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 Temeljem članka 112. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 136/12, 15/15)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17), članka 36. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 29.a i 30. Statuta općine Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013,1/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ broj: 
1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na 25.sjednici održanoj 19.03.2021.godine  donijelo je 
 
 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ 
ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-31.12.2020.godine 

 
OPĆI DIO 
 

I. 
 
 Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna općine Sibinj za  razdoblje   01.01.2020. -31.12.2020. 
godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 16.650.132,77 Kn. 
 

II. 
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 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 01.01.2020. -31.12.2020.godine izvršeni 
su u ukupnom iznosu od 16.836.169,74 Kn. 
 

III. 
 
 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak 
prihoda: 
 
  Ostvareni prihodi i primici  ………………………..….........16.650.132,77 Kn 
  Izvršeni rashodi i izdaci ……………………….....…......…..16.836.169,74Kn 

 Manjak prihoda u razdoblju 01.01.2020. -31.12.2020.g. 
  ……………………………................-186.036,97Kn 

 
 Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi: 
 

Manjak prihoda iz 2019.g. ………………………………………..………….-813.830,66 Kn 
Manjak prihoda u razdoblju 01.01.2020. -31.12.2020.g.........................-186.036,97  Kn 

 
 

 

  Ukupni manjak prihoda ………………………………...................-999.867,63 Kn 
 

IV. 
 
 
 Stanje žiro-računa na dan 01.01.2020.godine bilo je 1.405.644,59 Kn,  a na dan 31.12.2020.godine 
148.401,66Kn.Izdvojena novčana sredstva na dan 31.12.2020. iznose 0,36 kn. 
 
 

 
V. 
 

 Stanje blagajne na dan 1.1.2020.godine bilo je 0,00 Kn, a  na dan 31.12.2020.godine bilo je 
0,00kn. 
 
  

VI. 
 

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2020.g. iznosi 1.612.299,95 Kn, a 
sastoji se od udjela u: 

 

• Usluge Sibinj d.o.o. - 20.000,00 kn 

• Vodovod d.o.o. -  1.545.202,95 kn  

• Posavska Hrvatska d.o.o. – 47.097,00 kn 
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VII. 
 

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.g. iznosi 755.311,96 kn te se sastoji od:  
 

- potraživanja za bolovanje – iznad 42.dana HZZO.………………………..0,18 Kn 

- ostala nespomenuta potraživanja………………………………………12.087,67 Kn   

- potraživanja za porez na kuće za odmor………………………………2.948,62 Kn 

- potraživanja za porez na promet nekretnina………………………163.745,13 Kn 

- potraživanja za porez na potrošnju…………………………………..25.574,43 Kn 

- potraživanja za porez na tvrtku………………………………………50.372,69 Kn 

- potraživanja za tek.pomoći temeljem prijenosa EU sredstava…..75.324,01 Kn 

- potraživanja za dane koncesije-odvoz smeća…………………………2.106,41 Kn 

- potraživanja za dane koncesije-dimnjačar……………………………2.046,16 Kn 

- potraživanja za najam poslovnog prostora……………………………..380,00 Kn 

- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH...........................152.866,85 Kn 

- potraž. za zakup polj.zemljišta novi i nagodbe DORH……. …......62.339,73 Kn 

- potraživanja za stanarine....................................................................223,42 Kn          

- ostali prihodi od najma imovine (sala)………………………………….600,00 Kn 

- potraživanje za naknade za korištenje nefinancijske imovine……….300,00 Kn 

- naknade od spomeničke rente……….………………………………….2.631,00 Kn 

- potraživanja za šumski doprinos………………………………........141.797,97 Kn 

- ostala nenaplaćena potraživanja(priključak vodovod)……………11.440,00 Kn 

- potraživanja za komunalni doprinos..............................................52.125,25 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu……………………….….......481.261,59 Kn        

- godišnja grobna naknada………………………………………………4.710,67 Kn 

- potraživanja za stanove( Grad Slavonski Brod)………………………106,52 Kn 

- ispravak vrijednosti potraživanja…………………………………-489.676,34 Kn 

 
 

VIII. 
 

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2020.godine, u ukupnom iznosu  1.182.176,45  Kn, odnose se 

na: 

 

- obveze za zaposlene………………………………………………….87.627,76 Kn 

- naknada za prijevoz i rad na terenu…………………………………2.891,00 Kn  

- naplata 1% prihoda od poreza i prireza u državni proračun……11.003,80 Kn 

- naknade za rad predstavničkih tijela , povjerenstva i sl…………..1.531,34 Kn 

- štete od elem. nepogode (dug) ……………………………..…........21.612,16 Kn 

- za jamčevine…………………........................................................50.885,49 Kn 

- za jamčevine 2010.............................................................................851,22 Kn 

- ostale nespomenute obveze-preplata kom.doprinos……………………11,48 Kn 

- naknade za ogrjev (2014.g.)……………………………………..…..….860,00 Kn 

- ostale nespomenute obveze-naknada štete 2016. Mraz…..…………...25,87 Kn 

- obveze za naplaćene tuđe prihode ………………………………….21.818,95 Kn 
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    -  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2020.godine iznosile su 

983.057,38 kn. 

  
 

 
IX. 

 
 Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Sibinj 
za razdoblje 01.01.2020.  do 31.12.2020.g. 
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POSEBNI DIO 
 

X. 
 
 Posebni dio proračuna općine Sibinj sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava 
po osnovnim i potanjim namjenama. U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, 
programima, aktivnostima kao i projektima koji mogu biti kapitalni i tekući. 
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XI. 
 
 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenim novinama Općine Sibinj». 

 
 

OPĆINA SIBINJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
KLASA:  400-08/21-01/02 
URBROJ: 2178/08-01-21-1 
Sibinj, 19.ožujak 2021.g.      
      
 
 
 
 
 
                                                          PREDSJEDNIK 
                                                                   M.P.                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
  
                                                                                                          
                    Krunoslav Eraković 
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Temeljem članka 82.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
124/14,115/15, 87/16,3/18) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“,broj: 04/2013, 01/2018 i Službene novine općine Sibinj 01/2018, 02/2020) Općinsko 
vijeće općine Sibinj  je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 19.03.2021.g. donijelo 
 
 
 

O D L U K U 
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2020.G. 

 
I 
 

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2020.g. iznosi je 5.839.045,13 kn 
Manjak prihodan od nefinancijske imovine na dan 31.12.2020.g. iznosi 6.025.082,10 kn. 
Na dan 31.12.2020.g utvrđuje se ukupni manjak prihoda u iznosu od  -186.036,97 kn. 

 
            Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće  manjka prihoda od nefinancijske 
imovine, koji će nakon pokrića iznositi -186.036,97 kn. 

 
Raspoređen po izvorima manjak prihoda od -186.036,97 kn iznosi: 

• Višak prihoda poslovanja- opći prihodi i primici: 251.219,74 kn 

• Višak prihoda- izvor kapitalne pomoći: 195.100,00 kn 

• Višak prihoda poslovanja- tekuće pomoći (javni rad HZZ): 57.073,55 kn 

• Manjak prihoda -izvor kapitalne pomoći: -614.106,25 kn. Manjak po ovom izvoru utvrđen 
je jer je općina investiciju kojoj je 100% financiranje iz Eu kapitalnih pomoći, financirala iz 
općinskih prihoda, a sredstva po zahtjevu za nadoknadu će pristići tijekom 2021.g.  

• Manjak prihoda – izvor tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: -75.324,01  
 
            Višak prihoda od kapitalnih pomoći u iznosu od 195.100 kn, a čiji prihod je pristigao u 
2020.g.  za sufinanciranje kapitalnih  rashoda iz  2019.g (Strategija razvoja turizma u iznosu 
83.750,00 kn i Projektna dokumentacija Vodovod Grgurevići – Brčino – Ravan 111.350,00 kn) 
prenamjenjuje  se u višak izvora  općih prihoda i primitaka, budući da je općina navedene rashode 
tada  financirala iz prihoda poslovanja izvora opći prihodi i primici. 
 
 
Nakon pokrića, manjka prihoda od nefinancijske imovine, raspoređen po izvorima financiranja na 
dan 31.12.2020.g.  u iznosu od -186.036,97 kn: 

• Višak prihoda poslovanja-opći prihodi i primici: 446.319,74 kn 

• Višak prihoda poslovanja -tekuće pomoći (javni rad HZZ): 57.073,55 kn 

• Manjak prihoda -izvor kapitalne pomoći: -614.106,25 kn 

• Manjak prihoda – izvor tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: -75.324,01  
 
 

II 
 

 Manjak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se u Proračun Općine Sibinj za 2021. godini 
pri prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sibinj za 2021. godinu., i kao takav će biti 
evidentiran u knjigovodstvenim evidencijama. 
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III 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

OPĆINA SIBINJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
 
KLASA:  400-08/21-01/02 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj, 19. ožujak 2021.g.  

 
 
 
 
         

                                                   M.P.                            PREDSJEDNIK  
                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
                                                                                             Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj  19.03.2021.godine, donosi  

 
 

O D L UK U   
 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata  
i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2020. godinu 

 
 
 

Članak 1. 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Sibinj za 2020. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 
 
 

Članak 2. 
 Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u Općini Sibinj za 2020. godinu,  sastavni je dio ove Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
KLASA:  400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-8 
Sibinj,  19.ožujak 2021.g. 
     
 
 
 
 
 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 

Krunoslav Eraković 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SIBINJ  
OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“  broj: 68/18, 

110/18, 32/20 )te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020) Općinski načelnik 

općine Sibinj, donosi : 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

U OPĆINI SIBINJ ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini 

Sibinj za 2020. godinu iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i to za: 

- Javne površine 

- Nerazvrstane ceste 

- Javnu rasvjetu 

- Groblja 

Članak 2. 

JAVNE POVRŠINE 

Građenje javnih površina 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori 
financiranja 

Planirano 
(kn) 

Izvršenje 
(kn) 

1. Nastavak izgradnje 
pješačkih staza u naseljima 
Završje i Slobodnica (ulica 
Gornja mala), L -610m 

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada, 
kapitalne pomoći 

616.731,25 616.731,25 

2. Nadzor nastavka izgradnji 
pješačkih staza u naseljima 
Završje i Slobodnica (ulica 
Tiskalovci), L -610m 

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada,  

15.418,29 15.418,29 

   UKUPNO: 632.149,54 632.149,54 

Namjenski prihodi:  332.149,54kn 
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 300.000,00 kn 
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NERAZVRSTANE CESTE 
 
Građenje nerazvrstanih cesta 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori 
financiranja 

Planirano 
(kn) 

Izvršenje 
(kn) 

1. Izgradnja ceste/kolnog 
pristupa u parku u naselju 
Sibinj, L 150m 

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada, 
kapitalne 
pomoći 

269.812,50 269.812,50 

2. Nadzor na izgradnji 
ceste/kolnog pristupa u 
parku u naselju Sibinj, L 
150m 

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada 

  6.745,31 6.745,31 

   UKUPNO: 276.557,81 276.557,81 

Namjenski prihodi:  176.557,81 kn 
Kapitalne pomoći:  100.000,00 kn 

 

JAVNA RASVJETA 

Građenje javne rasvjete 

 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori 
financiranja 

Planirano 
(kn) 

Izvršenje 
(kn) 

1. Izgradnja javne rasvjete u 
naseljima Gornji Andrijevci i 
Sibinj, etapa 2 

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada 
Opći prihodi i 
primici 

618.356,25 618.356,25 

2. Nadzor izgradnja javne 
rasvjete u naseljima Gornji 
Andrijevci i Sibinj, etapa 2 

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada 
Opći prihodi i 
primici 

25.000,00 25.000,00 

3. Izrada projektne 
dokumentacije za izgradnju 
javne rasvjete uz državnu 
cestu dc525 u naselju Sibinj  

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada, Opći 
prihodi i primici 

24.375,00 24.375,00 

   UKUPNO: 667.731,25 667.731,25 

 

Namjenski prihodi:  567.731,25 kn 

Opći prihodi i primici: 100.000,00 kn 
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GROBLJA 

Građenje objekata na grobljima 

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori 
financiranja 

Planirano 
(kn) 

Izvršenje 
(kn) 

1. Izrada tehničke 
dokumentacije za 
izradu/ishođenje građ. 
dozvole za gradnju 
mrtvačnice u Grgurevićima 
na k.č.br. 2288/4 k.o. Odvorci 

2020. Komunalni 
doprinos, 
komunalna 
naknada, 

18.750,00 
 

18.750,00 
 

   UKUPNO: 18.750,00 
 

18.750,00 
 

Namjenski prihodi: 18.750,00 kn 
 

 Članak 3. 

