišnjem koncertu, članice 
i članovi Kulturno umjetničkog društva 

Tomislav iz Sibinja prikazali su splet plesova i 
pjesama Lijepe Naše. Koncert su uveličali ženska 
pjevačka skupina Bečaruše iz Podvinja te muška 
pjevačka skupina Veseli šokci iz Slavonskog 
Broda.

U Slobodnici je  održana kulturna manifestacija 
pod nazivom “Uskrsni ponedjeljak u 

Slobodnici”. Nakon godina pauze, “Uskrsni 
ponedjeljak” vraća se na popis manifestacija 
naše općine na kojoj je ove godine sudjelovalo 6 
društava iz Hrvatske te jedan KUD iz Rumunjske.

Jesenas je u sibinjskom društvenom domu rock 
koncertom obilježena druga godišnjica smrti 

našeg prerano preminulog sumještanina Željka 
Grgurevića, glazbenika i skladatelja. Na koncertu 
je sudjelovalo šest grupa koji su se na sibinjskoj 
pozornici izmjenjivali tijekom večeri. Zdravko 
Grgurević, Željkov brat ovom prigodom zahvalio 
je  svima koji su kroz svoj angažman doprinjeli da 
se ova večer održi njegovu bratu u čast, a posebna 
zahvala je išla i općini Sibinj koja je osigurala 
uvjete za održavanje koncerta.

Godišnji koncert 
KUD-a Tomislav

“Uskrsni 
ponedjeljak” 
u Slobodnici

“Sjećanje 
na Željka 

Grgurevića”U sklopu  folklorne manifestacije “Uskrsni 
ponedjeljak u Slobodnici” Općinu Sibinj 

posjetio je predsjednik međunarodne folklorne 
grupacije (IGF) Dorel Cosma iz Rumunjske. 
Asocijacija folklornih grupa obuhvaća 55 
zemalja čiji je član udruga Klas iz Slobodnice 
a u ugodnom razgovoru predsjednik Cosma 
zahvalio je na izvrsnoj manifestaciji i 
domaćinstvu u Slobodnici te je ovom prigodom 
pozvao načelnika Pavića da posjeti jednu od 
folklornih manifestacija zajedno sa Stjepanom 
Kovačevićem predsjednikom KUD-a Šokica iz 
Slobodnice.

Predsjednik IGF-a 
posjetio Općinu Sibinj

I  D O G A Đ A N J A
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HUMANITARNI PROJEKTI

Povodom obilježavanja Dana neovisnosti 
Republike Hrvatske, Općina Sibinj 
organizirala je postrojavanje operativnih 

snaga sustava civilne zaštite, te vježbu civilne 
zaštite pod nazivom “Sigurnost i zaštita – Sibinj 
2018”. Tema ovogodišnje vježbe bila je potres 
uslijed kojeg dolazi do požara i urušavanja 
dijela školske zgrade. Gledatelji su tako imali 
priliku vidjeti postupanje u ovakvim situacijama. 
Prikazana je evakuacija školskog osoblja s djecom, 
dojava događaja u ŽC 112, koji je alarmirao 
vatrogasne snage, policiju i hitnu medicinsku 
pomoć. U intervenciju su se uključile i ekipe 
Crvenog križa i HGSS-a preuzela zbrinjavanje 
evakuiranog školskog osoblja s djecom. Vježbom 
je bio zadovoljan i načelnik općine Josip Pavić, 
koji je istaknuo sustavan rad općine na opremanju 

i obuci postrojbe Civilne zaštite. – Ne samo da 
nam je ulaganje u sustav civilne zaštite zakonska 
obaveza, nama je to i poticaj ostvarenju naših 
ciljeva da na području BPŽ Općina Sibinj bude 
prepoznata kao perjanica sustava Civilne zaštite, a 
naši stanovnici što sigurniji, istaknuo je. Načelnik 
stožera Civilne zaštite Tomislav Topalović 
istaknuo je kako je u ovakvim situacijama 
nužna kvalitetna i brza koordinacija svih službi 
u sustavu Civilne zaštite, kako bi se posljedice 
nesreća što prije otklonile, šteta po ljude i imovinu 
bila što manja, a stanovništvo što sigurnije. 
Nakon odrađene vježbe, prisuti posjetitelji su 
mogli vidjeti izložbu opreme koju su priredili 
sudionici vježbe, a najmlađima se osobito svidjela 
prezentacija poslušnosti i dresiranosti psa HGSS-a 
koji je pronašao zatrpanu osobu tijekom vježbe.