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   

 
KLASA:   400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-03-21-1 

Sibinj, 08. ožujak 2021.g  
 

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 
 

JOSIP PAVIĆ, univ. spec. oec. 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj: 4/2013, 1/2018, i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj 19.03 2021. godine, donosi  

 
 

O D L UK U   
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu 
 
 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 
godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 
 
 

Članak 2. 
 Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, 
sastavni je dio ove Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 

 
KLASA:  400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-9 
Sibinj,  19.ožujak 2021.g. 
     
 
 
 
 
 

 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 
 Krunoslav Eraković  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SIBINJ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 
110/18, 32/20 ) te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ broj 1/2018, 2/2020) Općinski načelnik 
općine Sibinj, donosi : 
 
           

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
 

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU 
 

Članak 1. 
 

 Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 
2020. godinu iskazano je izvršenje sredstava održavanja komunalne infrastrukture za komunalne 
djelatnosti: 
 

1. Odvodnja atmosferskih voda, 
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje 

javnih površina 
3. Održavanje nerazvrstanih cesta 
4. Održavanje  javne rasvjete 

Članak 2. 
 
 U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture u općini Sibinj prema programu iz 
članka 1. ovog izvješća obuhvatilo je: 
 
I. Odvodnju atmosferskih voda 
 

- pročišćavanje, održavanje i čišćenje kanala uz nerazvrstane ceste na području općine 
po potrebi 

Sredstva za izvršenje radova, planirana i osigurana u proračunu u ukupnom iznosu od  64.375,00 
kn 
 
Izvršeno………64.375,00 kn 
 
 
II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje 
javnih površina 
 
 Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina,  
pješačkih zona, trgova, parkova i javnih prometnih površina. 
 Sredstva za ove namjene bila su osigurana u proračunu općine Sibinj unutar Programa 
poticanja zapošljavanja preko HZZ. 
 Sredstva za izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 66.000,00 kn  
Izvor financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima, opći prihodi i primici 
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Izvršenje…49.271,14 kn 
 
Dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge-720.000,00 kn 
Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene. 
Izvršenje…767.009,62 kn 
 
 
III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 
 
 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se 
koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu 
razvrstane u smislu posebnih propisa. 
 
  Održavanja: 

- popravak  i održavanje nerazvrstanih cesta: 
   Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje-          20.000,00 Kn 
   Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta-        800.000,00 Kn 
 Ukupno:                         820.000,00 Kn 
 

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, bila su planirana u ukupnom iznosu od 820.000,00 kn. 
 
Izvršenje…814.987,50 kn 
 
IV. Održavanje javne rasvjete 
 
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja 
javne rasvjete uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, 
javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta. 
 

-  Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje (izmjena rasvjetnih tijela za područje 
općine)- 10.000,00 –Izvor financiranja opći prihodi i primici 
Izvršeno…0,00 kn 
 

- Usluge tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete) planirano 
156.250,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici. 
Izvršeno…119.016,88 kn 
 

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu – planirano 428.000,00 kn 
      Izvor financiranja – opći prihodi primici 
      Izvršeno…414.596,63 kn 

_________________________________________________________ 
                                            Ukupno:                    594.250,00 kn 
                                            Izvršeno:                  533.613,51 kn 
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Članak 3. 
 

 
 Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 
KLASA:   400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-03-21-2 

Sibinj, 08. ožujak 2021.g  
 

                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
 

JOSIP PAVIĆ, univ.spec.oec. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 4/2021                 str.  48 
 

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 25. sjednici održanoj 19.03 2021.godine, donosi 

 
 

O D L UK U   
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u 

područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva 
izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2020.godinu 

 

 
 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u 
područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz 
proračuna općine Sibinj za 2020.godinu,  koje je podnio Općinski načelnik. 
 

Članak 2. 
 Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima 
kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna 
općine Sibinj za 2020.godinu sastavni je dio ove Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
KLASA:  400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-10 
Sibinj,  19.ožujak 2021.g. 
     
 
 
 
 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 

             Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 
47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) članka 117. Zakona o  socijalnoj skrbi(Narodne 
novine NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)  i članka 45. Statuta 
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene 
novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020),Općinski načelnik donosi: 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA, 

OBRAZOVANJA,  SOCIJALNE SKRBI i  RELIGIJI  ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU IZ 
PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2020.GODINU 

 
Izvršenje Program Javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja, 
socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2020.godine 
glasi: 
 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 
 
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i  kulturnih 
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i 
općinskoj. 
 Zakonom određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje predstavljaju javne 
potrebe.  
            Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u općinskom  proračunu, jesu 
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih 
kriterija: 

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 
- djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na 

općinskoj razini, 
- manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života, 
- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje, 

            Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni 
na slijedećim pretpostavkama. 
 

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 
- udruge u kulturi. 

2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi 
           -  programski troškovi 
 
            Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se 
financirati iz proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo). 
            Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći 
broj članova, s dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će 
sufinancirati rad udruga  u kulturi.  
 

Ukupno planirana sredstva………………96.000,00 
Izvršeno…………………………..…......96.000,00 
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Unutar Programa javnih potreba u kulturi aktivnosti Općine Sibinj su: obilježavanje obljetnice 
Sibinjskih žrtava odnosno Dana Općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2020 te ostale manifestacije od 
interesa za Općinu Sibinj.  Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:   
 

Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 303.000,00 Kn 
Izvršeno……………………………………………………….…300.855,70 Kn 
 
Fišijada Sibinj 2020 u ukupnom iznosu od 35.100,00 Kn 
Izvršeno………………………………….34.236,25 Kn 
 
Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora u Sibinju, Čobanijada u Sibinju, Advent u 
Sibinju, Badnjak u Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o čijem održavanju i 
financiranju odluku donosi općinski načelnik) u ukupnom iznosu…….62.000,00 Kn 
Izvršeno………………………………………………………………...61.426,75 Kn 

 
Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi……496.100,00 Kn 

Izvršeno………………………………………..492.518,70 Kn 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 
 

Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje 
potrebno je osigurati financijska sredstva u proračunu općine. 

Zakon propisuje što su to javne potrebe u sportu, za koja se sredstva osiguravanju u proračunu 
jedinice lokalne samouprave, odnosno koji su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od 
lokalnog značaja.  
 Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o sportu 
i Zakonu o udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna 
pomagati rad sportskih udruga,  vodeći računa  o: 
 -     stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

- poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana, u cilju unaprjeđenja športa na 
području općine,  

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 
 

Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, broju članova, 
nastupima ali i prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i košarkaški klubovi) te drugim 
kriterijima. 

 
Planirano tekuće donacije sportskim društvima……..…………………237.000,00 Kn 
Izvršeno…………………………………………………………...........237.000,00 Kn 

 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 
 
Predškolski odgoj 
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa 
Dječjim vrtićem „Ivančica Oriovac“ iz Oriovca 
Ukupno planirana sredstva……………………………………………..77.000,00 Kn 
Izvršeno………………………………………………………………..76.973,65 Kn 
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Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi. 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…10.000,00 Kn 
Izvršeno……………………………………………………………….....9.125,00 Kn 
 
Sufinanciranje igraonice Bubamara 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…8.000,00 Kn 
Izvršeno………………………………………………………………...7.638,00 Kn 
 
 
Darivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola 
Ukupno planirana sredstva……………………………………………...20.000,00 Kn 
Izvršeno………………………………………………………………...11.070,00 Kn 
 
Osnovno školstvo 

            Tekuće donacije OŠ Ivan Mažuranić Sibinj………………………………81.000,00 Kn 
            Izvršeno…………………………………………………………………..80.514,16 Kn 
 
            Kapitalne donacije OŠ Ivan Mažuranić Sibinj…………………………..100.000,00 Kn 
            Izvršeno………………………………………………………………………...0,00 Kn 
 
             Ukupno planirana sredstva………………………………………….....181.000,00 Kn 

Izvršeno………………………………………………………………...80.514,16 Kn 
 

 
Srednje i visoko školstvo 
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…65.000,00 Kn 
Izvršeno………………………………………………………………..57.061,09 Kn 
 
Stipendije i školarine 
Ukupno planirana sredstva……………………………………………..79.000,00 Kn 
Izvršeno…………………………………………………..………….…71.500,00 Kn 

 
 
Ukupno sredstva za javne potrebe  u obrazovanju…………………..439.000,00 Kn 
Izvršeno………………………………………………………….…..313.881,90 Kn 

 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 
 

    Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za financiranje djelatnosti socijalne 
skrbi osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.  
    Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su osigurana  sredstava za podmirenje troškova 
stanovanja,  interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći (bolest, smrt, školovanja, 
poboljšanje uvjeta stanovanja i dr.) sredstva za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama, 
djeci s poteškoćama u razvoju, te sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola, a po 
potrebi i sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog 
stanja. 
     O iznosima sredstava, odlučuje načelnik općine. 
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     Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa električne 
energije, plin, grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se obavezuje platiti 
navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev. 
     Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći,  vodi se briga o socijalnom statusu 
obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive. 
     Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u općinskom 
proračunu sukladno posebnoj Odluci, o predmetnom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel donosi 
rješenje.  
     Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana proračunom, odnosno Programom javnih 
potreba, realizirat će se nakon provedenog javnog poziva. 
 
     Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama: 
 
 
POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………………….100.000,00 Kn 
- Izvršeno…………………………………………………………..57.600,00 Kn 

 
 
POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i hendikepiranim osobama 

- pomoći osobama s posebnim potrebama i sufinanciranje boravka djece s 
poteškoćama u razvoju u Dječjem 
vrtićuCekin……………………….……….…55.000,00 Kn 
Izvršeno………………………………………………………….50.800,00 Kn 
 
 

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......259.000,00 Kn 
- Izvršeno…………………………………………………………..…254.000,00 Kn 

 
POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 

- podmirenje troškova stanovanja…………………………………….25.000,00 Kn 
- Izvršeno……………………………………………………………...12.444,69 Kn 

 
POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………........…..30.000,00 Kn 

- Izvršeno……………………………………………………………….14.810,18 Kn 
 
POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama………………………….15.000,00 Kn 

- Izvršeno………………………………………………………….....6.000,00 Kn 
 
POZICIJA-program mjera za mlade obitelji……………………………….100.000,00 Kn 
                     Izvršeno……………………………………………………………86.617,93 Kn 
 
POZICIJA-Crveni križ…………………….……………………………….78.071,35 Kn 
Izvršeno………………………………………………………………………78.071,35 Kn 
 
 
 
Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi…...662.071,35  Kn 
Izvršeno…………………………………………………….560.344,15 Kn 
 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 4/2021                 str.  53 
 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA) 

 
Ovaj program podrazumijeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih 
zajednica sa područja općine Sibinj.Ukupno planirana sredstva: 
 
Pozicija - tekuće donacije vjerskim zajednicama……………………..120.000,00 Kn 
Izvršeno……………………………………………………………………92.656,52 Kn 
 
Pozicija - Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica….60.000,00 Kn 
Izvršeno…………………………………………………………………...60.000,00 Kn 
 
             Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 180.000,00 Kn 

Izvršeno………………………………………..152.656,52 Kn 
 
 
 Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće 
donacije udrugama građana, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija: 
 

Tekuće donacije udrugama građana-ostale….…………………....41.000,00 Kn 
Izvršeno……………………………………………………………………41.000,00 Kn 
 

Tekuće donacije političkim strankama……………………….……..…..30.000,00 Kn 
Izvršeno……………………………………………………………………30.000,00 Kn 

 
Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................380.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………..372.256,02 Kn 
 
             Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama……..……………..….172.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………….171.603,61 Kn 
 

Ukupno za ostale javne potrebe…………….623.000,00 Kn 
Izvršeno……………………………………….614.859,63 Kn 

 
 
 Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje jesu i koje nisu planirane 
unutar redovnih dotacija udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za 
općinu ili je od interesa za istu.  
            O isplati tih sredstava odlučuje  općinski načelnik,  pojedinačno po zahtjevu. 
 Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja (tekuće donacije), osim u 
slučaju kada se posebnom odlukom općinskog načelnika  (po zahtjevu) sredstva koriste za 
kapitalne investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  izvijestiti 
općinu. 
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            Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 
 
 
KLASA:   400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-03-21-3 
Sibinj, 08.ožujak 2021.g  

 
 
 
 

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 
 

JOSIP PAVIĆ, univ.spec.oec. 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 25. sjednici održanoj 19.03. 2021.godine, donosi 

 
 

O D L UK U   
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini  
 

 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini, koje je podnio Općinski načelnik. 
 

Članak 2. 
 Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini, sastavni je dio ove Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 

KLASA:  400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-11 
Sibinj,  19.ožujak 2021.g. 
 
     
 
 
 
 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 

Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama (NN 143/13, 65/17, 14/19), te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine 
Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi  

 
I Z V J E Š Ć E 

 

o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2020. godini  

  

Članak 1. 
Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 

2020. godini planirana su u iznosu 50.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od 21.989,37 
kn, utrošena su za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja sukladno 
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2020. 
godinu i to za: 
-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u Općini Sibinj. 
 

Članak 2. 
 

       Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE SIBINJ 

 
KLASA: 400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-03-21-4 

Sibinj, 08. ožujak 2021.g  
 

      
                                                                                                              
                                                                                                 Općinski   načelnik:  
                                                                                      Josip Pavić, univ.spec.oec 
                                                                                                            
Dostaviti: 

1. Općinsko vijeće 
2. Pismohrana, 
3. Dokumentacija, 
4. Računovodstvo 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 25. sjednici održanoj 19.03. 2021.godine, donosi 

 
 

O D L UK U   
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2020. godinu 
 

 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva ostvarenih od šumskog 
doprinosa za 2020. godini, koje je podnio Općinski načelnik. 
 

Članak 2. 
 Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva ostvarenih od šumskog doprinosa 
za 2020. godinu, sastavni je dio ove Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.   

 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 

 

KLASA:  400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-12 
Sibinj,  19.ožujak 2021.g. 
    
 
 
 

 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 
             Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 
98/19, 32/20, 145/20) te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020) Općinski 
načelnik općine Sibinj, donosi   

 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

 ŠUMSKOG DOPRINOSA 
 ZA 2020. GODINU 

 
 

Članak 1. 
 

Sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Sibinj u 2020. godini 
planirana su u iznosu 272.801,36 kn, a ostvarena su u iznosu 272.801,36 kn. 
 
              Članak 2. 
 
Sredstva iz članka 1. ovog Programa koristila su se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu Općine 
Sibinj, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Općini Sibinj za 
2020. godinu.  
              Članak 3. 
 
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 
 
 
KLASA:    400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-03-21-5 

Sibinj, 08.ožujak 2021.g  
 
      
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
  

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na  temelju članka 30. Statutaopćine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj4/2013,1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće općine 
Sibinj na svojoj 25. sjednici održanoj 19.03 2021.godine, donosi 

 
 

O D L UK U   
o usvajanju Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 
izravnom pogodbom na području općine Sibinj za 2020. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom na području općine Sibinj za 2020. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 
 

Članak 2. 
 Tablica Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 
prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom na području općine Sibinj za 2020. godinu, sastavni je dio ove Odluke.  
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 

 
KLASA:  400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-13 
Sibinj,  19.ožujak 2021.g. 
     
 
 
 
                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 

             Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 25. sjednici održanoj 19.03.2021.godine, donosi 

 
 

O D L UK U   
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja sustava civilne zaštite za 2020. 

godinu 
 

 

 
Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa financiranja sustava civilne zaštite za 2020. 
godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 
 

Članak 2. 
 Tekst Izvješća o izvršenju Programa financiranja sustava civilne zaštite za 2020. 
godinu,sastavni je dio ove Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.   
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 

KLASA:  400-08/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-14 
Sibinj,  19.ožujak 2021.g. 
     
 
 
 
 
 
                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 
                                                                                                               Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 30. a u skladu s člankom 84. Statuta općine Sibinj („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/2013, 01/2018 i Službene novine općine Sibinj 
01/2018, 02/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 25.sjednici, održanoj 
19.03.2021.godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu imovine 

općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2020.godine 
 
 

Članak 1. 
 
 Usvaja se Izvješće Inventurnog povjerenstva o izvršenom popisu imovine općine 
Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2020.godine. 
 

Članak 2. 
 
 Inventurno povjerenstvo izvršilo je popis imovine, novčanih sredstava, potraživanja 
i obveza općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2020.g., te sastavilo Izvješće o izvršenom 
godišnjem popisu imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja sa 
stanjem na dan 31.12.2020.godine. 
 

Članak 3. 
 

            Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj 
 
 

OPĆINA SIBINJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
KLASA:  406-08/20-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-7 
Sibinj,  19.ožujak 2021.godine  
 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
 

                                                                                         Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 

Općine Sibinj na svojoj 25. sjednici održanoj 19.03.2021.godine, donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika   

za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine  

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sibinj 

za razdoblje od 01.07.2020. do 31.12.2020. godine. 

 

                                                                   II. 

 Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

III. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Općine Sibinj» 

 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ  

      

 

 

KLASA:    022-06/20-01/56 
URBROJ: 2178/08-03-21-4 
Sibinj, 19.ožujak 2021.godine 
 
 
 
 
 
                     Predsjednik Općinskog vijeća  
 
                             Krunoslav Eraković  
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Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10) i 
članka 30. Statuta općine Sibinj ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 4/2013, 
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na 
svojoj 25 .sjednici održanoj dana 19.03.2021. g. donijelo je: 

 

IZVJEŠĆE 

o stanju zaštite od požara na području Općine Sibinj u 2020. godini 

UVOD 

Područje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zaštiti od požara 
(„Narodne novine“ broj: 92/10.). Sukladno navedenom Zakonu sustav zaštite od požara 
podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, 
ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite 
od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem 
zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode 
od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. 

Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom, i pravne 
osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje 
civilne zaštite. 

U skladu s odredbama članka 13. stavka 8. Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite 
od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite 
od požara za svoje područje. 

 

ORGANIZACIJA VATROGSTVA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ 

Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovna vatrogasna organizacija objedinjava sve 
vatrogasne organizacije i postrojbe na području Hrvatske. Hrvatska vatrogasna zajednica okuplja 
preko 1.700 vatrogasnih društava u jedinicama lokalne samouprave i gospodarstvu s oko 150.000 
članova koji su udruženi u preko 200 vatrogasnih zajednica općina, područja i gradova te 20 
vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Zajednica okuplja i preko 
60 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu sa oko 1000 vatrogasaca. U Općini Sibinj u 
skladu s Zakonom o vatrogastvu djeluje: 

• Vatrogasna zajednica Općine Sibinj, 

• Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj – središnje društvo, 

• Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica. 
U vatrogasnu zajednicu Općine Sibinj udružena su dva dobrovoljna vatrogasna društva; 

DVD Sibinj kao središnje društvo i DVD Slobodnica. Sjedište Vatrogasne zajednice Općine Sibinj 
je u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sibinj.  

 Ciljevi VZO Sibinj su sljedeći: 

• unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Zajednice, 

• učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Zajednice, 

• pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite, 

• provedba aktivnosti podizanja svijesti i razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi, 

• promicanje značaja vatrogastva. 
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Vatrogasnu zajednicu Općine Sibinj zastupaju i predstavljaju: 

• Mladen Pavlik – predsjednik, 

• Danijel Ostović – zapovjednik. 
 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj – središnje društvo zastupaju i predstavljaju: 

• Marko Puškarić – predsjednik, 

• Danijel Ostović – zapovjednik. 
Dobrovoljno Vatrogasno društvo Slobodnica zastupaju i predstavljaju: 

• Mladen Pavlik – predsjednik, 

• Željko Pavlik – zapovjednik, 

• Matija Delalić – tajnik. 
 

PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA 

Izradom procjene ugroženosti, sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj: 35/94., 110/05. i 28/10.), uz 
mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere), određuju se i mjere za 
učinkovito gašenje nastalog požara ili sprečavanje drugog opasnog događaja, utvrđivanjem 
vatrogasnih postrojbi koje će djelovati u Općini. 

Općina Sibinj je u 2016. godini, sukladno važećim, pozitivno pravnim propisima pristupila 
izradi Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara. Navedeni dokumenti su po 
dobivanju propisanih suglasnosti od strane Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije i 
Policijske uprave brodsko-posavske usvojeni od strane predstavničkog tijela Općine Sibinj. 

U 2020. godini Općina Sibinj je izradila i usvojila sve materijale i akte propisane pozitivno 
pravnim zakonodavstvom prvenstveno Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini („Narodne novine“ broj 3/20.). 

 

BROJ VATROGASACA I TEHNIČKA OPREMLJENOST 

Planovima zaštite od požara utvrđuje se najmanji broj operativnih vatrogasaca: za 
središnje postrojbe u pravilu 20 operativnih vatrogasaca, a za ostale postrojbe najmanje 10 
vatrogasaca. Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju 
pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ("Narodne novine" broj: 
31/11) određuje se zaštitna i druga osobna oprema koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste 
prilikom vatrogasnih intervencija, tehnički zahtjevi za zaštitnu i drugu osobnu opremu te namjena 
zaštitne i druge osobne opreme pripadnika vatrogasnih postrojbi. 