I u 2018. godini organizirana je na 
području naše općine podjela paketa 
najpotrebitijim skupinama stanovnika, 

u  organizaciji Crvenog križa Općine 
Sibinj.  Pakete su mještani mogli preuzeti 
u društvenom domu u Sibinju. Svaka osoba 
dobila je dva paketa - jedan paket hrane i jedan 
higijenskih potrepština. Inače ovaj projekt 

pod nazivom HUMANITARNI PAKET ZA 
SLAVONIJU 2 u našoj općini provodi se 
već po peti put. Crveni križ inače, aktivno 
radi na provedbi FEAD programa. Riječ je 
o Fondu europske pomoći za najpotrebitije 
kojim se podupiru aktivnosti u pružanju 
materijalne pomoći onima kojima je pomoć 
najpotrebnija, pretežno starijim i nemoćnim 
osobama. To uključuje hranu, odjeću i ostale 
neophodne predmete za osobnu higijenu. 
Materijalna pomoć mora biti usklađena s 
mjerama za socijalno uključivanje, kao što 
su smjernice i potpora za pomoć osobama 
da se izvuku iz siromaštva. „Na koncu, apela 
nikad dovoljno, svi se odazovimo akcijama 
dragovoljnog darivanja krvi i uključimo se 
i u organizaciju svakog oblika humanitarne 
pomoći onima kojima je to najpotrebnije“, 
poručuje predsjednica sibinjskog Crvenog 
križa Zdravka Kršan.

Postrojavanje operativnih 
snaga  i 2. vježba civilne zaštite

Organizirana  podjela paketa 
najpotrebitijima

CRVENI KRIŽ OPĆINE SIBINJ

Među 120 davatelja krvi koji su 
najviše puta dali krv u našoj 
županiji su i naši sumještani. 

Tako su Mato Jurić i Marijan Vargašević iz 
Sibinja dobili priznanje za 40 puta, Damir 
Brezić iz Sibinja te Zlatko Rosandić iz 
Gornjih Andrijevaca  priznanje za 30 
puta, te Šemsa Stanić iz Sibinja priznanje 
za 20 puta darivanu krv. Svečanoj dodjeli 
priznanja darivateljima nazočio je i 
načelnik općine Sibinj Josip Pavić koji 
je istaknuo odličnu suradnju sa Crvenim 
križom ali i ponos što su njegovi sumještani 
medju onima koji su darivali krv najviše 
puta u županiji. Priznanje i znak zahvale 
načelnik Pavić uručio je Zdravki Kršan iz 
Sibinja za 55 puta darivanu krv.

Područnu školu Sibinjskih žrtava u 
Ravnu posjetila je pred Božić udruga 
M&M Dilj Brčino-Ravan. Udruga 

djeluje na području Općine Sibinj gotovo 
deset godina te je povodom božičnih blagdana 
i ove godine posjetila svoje osnovnoškolce iz 
naselja Brčino i Ravan i darivala ih prigodnim 
poklonima. Djeci od 1. do 4. razreda područne 
škole darove je uručio predsjednik udruge 
Mario Janković zajedno sa ravnateljen škole 
Josipom Šišmanovićem. “Ovo je u jedna 
u nizu akcija koje provodi naša udruga”, 
istaknuo je predsjednik Janković.

Mještani Općine Sibinj u 
vrhu po darivanju krvi

Udruga M&M darivala 
osnovnoškolce
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V J E R S K I  Ž I V O T

Mladomisnik Đakovačko-
osječke nadbiskupije vlč. 
Zlatko Hnatešin proslavio je 

u srpnju 2018. u rodnoj župi sv. Filipa i 
Jakova u Odvorcima svoju mladu misu 
pod geslom „Radi svoga imena vodi me 
i ravnaj“ (Ps 31, 4). Proslava je počela 
na pragu roditeljske kuće blagoslovom 
oca Filipa i majke Verice. U pratnji 
svećenika, bogoslova, ministranata, 
roditelja, rodbine i mnogobrojnih 
vjernika mladomisnik je u procesiji došao 
do vanjskog oltara kod župne crkve gdje 
je slavio svoju prvu euharistiju. S njime 
su na oltaru suslavili domaći župnik vlč. 

Željko Grigić, propovjednik vlč. Krešimir 
Šaf, domaći sinovi vlč. Antun Japundžić, 
vlč. Ivica Tušek i vlč. Josip Erjavac, 
ovogodišnji mladomisnik vlč. Blaž Jokić 
te bivši župnik te župe vlč. Tomo Radišić.