Tablica 1 – Broj i vrsta postrojbi na području Općine Sibinj s brojem operativnih vatrogasaca 

Redni 
broj 

Vrsta vatrogasne postrojbe Broj postrojbi 
Broj operativno 

sposobnih 
vatrogasaca 

1. Središnje vatrogasno društvo – DVD Sibinj 1 25 

2. 
Ostale vatrogasne postrojbe – DVD 
Slobodnica 

1 10 
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UKUPNO 2 35 

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne 
novine" broj: 43/95) određen je minimum tehničke opreme i sredstava potrebna da bi vatrogasne 
postrojbe, planovima zaštite od požara određene kao središnje, mogle obavljati vatrogasnu 
djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj:125/19).  

Za središnja dobrovoljna vatrogasna društva u općinama najmanji broj i vrste vatrogasnih 
vozila čini: autocisterna ili navalno vozilo i kombi vozilo. 

Minimum opreme za ostale vatrogasne postrojbe koje nisu planom zaštite od požara 
određene kao središnje utvrđuje Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih 
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava ("Narodne novine" broj:91/02.). Ove 
postrojbe moraju posjedovati najmanje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku 
cisternu ili prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu. 

Tablica 2 – Popis vatrogasnih vozila na području Općine Sibinj 

Redni 
broj 

Vozilo Broj Lokacija vozila 

1. Autocisterna FAP 16/20 1 DVD Sibinj 

2. Mitshubishi L200 1 DVD Sibinj 

3. Mercedes Atego 1 DVD Sibinj 

4. 
Navalno vozilo Zastava 650 AN sa spremnikom 
vode od 2400 l 

1 DVD Slobodnica 

5. Cisterna vatrogasna - traktorska vučena 3000 l 1 DVD Slobodnica 

UKUPNO 5  

 

Tablica 3 – Popis materijalno-tehničke opreme vatrogasnih postrojbi 

Redni 
broj 

Materijalno-tehničko oprema Broj/Količina Lokacija 

1. Pumpa prijenosna motorna 1 DVD Sibinj 

2. Vatrogasna naprtnjača - ručna 10 DVD Sibinj 

3. Vatrogasna cijev tlačna – 52 mm 18 DVD Sibinj 

4. Vatrogasna cijev tlačna – 75 mm 6 DVD Sibinj 
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5. Vatrogasna cijev usisna – 110 mm 4 DVD Sibinj 

6. Vatrogasna cijev usisna – 75 mm 4 DVD Sibinj 

7. Radio postaja – kolska 1 DVD Sibinj 

8. Radio postaja – ručna 3 DVD Sibinj 

9. Prijenosne ljestve 2 DVD Sibinj 

10. Vatrogasna kaciga 20 DVD Sibinj 

11. Vatrogasni kombinezon za požare raslinja 21 DVD Sibinj 

12. Vatrogasni zaštitni opasač 19 DVD Sibinj 

13. Pjenilo 20 litara DVD Sibinj 

14. Visokotlačni modul 200 litara DVD Sibinj 

15. Izolacijski aparat – komplet + pričuvna boca 4 + 4 DVD Sibinj 

16. Visokotlačni modul 1 DVD Sibinj 

17. Pumpa potopna turbinska 1 DVD Sibinj 

18. Bluza vatrogasna za prilaz vatri 15 DVD Sibinj 

19. Hlače vatrogasne za prilaz vatri 15 DVD Sibinj 

20. Centrala za daljinsko uzbunjivanje 1 DVD Sibinj 

21. Ručni alat i pribor u kutiji 1 DVD Sibinj 

22. Vatrogasna zaštitna kaciga 5 DVD Sibinj 

23. Motorna pila za drvo 1 DVD Sibinj 

24. Kabanica 6 DVD Sibinj 
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25. 
Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje 
vode 

3 DVD Sibinj 

26. Reflektirajući prsluk 5 DVD Sibinj 

27. Računala i računalna oprema 2 DVD Sibinj 

28. 
Automatizirani punjač 12/24 V za trajno 
održavanje akumulatora na vozilima 

2 DVD Sibinj 

29. Kablovi za punjenje akumulatora 1 DVD Sibinj 

30. Ručna svjetiljka 3 DVD Sibinj 

31. Oznaka postrojbe 100 DVD Sibinj 

32. Oznaka zvanja – dužnosti 25 DVD Sibinj 

33. Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila 2 DVD Sibinj 

34. GPS uređaj 1 DVD Sibinj 

35. Usisni vod 75 mm 1,5 m  4 DVD Slobodnica 

36. Usisni vod 110 mm 1,5 m  3 DVD Slobodnica 

37. Usisni vod 70 mm 10 m  2 DVD Slobodnica 

38. Cijev tlačna 75 mm 15 m  12 DVD Slobodnica 

39. Cijev tlačna 52 mm 15 m  13 DVD Slobodnica 

40. Cijev tlačna 25 mm 15 m  3 DVD Slobodnica 

41. Mlaznica obična sa zasunom 52 mm  5 DVD Slobodnica 

42. Mlaznica za pjenu 52 mm  1 DVD Slobodnica 

43. Mlaznica sa zasunom 25 mm   2 DVD Slobodnica 

44. Mlaznica univerzalna 52 mm   3 DVD Slobodnica 
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45. Mlaznica TURBOMATIC 52 mm 400 l 1 DVD Slobodnica 

46. Mlaznica TURBO 25 mm  1 DVD Slobodnica 

47. Miješalica za pjenu 52-25-52 1 DVD Slobodnica 

48. Hidrantski nastavak 52-52 1 DVD Slobodnica 

49. Prelaznica 110/75 1 DVD Slobodnica 

50. Prelaznica 75/52 7 DVD Slobodnica 

51. Prelaznica 52/25 3 DVD Slobodnica 

52. Razdjelnica 75/52-75-52  1 DVD Slobodnica 

53. Razdjelnica 52/25-25 1 DVD Slobodnica 

54. Sabirnica skupljač 2x75/110  1 DVD Slobodnica 

55. Ublaživač reakcije mlaza 52 1 DVD Slobodnica 

56. Usisna sitka 110  1 DVD Slobodnica 

57. Usisna sitka75 1 DVD Slobodnica 

58. Ključ za cijevi 5 DVD Slobodnica 

59. Ključ za podzemni hidrant 1 DVD Slobodnica 

60. Ključ za nadzemni hidrant 1 DVD Slobodnica 

61. Uže za usisne cijevi  2 DVD Slobodnica 

62. Nosač cijevi   5 DVD Slobodnica 

63. Držač cijevi   5 DVD Slobodnica 

64. 
Odijelo BIZFLAME (PORTWEST) dvodijelno 
požar otvorenog prostora    

12 DVD Slobodnica 
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65. Odijelo dvodijelno požar unutarnjeg prostora 10 DVD Slobodnica 

66. 
Kombinezon za požar unutarnjeg prostora 
(PROTECH-HEMCO)   

10 DVD Slobodnica 

67. 
Kaciga vatrogasna PAB FIRE 04 HT s nosačem 
i svjetiljkom    

10 DVD Slobodnica 

68. Čizme vatrogasne Brandhull    10 DVD Slobodnica 

69. Rukavice kožne  s trakom 10 DVD Slobodnica 

70. Rukavice HOLIK-CHELSEA intervencijske   10 DVD Slobodnica 

71. Kaciga plastična žuta 4 DVD Slobodnica 

72. Šljem požarni aluminijski   10 DVD Slobodnica 

73. Kišno odijelo žuto 9 DVD Slobodnica 

74. Kišna kabanica zelena 3 DVD Slobodnica 

75. Kišna kabanica plava 4 DVD Slobodnica 

76. Čizme gumene    9 DVD Slobodnica 

77. Rukavice gumene  8 DVD Slobodnica 

78. Vatrogasni aparat CO2-5 2 DVD Slobodnica 

79. Vatrogasni aparat S-9 1 DVD Slobodnica 

80. Vatrogasni aparat P3 AH    3 DVD Slobodnica 

81. Svjetiljka SURVIVOR LED   2 DVD Slobodnica 

82. Svjetiljka MAGLITE punjiva   2 DVD Slobodnica 

83. Svjetiljka ručna   3 DVD Slobodnica 

84. Ručna akumulatorska svjetiljka u S izvedbi 1 DVD Slobodnica 
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85. 
Dišni aparat DRAGERMAN PSS3000 – čelična 
boca 

2 DVD Slobodnica 

86. Rezervna boca za dišni aparat 6 l/300 bara 2 DVD Slobodnica 

87. Opasač vatrogasni radni s karabinjerom tip „A“  10 DVD Slobodnica 

88. 
Opasač vatrogasni EN 258 s višenamjenskim 
karabinjerom   

2 DVD Slobodnica 

89. 
Opasač za visinsko-dubinske radove s 3 točke 
kopčanja 

1 DVD Slobodnica 

90. Brentača PASTOR 25 l   3 DVD Slobodnica 

91. Naprtnjača PASTOR 25 l  5 DVD Slobodnica 

92. Metlanica   5 DVD Slobodnica 

93. Ljestve kukače (drvene) 4 m 1 DVD Slobodnica 

94. Štapovi s kukama (pijuk za sijeno) 4 m   6 DVD Slobodnica 

95. Kramp    3 DVD Slobodnica 

96. Sjekirica mala   5 DVD Slobodnica 

97. Štihača vojna 1 DVD Slobodnica 

98. Škare ručne veće 1 DVD Slobodnica 

99. Torbica za uže   2 DVD Slobodnica 

100. Torbica prve pomoći 1 DVD Slobodnica 

101. Nosila bolnička na sklapanje    10 DVD Slobodnica 

102. Penjačko uže   2 DVD Slobodnica 

103. Plastična kanta crna 10 l    20 DVD Slobodnica 

104. Kanistar za benzin 10 l   1 DVD Slobodnica 
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105. 
Radiostanice MOTOROLA TLKR T80 
EXTREME    

4 DVD Slobodnica 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj posjeduje električnu sirenu za uzbunjivanje 
povezanu s Županijskim centrom 112 Slavonski Brod, a služi za potrebe uzbunjivanja lokalnog 
stanovništva u slučaju brzo narastajuće prijetnje prirodnom ili tehničko-tehnološkom ugrozom. 

Stanje vatrogasnog spremišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva je vrlo dobro odnosno 
odlično. Naime, Društvo je u posjedu dva objekta s garažnim vratima i ulazom za osoblje te 
sustavom za grijanje. 

Vatrogasni dom DVD-a Slobodnica se sastoji od dvije garaže za vozila, prostorije za 
opremu, sale za sastanke i 3 prostorije za razne namjene. Na krovu doma je postavljena električna 
sirena za uzbunjivanje. Radio veza nije instalirana. Prostorije se griju pećima za drva samo za 
potrebe održavanja sastanaka, garaže nisu grijane. Stanje vatrogasnog doma se smatra dobrim. 

 

RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI 

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Općine Sibinj treba biti takav, da se dolazak 
vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na 
dopuštenu granicu do petnaest minuta. U vezi s time treba reći da je Općina Sibinj prostorno dobro 
pokrivena vatrogasnih postrojbama. Međutim, potrebno je poraditi na aktiviranju DVD-a Grižići 
čime bi se barem djelomično rasteretio DVD Sibinj u pogledu intervencija u brdskom dijelu Općine. 

 

INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI  

Intervencije DVD-a Sibinj prikazuje sljedeća tablica: 

Vrsta intervencije 
Broj intervencija u 

2019. godini 
Broj intervencija u 

2020. godini 
Indeks 

(povećanje/smanjenje) 

Požar otvorenog tipa 7 8 +12,5% 

Požar stambenog 
objekta 

2 2 - 

Tehničke 
intervencije 

1 2 +100% 

 

Intervencije DVD-a Slobodnica prikazuje sljedeća tablica 

Vrsta intervencije 
Broj intervencija u 

2019. godini 
Broj intervencija u 

2020. godini 
Indeks 

(povećanje/smanjenje) 

Požar otvorenog tipa 5 3 -40% 

Požar stambenog 
objekta 

2 1 -100% 
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Ostale intervencije 3 2 -33,3% 

 

FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ 

U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim financijskim mogućnostima, Općina Sibinj je 
u 2020. godini sredstvima općinskog Proračuna financirala zaštitu od požara na svom području u 
iznosu od 500.000,00 HRK. 

Izdvajanja u 2020. godini su povećana za 7% u odnosu na prethodnu 2019. godinu kada 
je za istu namjenu isplaćeno 465.000,00 HRK. Nastavak je ovo trenda povećanja proračunskih 
izdvajanja za unapređenje protupožarne zaštite.  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj, pored sredstava iz općinskog Proračuna, prihode 
ostvaruje i iznajmljivanjem poslovnog prostora u svom vlasništvu. 

ZAKLJUČAK 

Stanje zaštite od požara na području Općine Sibinj može se ocijeniti kao vrlo 
zadovoljavajuće. Obzirom da je napredak u svim segmentima zaštite od požara u izravnoj vezi s 
ograničenim financijskim mogućnostima, treba uložiti dodatni napor kako bi se sustav zaštite od 
požara podigao na višu razinu u interesu povećanja sigurnosti stanovnika Općine. 

U 2021. godini treba nastaviti sa sustavnim osposobljavanjem, stručnim usavršavanjem 
pripadnika vatrogasnih postrojbi te nabavkom vatrogasne opreme u skladu s financijskim 
mogućnostima. Nastavak rada s vatrogasnom mladeži je garancija operativne sposobnosti 
razmatranih vatrogasnih postrojbi u godinama koje dolaze. Svako dobrovoljno vatrogasno društvo 
treba biti svjesno da bez kontinuiranog rada s mladeži dolazi do zastoja u radu i pada kvalitete 
rada unutar samog društva. Kroz rad s mladeži ujedno se povećava i nivo preventive stanovništva. 

Općina će u nadolazećem razdoblju pristupiti izradi odnosno ažuriranju planskih 
dokumenata iz područja zaštite od požara. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

KLASA:   810-01/21-01/01 

URBROJ: 2178/08-01-21-4 

Sibinj, 19.ožujak 2021.g. 

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

    Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće 
Općine Sibinj, na svojoj 25.sjednici održanoj dana 19.03. 2021. godine, donosi   

 

O D L U K U 
 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  
 na području općine Sibinj za 2020. godinu 

 

Članak 1. 
 

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Sibinj za 
2020. godinu. 

  
Članak 2. 

 
Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke. 

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sibinj“.  

 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ  

 
 
 
 
 
KLASA:    351-01/21-01/06 
URBROJ:  2178/08-01-21-4 
Sibinj, 19.ožujak  2021.godine 
 
 
 
 
 
 

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
  

                                                                                  Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine RH“ broj 
94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 
2/2020), Općinski načelnik općine Sibinj,  donosi  

 
I Z V J E Š Ć E  

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 
NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2020. GODINU 

 

 

1. Uvod 

 

Općina Sibinj je općina u Brodsko-posavskoj županiji, prostire se na 104,371 km² ili 10.437 

ha, što čini 5,13% ukupne površine Brodsko-posavske županije i peta je Općina po veličini u 

Županiji. Općina Sibinj u svom sastavu broji 12 naselja, to su: Bartolovci, Brčino, Čelikovići, Gornji 

Andrijevci, Grgurevići, Grižići, Gromačnik, Jakačina Mala, Ravan, Sibinj, Slobodnica i Završje.  

       Smještena je na prostoru pobrđa i južnih obronaka Dilj gore, dok je južni dio općine nizinskog 

tipa.  

        Na istoku i jugoistoku graniči sa gradom Slavonskim Brodom, na istoku sa općinom 

Podcrkavlje, na zapadu s općinom Brodski Stupnik, na jugu i jugozapadu s općinom Bebrina, a 

na sjeveru sa gradom Pleternicom u Požeško-slavonskoj županiji.  

        Prirodna obilježja općine Sibinj jesu velika razvedenost reljefa (padina Dilj gore), mnoštvo 

potoka, te ravničarski dio na južnom dijelu općine Sibinj. Posebnost općine je i jezero Petnja, 

umjetno jezero u šumskom okruženju. Prostor obronaka je obrastao šumama, a ravničarski dio je 

u većem dijelu obradivo zemljište. 

        Klima je, kao i šireg područja, umjereno kontinentalna. Najčešći vjetrovi dolaze sa zapada, a 

najjači prodori hladnih masa zabilježeni su sa sjeveroistoka. Prosječna (srednja) godišnja 

temperatura Sibinj  je oko 11,3 °C. Količina padalina je tijekom godine oko 870 mm. 

        Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine Općina broji 6.895 

stanovnika.  

        Na području općine Sibinj odvoz komunalnog otpada vrši tvrtka „Jakob Becker“d.o.o. Vrbskih 

žrtava 33, Gornja Vrba.  

         Dana 07.02.2012. godine općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 17. sjednici donijelo Plan 

gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2012. do 2019. godine, koji je objavljen u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:1/2012. 

         Dana 17. studenog 2017. godine općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 4. sjednici 

donijelo Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine, 

(„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:22/2017) koji je stupio na snagu 22. 

prosinca 2017. godine i donijet je za razdoblje od 6 godina, a koji se donio radi usklađenja sa 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Planom 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je 

donesen 5. siječnja 2017. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.  

        Na području općine Sibinj nema odlagališta na koje koncesionar odvozi komunalni otpad. 
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2. Obveze jedinice lokalne samouprave 

 

        Jedinica lokalne samouprave dužna je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 

        Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u: 

- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i pripadajućim 

pravilnicima i uredbama. 

            Općina Sibinj je dana 5. listopada 2001.g zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i 

odvoz komunalnog otpada s područja  Općine s tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih žrtava 33, 

Gornja Vrba, na rok od 30 godina, radi osiguranja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada.   

            Dana 8. lipnja 2011. godine, Općinski načelnik sklopio je Sporazum o uspostavi cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog centra za 

gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava 

gospodarenja otpadom. 

            Općinsko vijeće općine Sibinj je dana 26. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu 

pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada u Općini Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 01/2018“) u skladu sa 

člankom 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).  

              Dana 12. studenog 2018. godine Općina Sibinj je s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. zaključila 

Sporazum o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu. 

            Općina Sibinj je dana 03. rujna 2020. godine s Regionalnim centrom za gospodarenje 

otpadom Šagulje d.o.o. zaključila Sporazum o predaji miješanog komunalnog otpada 

Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje. 

             Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području općine Sibinj(„Službene novine Općine Sibinj“, 

broj:5/2018), donesena je sukladno članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).  

           Jedinica lokalne samouprave odnosno općina Sibinj sukladno Zakonu dužna je provoditi 

odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) 

otpada.   

     Radi lakšeg praćenja i provedbe zakonskih obveza jedinica lokalne samouprave dužna je 

provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na svom području, poput podjele obavijesti, letaka, 

biltena, održavanja radionica, savjetodavnih radnih sastanaka i slično. 

 

3. Dokumenti prostornog uređenja 

 

      Općina Sibinj, općinsko vijeće je dana 23. prosinca 2016. godine usvojilo Odluku o donošenju 

3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, broj: 27/2016) u kojima je predviđena gospodarska namjena pojedinih zemljišta - K 3 – 
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komunalno servisna namjena ( K3) koja ulazi u izgradnju uslužno servisnih sadržaja i reciklažnih 

dvorišta.  

     Također, kroz svoje odredbe novim izmjenama i dopunama definirane su minimalne površine 

građevinske čestice za reciklažno dvorište u iznosu od najmanje 2000 m2, izuzev mobilnog 

reciklažnog dvorišta. 

     Istim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine, obuhvaćena je i definicija 

reciklažnog dvorišta kao građevine namijenjene razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada 

koju je moguće izgraditi  unutar građevinskih područja gospodarsko - proizvodne namjene I ili 

komunalno uslužne K3.  

Predviđeno je, formirati  unutar granica građevinskog područja reciklažno dvorište, iz kojeg bi 

se prikupljeni otpad slao na jedno od  lokacija pretovarnih stanica.  

Također, omogućena je postava mobilnog reciklažnog dvorišta u naselju Gornji Andrijevci do 

izgradnje stalnog reciklažnog dvorišta u području zone I-šištat ili izdvojenog građevinskog 

područja gospodarske namjene.    

 

 

4. Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine 

       

           Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine usvojen je 

17. studenog 2017. godine, i objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj: 

22/2017, stupio je na snagu 22. prosinca 2017. godine i usvojen je za razdoblje od 6 godina. Isti 

je donesen radi usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je 

donesen 5. siječnja 2017. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.  

          Sastavni dio Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine 

je i Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana 

gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine („Služeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, broj:17/17) i na koji je ishođena prethodna Suglasnost na prijedlog Plana 

gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine, dobivena od Upravnog 

odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, KLASA:351-

01/17-01/30, URBOJ:2178/1-03-17-3, od 02. studenog 2017. godine, kao nadležnog upravnog 

tijela, temeljem stavka 3. članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj: 94/13 i 

73/17). 

 

5. Analiza, te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na našem području 

uključujući ostvarivanje ciljeva zacrtanih Planom gospodarenja otpadom općine Sibinj za 

razdoblje 2017. do 2022. godine: 

      

Tvrtka „Jakob Becker“ d.o.o., jednom tjedno vrši odvoz miješanog komunalnog otpada, a  

najmanje jednom godišnje vrši odvoz krupnog (glomaznog) otpada, o čemu pravovremeno 

obavještava korisnike komunalne usluge odvoza smeća na području općine putem letaka, 

obavijesti na Internet stranicama koncesionara i općine.  

Jedanput mjesečno tvrtka „Jakob Becker“ kao koncesionar vrši odvoz reciklabilnog otpada, 

ambalaže od papira i kartona i plastične ambalaže, od korisnika „na kućom pragu“. 
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Do sada još nije ustrojeno fiksno reciklažno dvorište ali nakon usvojenih zadnjih izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj, isto će biti moguće izgraditi u naselju Gromačnik. 

              Do tada, planira se uspostava privremenog mobilnog reciklažno dvorište u naselju Gornji 

Andrijevci i Grgurevići. 

Općina Sibinj je kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je smješteno u naselju 

Grgurevići a sa njegovim radom planira se započeti u 2021. godini.  

Trenutno, još nije riješeno pitanje prikupljanja građevinskog otpada na području općine 

Sibinj, ali uspostavom fiksnog reciklažnog dvorišta očekuje se riješiti i taj problem općine. 

Općina Sibinj već je ranije donijela Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o 

nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, temeljem koje je 

Općina izvršila svoju obvezu sukladno članku 36. st. 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(N.N. br. 94/13). 