Uz prigodne darove čestitke 
mladomisniku i njegovoj obitelji izrekli 
su i načelnik Općine Sibinj Josip Pavić 
i dogradonačelnica Slavonskog Broda 
Tea Tomas. Zlatko Hnatešin rođen je 
21. travnja 1990. godine u Slavonskom 
Brodu od oca Filipa i majke Verice, r. 
Vidović. Osnovnu školu pohađao je u 
Grgurevićima i Sibinju. Po završetku 

srednje Ekonomsko-birotehničke škole 
u Slavonskom Brodu, smjer ekonomist, 
upisao je Katolički bogoslovni fakultet 
u Đakovu kao student laik. Nakon pete 
godine studija stupio je u Bogoslovno 
sjemenište u Đakovu. Godinu dana 
proveo je kao bogoslov na pastoralnom 
praktikumu u Župi Našašća sv. Križa u 
Trnavi. Za đakona je zaređen 22. listopada 
2017. godine, a đakonski praktikum imao 
je u Župi svetog Josipa radnika u Osijeku. 
Prvu službu župnoga vikara obavlja u 
župi sv. Petra i Pavla u Osijeku.

Crkva đakovačko-
osječka radovala se 
prošle jeseni petorici 

novih đakona, koji su red 
đakonata primili po posvetnoj 
molitvi i polaganju ruku 
nadbiskupa  Đure Hranića. 

Sveti red djakona primio je 
naš sumještanin Filip Sertić iz 
Sibinja. Ovo je uistinu velik 
dogadjaj i za župu Sv.Ivana 
Krstitelja u Sibinju budući da je 
ovo prvi zaređeni đakon nakon 
40 godina, a od godine i mladi 
svećenik. Vlč. Filip Sertić 
rođen je 1990.  u Slavonskom 
Brodu. Nakon srednje škole 
otišao je studirati na Katoličko 
bogoslovni fakultet u Đakovu,, 
a nakon diplome, u travnju 
2017. i u sjemenište. Đakonski 
praktikum obavlja u osječkoj 
župi Uzvišenja svetog Križa.

Po dobrom starom 
običaju našu općinu i 
2018.  posjetio je sveti 

Nikola - zaštitnik djece. U 
punoj dvorani društvenog 

doma naši mališani mogli su 
uživati u kratkoj predstavi, a 
nakon toga su bili svi darivani 
jer je sveti Nikola čuo da su 
svi bili jako dobri.

Mlada misa vlč. Zlatka Hnatešina

SIBINJAC FILIP SERTIĆ 
ZAREĐEN ZA ĐAKONA

Sveti Nikola u 
općini Sibinj
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USPJESI MLADIH SPORTAŠA

Općinu Sibinj posjetila je Nikolina Devčić, 
stanovnica naselja Gromačnik i članica 
Taekwondo kluba Ge-Baek iz Slavonskog 

Broda. Još jednom se pokazalo da naša sredina daje 
mnogobrojne i raznovrsne talente, a Nikolina je 
svakako velika nada i budućnost hrvatskog sporta 
koja trenutno posjeduje plavi pojas. Ova mlada 
sportašica iza sebe ima osvojena brojna odličja 
sa mnogih natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu, 
a 2017. godine na državnom prvenstvu koje se 
održalo u Puli, postala je dvostruka prvakinja 
Hrvatske u kategorijama borbe i forme. Naporan 
rad, predanost i treninge dodatno je obogatila i 
međunarodnim iskustvom stečenim na turnirima 
u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, sa kojih 
se vratila sa brojnim odličjima, a pohađala je 
i Taekwondo seminare u Beču i Zagrebu. Na 

Europskom prvenstvu u Moldaviji u travnju 2018. 
osvojila je prvo mjesto u formama, a u borbama 
je završila na 2. mjestu zbog lakše povrede noge. 
Čestitamo našoj Nikolini, njezinim roditeljima i 
klubu na odličnom uspjehu i promociji kako naše 
općine tako i cijele Hrvatske.

Godina 2018. za našeg Mihaela Ećimovića 
i njegove kolege Luku i Bornu bila je 
posebno uspješna. Dečki su nastupili u 

sastavu reprezentacije Hrvatske na 47. Zlatnom 
pojasu, karate natjecanju koje se održalo u 
Čačku.  Nakon cjelodnevnog natjecanja Brođani 
su osvojili tri odličja, Borna Mađarević osvojio 
je drugo mjesto, borbe mlađi seniori do 60 
kg, Luka Birač treće mjesto u kadetima do 70 
kg, a Mihael Ećimović iz Gromačnika treće 
mjesto u katama za juniore. Dobrim nastupom i 

osvojenim plasmanima ekipa je opravdala poziv u 
reprezentaciju Hrvatske.