Na Internet stranci Općine www.sibinj.hr, stavljena je mogućnost preuzimanja Prijave 

nepropisno odbačenog otpada i njezina dostava na e-mail: opcina.sibinj@sb.t-com.hr,  poštom ili 

osobno na adresu: Općina Sibinj, Sibinj, 108. brigade ZNG 6.  

 Općina Sibinj uspostavila je sustav za zaprimanje i vođenje obavijesti o nepropisno 

odbačenom otpadu u elektroničkom obliku.   

 

Na nacionalnoj razini od strane Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uspostavljen 

je elektronički sustav prijavljivanja i evidentiranja lokacija odbačenog otpada pod nazivom ELOO 

(Evidencija lokacija odbačenog otpada) na Internet poveznici https://eloo.haop.hr/public/.  

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 81/20) od dana 23.10.2020. 

godine, započelo je obvezno korištenje sustava ELOO za komunalna redarstva jedinica lokalne 

samouprave.  

Putem tog elektroničkog sustava/informacijskog sustava moguće je prijaviti lokacije na 

kojima se nalazi odbačeni otpad. Isto mogu prijavit i građani, ali konačni podaci vidljivi u sustavu 

i na karti su uneseni i potvrđeni od strane  komunalnih redara jedinice lokalne samouprave. 

Sadržaj i način vođenja informacijskog sustava definiran je člankom 137. stavku 3. Zakona 

o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine” broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).   

 

 Projekt odvojenog prikupljanja plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona u 

Općini Sibinj započeo je u 2015. godini podjelom vreća za odvajanje plastične ambalaže te 

ambalaže od papira i kartona. U 2015. godini Općina Sibinj je kupila 1550 spremnika od 120 l za 

otpadnu ambalažu od papira i kartona. U 2017. godini Općina Sibinj je kupila 1550 spremnika od 

120 l za otpadnu ambalažu od plastike, koje spremnike je podijelila domaćinstvima radi 

razvrstavanja odnosno odvojenog prikupljanja otpada koji nastaje u domaćinstvu.  

      Nakon toga je i u slijedećim godinama dodatno kupila određen broj spremnika za 

otpadnu ambalažu od papira i kartona i ambalažu od plastike.  

U 2018. godini Općina Sibinj kupila je 6100 komada plastičnih vrećica za odlaganje 

staklene ambalaže, koja se planira u 2021. godini podijeliti kućanstvima na području Općine Sibinj. 

U 2019. godini Općina Sibinj kupila je 5 kontejnera za tekstil te dodatnih 25 spremnika za 

ambalažu od kartona i papira. 

    Dana 12. studenog 2018. godine Općina Sibinj s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. zaključila je 

Sporazum o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu kojim 

https://eloo.haop.hr/public/
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je korisnicima usluge javnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja općine Sibinj 

omogućena predaja različitih vrsta otpada bez naknade, u reciklažno dvorište koncesionara tvrtke 

Jakob Becker d.o.o. 

     Općina Sibinj nema lokaciju za službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz 

komunalnog otpada povjereno koncesionaru tvrtki «Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba, niti je takvo 

odlagalište predviđeno prostorno-planskom dokumentacijom. 

 

 

6. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada za 2020. godinu  

 

Na temelju podataka o vrstama i količinama otpada za 2020. godinu dostavljenih od strane 

koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, na području Općine Sibinj prikupljeno je ukupno:  

Tvrtka ili naziv Područje s 

kojeg je 

otpad 

skupljen 

Broj 

stanovnika 

obuhvaćen 

skupljanjem 

Ključan 

broj 

otpada 

Naziv otpada Ukupno 

sakupljenog 

(preuzeto u 

2020. godini) u 

tonama 

Jakob Becker Općina 

Sibinj 

6.895 

stanovnika 

1.612 

aktivnih 

korisnika 

 Miješani 

komunalni 

otpad 

1.042,47 

Jakob Becker Općina 

Sibinj 

6.895  

Stanovnika 

1.612 aktivnih 

korisnika 

 Ambalaža od 

papira  

32,40 

Jakob Becker Općina 

Sibinj 

6.895 

stanovnika 

1.612 aktivnih 

korisnika 

 Glomazni 

otpad 

prikupljen na 

javnoj površini 

 

Glomazni 

otpad koji su 

građani predali 

na reciklažno 

dvorište 

18,76 

 

 

1,59 

Jakob Becker Općina 

Sibinj 

6.895 

stanovnika 

1.612 aktivnih 

korisnik 

 Staklena 

ambalaža 

1,50 

Jakob Becker Općina 

Sibinj 

6.895 

stanovnika 

1.612 aktivnih 

korisnika 

 Ambalaža od 

plastike 

22,40 
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7. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te 

status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 

 

Općina Sibinj je u travnju 2017. godine kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je 

trenutno smješteno u naselju Grgurevići a sa njegovim radom planira se započeti u 2021. godini. 

        Na području općine Sibinj ne nalazi se izgrađeno odlagalište otpada. 

 

8.  Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju 

 

Divljih odlagališta na području općine uglavnom nema, osim na čestici k.č.3788 k.o. Sibinj 

južno od istočnog lateralnog kanala i sjeverno od autoceste, gdje se  nalazi zabilježena veća 

količina otpada. Radi sanacije tog prostora na zemljištu  k.č.br. 3788 k.o. Sibinj, Općina je izradila 

Plan sanacije za to divlje odlagalište otpada.  

Sastav otpada na odlagalištu je komunalni otpad, građevinski i glomazni otpad. 

Procijenjena količina otpada za sanaciju je 6.470 m³. Procjena troškova sanacije odlagališta 

otpada na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj iznosi 2.903.125,00 HRK, prema troškovniku-izračunu u Planu 

sanacije. 

Radi sanacije divljeg odlagališta na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj,  Općina je izradila dokument 

pod nazivom  Plan sanacije odlagališta otpada, oznaka projekta: TD 26/2016. 

 

Redni 

broj 

Naziv divljeg 

odlagališta, 

lokacija 

procjenjena Najzastupljenija 

vrsta odbačenog 

otpada 

Divlja 

odlagalište 

uklonjeno 

DA / NE  

Količina 

otpada u 

m³ 

Površina m² 

1. k.č.br. 3788, k.o. 

Sibinj 

6.470m³  Komunalni 

otpad, 

građevinski i 

glomazni otpad 

NE 

 

 

9. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, 

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti  i akcije prikupljanja otpadom   

 

            Projekt odvojenog prikupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini. 

Kućanstva su prilikom podjele vreća i spremnika dobila i letke na kojima je bilo objašnjeno 

riječima i slikama odvajanje korisnog otpada, a sve druge informacije su se isto mogle  naći  na 

web stanici tvrtke „Jakob Becker“ kao i dobiti ih putem telefona. 

 Od 2017. godine Općina Sibinj je održavala radionice u naseljima u sastavu Općine kao  

i sastanke sa mještanima vezano za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Plana 

gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. do 2022. godine s ciljem projekta 

odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada u kućanstvima i smanjivanja količina miješanog 

komunalnog otpada. 
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Općina Sibinj provela je akciju dijeljenja letaka kroz koje je informirala lokalno stanovništvo 

o načinu odvojenog prikupljanja otpada. 

 

10. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama 

otpada 

 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,73/17,14/19, 98/19) nalaže odvojeno 

prikupljanje otpada čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu ponovno iskoristiti. 

Razvrstavanjem i odvojenim prikupljanje otpada na mjestu nastanka omogućuje se 

njegova ponovna uporaba, recikliranje ili uporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje 

količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.  

             Radi sanacije divljeg odlagališta na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj,  općina je izradila 

dokument pod nazivom  Plan sanacije odlagališta otpada, oznaka projekta: TD 26/2016. 

U 2021. godini očekuje se uspostava rada mobilnog reciklažnog dvorišta. 

             Sporazumom o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom 

dvorištu, sklopljenim s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. građanima s područja općine Sibinj, 

korisnicima usluge javnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada omogućena je predaja 

različitih vrsta otpada bez naknade, u reciklažno dvorište koncesionara tvrtke Jakob Becker d.o.o. 

  

 

11. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

te mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog otpada) 

       Na području općine Sibinj koriste se spremnici od 120 l za prikupljanje miješanog komunalnog 

otpada, koji je koncesionar podijelio domaćinstvima.  

        Odvoz korisnog otpada (papir i plastika) se vrši jednom mjesečno.  

        Projekt odvojenog prikupljanja plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona započeo 
je u 2015. godini podjelom vreća za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona, 
a kasnije kupovinom spremnika od 120 l za plastiku i otpadnu ambalažu od papira i kartona. 
      Nakon toga je i u slijedećim godinama dodatno kupila određen broj spremnika za otpadnu 
ambalažu od papira i kartona i ambalažu od plastike.  
        U 2018. godini Općina Sibinj kupila je 6100 komada plastičnih vrećica za odlaganje staklene 
ambalaže, koja se planira u 2021. godini podijeliti kućanstvima na području Općine Sibinj. 
         U 2019. godini Općina Sibinj kupila je 5 kontejnera za tekstil te dodatnih 25 spremnika za 

ambalažu od kartona i papira. 

Općina Sibinj je kroz Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Sibinj („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“, broj: 1/2018) osigurala mogućnost odvojenog prikupljanja biootpada 

s ciljem kompostiranja ili energetske oporabe biootpada.  

Koncesionar je u 2019. godini sa domaćinstvima odnosno korisnicima usluga sklopio 

Ugovore o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada.  
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            Prema dopisu zaprimljenog od koncesionara, tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. Općini su 

dostavljeni podaci o vrstama i količinama otpada za 2020. godinu po slijedećim vrstama i 

količinama: 

- Miješani komunalni otpada iz kućanstva prikupljen je u iznosu od 1.042,47 t 

- Ambalaža od papira prikupljena je u iznosu od 32,40 t 

- Staklena ambalaža prikupljena je u iznosu od 1,5 t 

- Plastična ambalaža prikupljena je u iznosu od 22,40 t 

- Glomazni otpad prikupljen je u iznosu od 18,76 t, 

- Glomazni otpad koji su građani predali na reciklažno dvorište: 1,59 t  

 

Količina komunalnog otpada u 2020. godini utvrđena je na temelju odvaga i pratećih listova 

ovjerenih od strane ovlaštenih deponija. 

 

12. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,  Izvori i visina financijskih sredstava 

za provedbu mjera gospodarenja otpadom 

     

Općina Sibinj je u 2016. godini izradila dokument „Plan sanacije odlagališta otpada na 

k.č.br. 3788, k.o. Sibinj“ TD 26/2016, kojem je cilj saniranje nelegalnog odlagališta kako bi se 

nepovoljan utjecaj nekontroliranog odlaganja otpada i povećavanja nelegalnog odlagališta sveo 

na što moguću manju mjeru. Dokument je potreban i iz razloga apliciranja na buduće natječaje 

koji će se provoditi preko Ministarstva zaštite okoliša odnosno Fonda za zaštitu okoliša i 

energetske učinkovitosti. 

 

 

Redni 

broj 

 

Naziv provedenog projekta 

Utrošena 

financijska 

sredstva  

Izvor financijskih 

sredstava 

1. 

 

Izrada Plana sanacije odlagališta otpada 

na k.č.br. 3788 k.o. Sibinj 
43.750,00 Proračun općine 2016. 