Na  8.otvorenom prvenstvu u kickboxingu 
u Slavonskom Brodu zavidne rezultate 
odnio je naš Erik Tomac iz Slobodnice. 

Erik je član kickboxing kluba Tigar Brod te 
je proglašen najboljim borcem turnira u light 
contactu. Na turniru su sudjelovali borci iz 
Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine, a 
naš Erik dokazao je da se trud, znoj i rad itekako 
isplati što govori njegov dugogodišnji uspjeh i 
medalje koje je osvojio svih ovih godina. Da je 
naša općina bogata sportašima dokazuje i naš 

Erik kojem želimo još puno osvojenih medalja i 
dobivenih partija.

Nikolina Devčić europska 
prvakinja!

Mihael Ećimović osvojio 
treće mjesto

Erik Tomac iz slobodnice najbolji 
na turniru u Light contactu

Na 27. prvenstvouHrvatske 
u akrobatskom rock&rollu 
sudjelovalo je puno ekipa a među 

njima i Top dance u kojem plešu i dvije 
djevojčice iz naše Općine Sibinj. Elizabeta 
Pipun je sa svojom formacijom osvojila 
prvo mjesto, a Ana Skejić drugo.

Mihael Dobenko, iz naselja 
Jakačina Mala, apsolutni 
je pobjednik 13. Šumarske 

olimpijade, koja je održana propljetos u 
Austriji. Ovaj izniman uspjeh daroviti 
Mihael je ostvario u konkurenciji 116 
mladih šumara s područja Austrije, 
Slovenije, Italije, Češke, Mađarske, BiH i 
Hrvatske u nekoliko kategorija: preciznom 
piljenju i obaranju stabla, mijenjanju lanca 
i kombiniranom piljenju,  kresanju grana, 
te se na kraju okitio trostrukim zlatnim 
odličjem i peharima. Mihaelov uspjeh je 
potvrda da se upornim radom i odricanjem, 
uz puno ljubavi u onome što čovjek radi,  
mogu postići nevjerojatni rezultati.

Uspješna sezona za naše sibinjske 
stolnotenisače! Naime, obje naše 

ekipe završile su na visokim mjestima, 
drugi sastav završio je na drugom mjestu u 
trećoj ligi, dok je prvi sastav završio drugi 
u drugoj hrvatskoj ligi.

Odličan uspjeh 
sibinjskih 

stolnotenisača

Sjajan uspjeh naših 
plesačica na prvenstvu u 
akrobatskom rock&rollu

Mihael Dobenko 
- pobjednik 13. 

šumarske olimpijade
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S P O R T

U kolovozu 2018. održana je velika 
manifestacija za djecu pod nazivom 
“Open fun Football School Sibinj 

2018”. Kroz pet dana licencirani treneri 
su svakodnevno radili sa 100-ak djece po 
sedam sati, koja su kroz igru i sportske 
dionice naučili mnoge vještine. Zadnji dan 
održavanja bila je prilika za dodjelu diploma 

najboljima ali i zahvalu školi nogometa Sibinj 
te trenerima koji su predano radili s djecom. 
Ovom prigodom svu djecu posjetili su 
ravnatelj škole Josip Šišmanović te načelnik 
Josip Pavić sa suradnicima koji je zahvalio 
školi nogometa Sibinj na ovom uspješnom 
provedenom projektu. 

USPJEŠNO ZAVRŠEN OFFS 
SIBINJ 2018.

Predstavnici malonogometnog kluba 
Veliki Prnjavor posjetili su 27. prosinca 
2018. Općinu Sibinj. Predstavnici 

kluba, inače mještani općine Sibinj iskoristili 
su posjetu za uručivanje zahvalnice 
općinskom načelniku kao vid zahvale na 
dugogodišnjoj suradnji i potpori prilikom 
održavanja malonogometnih turnira kako 
u Bosni i Hercegovini tako i u Hrvatskoj. 
U općinskoj vijećnici načelnik Josip Pavić 
zahvalio je predstavnicima kluba tako i župi 
sv. Antuna Padovanskog u Velikom Prnjavoru 
- Mala Sočanica.

Proljetos je na nogometnom igralištu 
u Sibinju održana Dječja olimpijada. 
U organizaciji dječje igraonice 

Bubamara koja djeluje na području sedam 
općina koje su unutar LAG-a Posavina, 
te škole nogometa iz Sibinja gotovo 300-
ak mališana uživali su u raznim igrama i 
natjecateljskom duhu. Vrhunac olimpijade 
bila je medalja koju su svi natjecatelji 
dobili.

Dječja olimpijada 
u Sibinju

MNK Veliki 
Prnjavor posjetio 

općinu Sibinj

Ljeto 2018. donijelo je još jedan, 
tradicionalni 9. memorijalni 
malonogmetni turnir M&M. 

Na turniru su sudjelovale 24 ekipe iz 
Brodsko posavske  i Požeško-slavonske 
županije. U organizaciji Udruge za sport 
i rekreaciju “M&M” i ovogodišnji 

turnir posjetio je veliki broj gledatelja 
koji su mogli uživati u malonogometnim 
majstorijama. Od 24 ekipe najuspješniji 
su bili: 1. mjesto – caffe bar Virus, 2. 
mjesto – pilana Janković, i 3. mjesto 
– Hrvatski dragovoljac iz Brodskog 
Drenovca.

Na inicijativu zamjenika 
predsjednika općinskog vijeća 
Stipe Anušića iz Slobodnice 

Općina Sibinj kupila je novu kosilicu NK 
Slobodnici. Nakon dotrajalosti stare, došlo 
je vrijeme za nabavu nove kosilice klubu, 
te je tom prigodom ključeve predsjedniku 
kluba Darku Bazini predao načelnik 
općine Sibinj Josip Pavić istaknuvši da 
se nada da će klubu pomoći u poboljšanju 
uvjeta i održavanju kako glavnog tako 
i pomoćnog terena. Primopredaji su 
sudjelovali i predstavnici tvrtke Leben 
kao i Dragan Šakić, zahvalivši  također 
u ime Škole nogometa Slobodnica. 
Nastavak je ovo ulaganja u sportske 
udruge na području naše općine.

Održan 9. memorijalni turnir u Brčinu

Nova kosilica NK Slobodnica
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BOŽIĆNA PRIČA 2018

U Sibinju je u prosincu 2018. 
održana prva “Božićna priča”, 
humanitarna adventska 

manifestacija, u kojoj su sudjelovale 
udruge s područja općine Sibinj i 
učenici i nastavnici osnovne škole 
Sibinjskih žrtava. Kroz tri dana 
adventske “Božićne priče” prikupljeno 
je ukupno 21 i pol tisuće  kuna koje 
su prodajom na svojim štandovima 
prikupile naše udruge te dobri mladi 
ljudi uključeni u ovu priču. Na Badnjak 
su predstavnici udruga i ravnatelj škole 
Josip Šišmanović prikupljdena sredstva 
donirali jednoj obitelji s područja 
općine Sibinj.

Kreativnu radionicu početkom 
prosinca 2018, organizirali 
su članice i članovi Sibinjske 

udruge mladih. Uz božićne pjesme, 
veselu atmosferu i vrijedne ruke, 
izrađivali su šarene ukrase, adventske 
vijence i čestitke.

Povodom blagdana svetoga  Nikole članovi 
moto kluba Sibinj posjetili su i darivali 

mališane u OŠ Sibinjskih žrtava u Sibinju. 
Karavanu je predvodio Tomislav Bubalo, 
predsjednik Moto kluba Sibinj zajedno s 20-tak 
članova. Tom prigodom primio ih je i načelnik 
Općine Sibinj Josip Pavić zahvalio im i potaknuo 
neka njihov posjet postane tradicija. U organizaciji MK Sibinj u društvenom domu 

u Sibinju sredinom prosinca organiziran je 
10.Winter party. Bila je prilika zaokružiti jedno 
lijepo razdoblje dobre vožnje, susreta i naših 
dobrotvornih akcija, istaknuo je predsjednik 
kluba Tomislav Bubalo. Na ovogodišnjem Winter 
partiyu posebni gost bila je poznata rock grupa 
Atomsko sklonište, a u prepunoj sali društvenog 
doma u Sibinju ljubitelji motora i rock glazbe 
uživali su do ranih jutarnjih sati.

U “Božićnoj priči” prikupljeno 21.500,00kn

Održana radionica 
Sibinjske udruge 

mladih

“Motomrazovi” 
posjetili mališane i 

Općinu Sibinj

MK Sibinj organizirao 
10.Winter party
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