2. 
Nabava 1550 kom spremnika za ambalažu 

od plastike od 120 l 
249.937,50 Proračun općine 2017. 

3. 
Nabava dodatnih 70 kom spremnika od 

120 l za ambalažu od papira i kartona 
11.287,50 Proračun općine 2017. 

4. Mobilno reciklažno dvorište 86.875,00 Proračun općine 2017. 

5. 
Nabava 50 kom spremnika za ambalažu 

od papira i kartona 
   9.062,50 Proračun općine 2018. 

6. 
Nabava 6100 kom plastičnih vrećica za 

skupljanje staklene ambalaže 
11.437,50 Proračun općine 2018. 
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7. Nabava 5 kom kontejnera za tekstil 
   

10.481,25 
Proračun općine 2019. 

8. 
Nabava 25 kom spremnika za ambalažu 

od papira i kartona 
   4.718,75 Proračun općine 2019. 

9.  

Troškovi zaprimljenog otpada od građana 

u reciklažnom dvorištu tvrtke Jakob 

Beckera d.o.o. 

993,13 Proračun općine 2020. 

   

13. Rokovi i nositelji izvršenja Plana  

 

Jedinica lokalne samouprave odnosno Općina Sibinj dužna je sudjelovati u sustavima 

prikupljanja posebnih kategorija otpada te osigurati provedbu ranije navedenih obveza iz Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13,73/17,14/19, 98/19) na kvalitetan, 

održiv i ekonomski učinkovit način, u skladu s načelima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.  

Kroz Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine detaljno su 

razrađeni elementi koje u skladu sa člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) svaki Plan gospodarenja otpadom treba 

sadržavati. Jedan od planova je svakako smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji 

se može postići pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpadnog papira, plastike, staklene ambalaže, 

tekstila i metala, za koje je Općina već dijelom nabavila i podijelila spremnike i vrećice.  

Svakako, Općina Sibinj je i kroz Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Sibinj („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“, broj: 1/2018) osigurala mogućnost odvojenog prikupljanja biootpada 

s ciljem kompostiranja ili energetske oporabe biootpada.  

 

14. Zaključak      

        

Općina Sibinj, sukladno svojim proračunskim mogućnostima ulaže i svakako će i dalje 

ulagati u proces održivog gospodarenja otpadom ne samo zbog nametnute zakonske obveze 

već i zbog uređenja, zaštite i kvalitete okoliša na području općine Sibinj. 

 

KLASA:   351-01/21-01/06 

URBROJ: 2178/08-03-21-1 

Sibinj, 05. ožujka 2021.g                                                                                      

 

                                                                                             Općinski načelnik : 

 

                                                                                         Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko 

vijeće Općine Sibinj na svojoj 25 sjednici održanoj 19.03.2021. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU 

 

o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Sibinj za 2020. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 

troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Sibinj za 2020. 

godinu. 

 

 

Članak 2. 

 

Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke. 
 
 

 Članak 3.  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Sibinj“. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   351-01/21-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-21-2 

Sibinj, 19.ožujak 2021.g.  

 
 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav Eraković 
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Na  temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj: 04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj “broj: 01/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj 19.03.2021.godine, donosi 

 
 
 

O D L U K U   
o usvajanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za 2020. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Usvaja se  Izvješće o provedbi agrotehničkih mjera za 2020. godinu, koje je podnio 
Općinski načelnik. 
 
 

Članak 2. 
 Tablica Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za 2020. godinu, sastavni je dio ove 
Odluke.  

 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Općine 
Sibinj”.   
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 
 
KLASA:   320-01/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj, 19.ožujak 2021.g. 
     

   
 
 
 
 

               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
 

             Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće 

Općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj  19.03.2021. godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu  komunalnog redarstva općine Sibinj za 

razdoblje 01.01.2020. -  31.12.2020. godine 

 

 

I. 

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o radu komunalnog redarstva općine Sibinj za razdoblje 

01.01.2020.- 31.12.2020. godine. 

 

II. 

Tekst izvješća u prilogu je Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

 

III.  

 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“ 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:   363-04/21-01/04 

URBROJ: 2178/08-01-21-2 

Sibinj, 19.ožujak 2021.g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Krunoslav Eraković 
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             Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj:4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018, 2/2020) Općinsko 
vijeće općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj 19.03.2021. godine, donosi  
 

 

  O D L U K U    

o usvajanju  

Financijskog izvještaja za 2020. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

          Ovom odlukom usvaja se  Financijski izvještaj trgovačkog društva USLUGE SIBINJ d.o.o. 

za 2020. godinu.  

 

Članak 2. 

Financijski izvještaj iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke. 

 
 

Članak 3. 
Ova Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Općine Sibinj“.  

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 

 
KLASA:   363-01/21-01/01 
URBROJ: 2178/08-01-21-1 
Sibinj, 19.ožujak 2021. godine 
 
       
 
   

Predsjednik Općinskog vijeća  
                       Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20) a sukladno članku 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:144/2020) i članka 30. Statuta općine 
Sibinj ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine 
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj 
dana 19.03.2021. g. donijelo je: 

 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE SIBINJ 
 

 

Članak 1. 

 U Statutu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013, 

1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) u članku 1. pod poglavljem VI. 

točka 2. mijenja se i glasi: „Zborovi građana“.  

 

                                                          Članak 2. 

 Članak 17. mijenja se i glasi: 

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem 

referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom“. 

 

 
                                                                      Članak 3.  
            U članku 19. stavku 1. iza riječi: „općinskog načelnika“ točka stavlja se i riječi: „i njegovog 
zamjenika“ i točka, brišu se. 
            U stavku 2. 3. i 4. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu se. 
             Stavak 6. mijenja se i glasi: 
           „Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 
mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se 
održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.“ 
 
 

  Članak 4. 
            U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi: 
          „Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku 
od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog 
podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama 
zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću.“ 
 

 

                                                                      Članak 5. 

Podnaslov ispred članka 24. „2. Mjesni zbog građana“ mijenja se u podnaslov „2. Zborovi 

građana“. 
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  Članak 6. 

              Članak 24. mijenja se i glasi: 

           „Zborovi građana mogu se sazivati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i 

prijedlozima iz samoupravnog djelokruga Općine te raspravljanja o potrebama i interesima 

građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom. 

     Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa Statutom. 

     Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini 

zasebnu cjelinu. 

      Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski načelnik, radi raspravljanja i 

izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.   

      Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik,  zborovi građana sazivaju 

se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području 

Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu 

cjelinu. 

      Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova 

prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju. 

      Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za 

općinsko vijeće i općinskog načelnika. 

      Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u skladu 

sa zakonom i Statutom.“ 

 

   Članak 7. 

             Članak 25. briše se.  
 

    Članak 8. 
        Članak 26. mijenja se i glasi: 
      „Građani imaju pravo općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje 
određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog 
djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom. 
        O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovog članka, općinsko vijeće mora raspravljati ako ga 
potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima  
najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.  
         Prijedlozi i peticije iz stavka 1.ovog članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u 
skladu s tehničkim mogućnostima Općine. 
          Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se 
općim aktom Općine u skladu sa zakonom i Statutom.“ 
 
 

Članak 9. 
            U članku 29.a stavku 3. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se. 
 

 
   Članak 10. 

            U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi: 
          „Općinsko vijeće čini 13 (trinaest) vijećnika koji se biraju na način i u postupku kako je to 
propisano posebnim zakonom.“   
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      Članak 11. 
           U članku 35. stavku 3. riječ: „neplaćeni“ briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se 
zarezom te se dodaju riječi: „sukladno sporazumu s poslodavcem.“ 
 
 
                                                                       Članak 12. 
            U članku 37. dodaju se stavci 5., 6. i 7. i glase: 
           „Član Općinskog vijeća ne može istovremeno biti privremeni zamjenik općinskog 
načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih 
razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao, onemogućen 
obavljati svoju dužnost. 
          Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika 
općinskog načelnika mandat miruje po sili zakona od kada je općinski načelnik onemogućen 
obavljati svoju dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti. 
          Iznimno, ograničenje iz stavka 4. ovog članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja 
obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga obavljanja 
obnašanja dužnosti privremenog zamjenika općinskog načelnika.“ 

 
 

Članak 13.  
       U članku 38. stavku 1. podstavku 5. riječi: „i zamjeniku općinskog načelnika“ brišu se. 
   
 

Članak 14. 
            U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i 3. koji glase: 
           „Sjednice predstavničkog tijela mogu se sazivati i elektroničkim putem. 
           U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni 
poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja 
posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“  
 
            Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4. 
 
 

Članak 15. 
        U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi: 
      „Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu“. 
        Stavak 3. i 4. brišu se.   
        U stavku 5. riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se, a riječi: „stupaju na izabrane dužnosti“ 
zamjenjuju se riječima: „stupa na izabranu dužnost“. 
         U stavku 6. riječi: „te njegov zamjenik“ brišu se, a riječ: „stupaju“ zamjenjuje se riječi: „stupa“. 
         U stavku 8. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se. 
 

 
Članak 16. 

          U članku 47. stavku 1. iza riječi: „općinski načelnik“ točka stavlja se i riječi: „te njegov 
zamjenik“ i točka na kraju rečenice, brišu se.  
 
 

Članak 17. 
       Članak 49. mijenja se i glasi: 
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    „Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski 
načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, 
zamijenit će ga privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik na početku mandata iz 
reda članova Općinskog vijeća. 
      Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski 
načelnik može promijeniti tijekom mandata. 
     Zamjenik općinskog načelnika iz reda članova Općinskog vijeća je privremeni zamjenik 
općinskog načelnika koji zamjenjuje općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili 
drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik kojemu mandat nije prestao 
onemogućen obavljati svoju dužnost. 
     Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo 
nesmetano funkcioniranje Općine. 
     Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava općinskog 
načelnika. 
     Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovog članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, 
raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora 
dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske. 
 
      Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom 
nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, po prestanku razloga zbog kojih je općinski 
načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovog članka 
danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske. 
      O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovog članka  općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela 
Općine dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti. 
      O okolnostima iz stavka 6. ovog članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana 
obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog 
načelnika.“ 
  

Članak 18. 
        Članak 50. mijenja se i glasi 
 
       „Općinski načelnik može odlučiti hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno ili 
volonterski. 
         Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost 
dostaviti pisanu obavijest jedinstvenom upravnom odjelu Općine o tome na koji će način obnašati 
dužnost. 
         Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovog 
članka smatra se da dužnost obavlja volonterski. 
         Danom stupanja na dužnost općinskog načelnika smatra se dan početka mandata određen 
posebnim zakonom.  
          Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom 
pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti jedinstvenom upravnom odjelu Općine. 
          Ako u obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nije naveden dan početka novog 
načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg 
mjeseca nakon dostave te obavijesti. 
          Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja 
dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora. 
          Općinski načelnik koji dužnost obavlja profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja 
dužnosti ostvaruje pravo na plaću kao i na druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti 
uračunava mu se u staž osiguranja. 
          Općinski načelnik koji dužnost obavlja volonterski, ima pravo na naknadu za rad. 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 4/2021                 str.  94 
 

 
           

Članak 19. 
           Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi: 
 
 
 „Članak 50.a 
         Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad općinskog načelnika, kao i 
druga prava vezana uz profesionalno obnašanje dužnosti općinskog načelnika određuju se 
odlukom Općinskog vijeća u skladu s posebnim zakonom. 
         Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 
plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i 
to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka 
profesionalnog obavljanja dužnosti. 
         Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka 
obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu 
plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja 
dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je 
isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti. 
         Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno već volonterski nemaju pravo na naknadu 
po prestanku obavljanja dužnosti. 
         Prije isteka roka iz stavka 2. i 3. ovog članka, ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, 
zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno. 
         Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik koji je prije obnašanja 
dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad 
odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih 
dužnosnika. 
         Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine ovlašten je za donošenje dekleratornih 
odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika, kao i 
pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.“ 
 
 

Članak 20. 
          U članku 51. stavku 1. riječi: „i njegovom zamjeniku“ brišu se.  
          Podstavak 6. mijenja se i glasi: „ - ukoliko je opozvan referendumom,“. 
          U podstavku 7. riječi: „sa zamjenikom“  brišu se. 
          Stavak 2. mijenja se i glasi: 
        „Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni 
izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika 
obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“ 
         Stavak 3. briše se. 
         Stavak 4. mijenja se i glasi: 
       „O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika pročelnik jedinstvenog upravnog 
odjela Općine dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 
područnu (regionalnu) samoupravu.“ 
 

Članak 21. 
           U članku 52. stavak 1. mijenja i glasi:  
         „Općinski načelnik može se opozvati i na način propisan člankom 19. ovog Statuta.“ 
           Stavak 2. mijenja se i glasi: 
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         „Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se 
prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog 
načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“ 
 
 

Članak 22. 
          U članku 81. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. 

„Općina objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim 
stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive. 

 Objava informacija iz stavka 3. ovog članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojima 
se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata 
ministarstva nadležnog za financije.“ 

 
 

Članak 23.  
 U članku 82. stavku 4. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „te 
drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.“ 
 
 

Članak 24. 
         Iza članka 82. dodaje se članak 82.a koji glasi: 
 

„Članak 82.a 
          Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun a općinski načelnik 
onemogućen je u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinsko 
vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnik iz članka 49. ovog Statuta.  
          Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese 
odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi 
proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih 
i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi 
općinski načelnik.“ 
   
                                                                     Članak 25. 
           U članku 90. stavku 5. riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“ brišu 
se. 

 
  Članak 26. 

          Članovi općinskog vijeća koji su danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 

144/2020) zatečeni na dužnosti, nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. 

 

 
                                          Članak 27. 
          Zamjenik općinskog načelnika koji je danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 
144/2020) zatečen na dužnosti zamjenika općinskog načelnika, nastavlja s obnašanjem dužnosti 
do isteka tekućeg mandata. 
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Članak 28. 
          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sibinj“, osim članaka 3., 9., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. 24. i 25. koji stupaju na snagu na 
dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove 
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, 
gradonačelnike i župane.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE SIBINJ 

 
 

 
KLASA:   023-01/21-01/39 
URBROJ: 2178/08-01-21-9 
Sibinj, 19.ožujak  2021.g. 
 
 
 
                                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
  
                                                                                                                             Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine 
Sibinj na svojoj 25. sjednici održanoj 19.03.2021. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
 o  osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt „Brod 2“,  

poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski 
Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci – Proširenje vodoopskrbne mreže općine Sibinj – 

Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj 
 

Članak 1. 
Općina Sibinj će sa tvrtkom Vodovod d.o.o., OIB:80535169523, MBS:050028098, Nikole 

Zrinskog 25, Slavonski Brod, sklopiti Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti na sljedećim 
katastarskim česticama: 

 

k.č.br. zk.ul. k.o. Vlasnik      Površina 
čestice u m² 

Površina 
služnosti u m² 

3591   2648 Sibinj Općina Sibinj 2660 1228 

3874   2652 Sibinj Općina Sibinj 9404 1092 

 
za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 
Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Proširenje vodoopskrbne mreže općine 
Sibinj – Vodoopskrbna mreža naselja Sibinj. 
 

Članak 2. 
           Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava 
stvarne služnosti za nekretnine iz članka 1. ove Odluke koje se nalaze u vlasništvu Općine Sibinj. 

Članak 3. 
 Sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 
izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne novine" broj 80/11) za osnovano pravo služnosti 
koje je predmet ove Odluke ne plaća se naknada. 
  

Članak 4.  
 Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne 
služnosti, oznaka:05-6923/17- ŽF,  od 15.09.2017. godine i Požurnica zahtjeva za sklapanje 
Ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti oznaka:05-1417/21/ŽF, od 17.02.2021. godine.   
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sibinj“. 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
KLASA:   023-05/18-02/13 
URBROJ: 2178/08-01-21-28 
Sibinj, 19.ožujak 2021.g. 

                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

        Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta općine Sibinj ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće 
Općine Sibinj na svojoj 25 .sjednici održanoj dana  19.03.2021. g. donijelo je: 
 
 

POSLOVNIK 
 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIBINJ 
 
 

I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
            Unutarnje ustrojstvo, način rada i djelovanje Općinskog vijeća općine Sibinj (dalje u 
tekstu: Općinsko vijeće) uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća općine Sibinj (dalje u tekstu: 
Poslovnik).      
 

Članak 2. 
            Ovim Poslovnikom se uređuje: 
 
- konstituiranje Općinskog vijeća,  
- ostvarivanje prava i dužnosti  predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, 
- djelokrug, sastav i način rada radnih tijela Općinskog vijeća, 
- odnosi Općinskog vijeća i drugih tijela lokalne samouprave, 
- postupak donošenja akata i rasprave o pojedinim pitanjima iz djelokruga Općinskog 

vijeća,  
- poslovni red na sjednicama Općinskog vijeća, 
- javnost  rada Općinskog vijeća, 
- obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Općinskog 

vijeća i vođenje tih poslova, 
- odnos između Općinskog vijeća i općinskog načelnika,  

- druga pitanja značajna za djelokrug i rad Općinskog vijeća.  

 
 

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA, POČETAK OBNAŠANJA     
VIJEĆNIČKE DUŽNOSTI, MIROVANJE I PRESTANAK MANDATA   
VIJEĆNIKA  

                 
Članak 3. 

       Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima 
utvrđenim zakonom.  
       Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Sibinj ili službenik kojeg on ovlasti, u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata 
izbora.   

       Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na sjednici iz prethodnog stavka, sazvat će se nova 
sjednica sukladno odredbama posebnog zakona. 
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       Do izbora predsjednika Općinskog vijeća, sjednici predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske 
liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 
konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj 
na glasačkom listiću.       

            Predsjedatelj ima do izbora predsjednika Općinskog vijeća sva prava i dužnosti 
predsjednika Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja sjednicom. 
            Nakon izbora predsjednika Općinskog vijeća, izabrani predsjednik Općinskog vijeća 
preuzima predsjedanje sjednicom. 
 

Članak 4. 
            Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća bira se Mandatna komisija i Komisija za izbor 
i imenovanja. 
            Pravo podnošenja prijedloga odluka iz stavka 1. ovoga članka, na konstituirajućoj sjednici, 
imaju klubovi vijećnika ili najmanje jedna trećina (1/3) vijećnika. 
           Osim Mandatne komisije i Komisije za izbor i imenovanja na konstituirajućoj sjednici bira 
se predsjednik Općinskog vijeća. 
           Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici može birati i potpredsjednika Općinskog vijeća.  
 

Članak 5. 
            Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće Općinskom vijeću o 
provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama 
na vijećničku dužnost, o imenima vijećnika koji obnašaju dužnost nespojivu sa vijećničkom 
dužnošću pa im vijećnički mandat miruje, o imenima vijećnika kojima mandat miruje na njihov 
zahtjev, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku dužnost. 
            Izabrani vijećnici, koji daju ostavku dužni su pisanu ostavku ovjeriti kod javnog bilježnika 
najranije osam dana prije podnošenja iste. Pisana ostavka člana predstavničkog tijela treba biti 
zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća. 
            Na konstituirajućoj sjednici umjesto vijećnika koji su dali ostavku ili kojima mandat miruje, 
nazočni su zamjenici vijećnika određeni sukladno posebnom zakonu.   
  Općinsko vijeće prima k znanju Izvješće Mandatne komisije.  
 

Članak 6. 
            Nakon što Općinsko vijeće primi na znanje izvješće Mandatne komisije o provedenim 
izborima, pred predsjedateljem Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: predsjedatelj), vijećnici 
daju prisegu.  

Tekst prisege glasi:   

          " Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog vijeća Općine Sibinj obavljati savjesno 
radi gospodarskog i socijalnog probitka općine Sibinj i Republike Hrvatske i da ću se u 
obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine  i da ću 
štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“  

            Predsjedatelj izgovara tekst prisege, a vijećnici daje prisegu tako što izgovaraju: 
“Prisežem”. 
            Nakon davanja prisege, svaki vijećnik potpisuje tekst prisege pred predsjedateljem. 
 

Članak 7. 
            Općinsko vijeće konstituirano je izborom predsjednika na konstituirajućoj sjednici na kojoj 
je nazočna većina članova Općinskog vijeća. 
            Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano izvodi se himna Republike Hrvatske “Lijepa 
naša domovino”. 
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Članak 8. 
            Vijećnik, koji nije bio nazočan konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, daje prisegu na 
idućoj sjednici Općinskog vijeća. 
            Vijećnik ili zamjenik vijećnika koji nije bio nazočan sjednici kada je Općinsko vijeće donijelo 
odluku o početku njegovog mandata, prisegu daje na idućoj sjednici. 
 

Članak 9. 
            Danom konstituiranja Općinskog vijeća vijećnik počinje obnašati vijećničku dužnost i do 
dana prestanka mandata ima prava i dužnosti vijećnika utvrđena zakonom, Statutom općine 
Sibinj (dalje u tekstu: Statutom općine) i ovim Poslovnikom. 
            Zamjenik vijećnika počinje obnašati vijećničku dužnost danom kada Općinsko vijeće 
utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja i davanja prisege. 
            Odluke iz stavka 2. ovog  članka objavljuju su u “Službenim novina Općine Sibinj ” 
odnosno službenom glasilu Općine Sibinj.  
 

Članak 10. 
 

          Vijećniku prestaje mandat u slučajevima i na način propisan zakonom.        

 
Članak 11. 

            Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema 
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti 
mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. 
             Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih 
razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća. 
 

Članak 12. 
            Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, te 
Komisije za izbor i imenovanja, klub vijećnika koji ima većinu u Općinskom vijeću, odnosno stranka 
ili koalicija stranaka koja ima većinu u Općinskom vijeću, predlaže dnevni red radnog dijela 
konstituirajuće sjednice. 
 

III. OPĆA PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA 
  

Članak 13. 
Vijećnik ima prava i dužnosti: 
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i na njima raspravljati i glasovati o svakom 

pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,    
- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi 

amandmane na prijedlog akata, 
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,  
- postavljati pitanja Općinskom načelniku,  
- prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama odredi Općinsko vijeće, 
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim 

tijelima kojih je član i glasovati, 
- ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost, 
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela općine,  
- ima pravo na naknadu za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća. 
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, Statuta općine i ovoga 
Poslovnika. 
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Članak 14. 
            Vijećniku se dostavljaju: 
- prijedlozi akata koje donosi Općinsko vijeće, 
- izvješća, raščlambe i drugi materijali o kojima će raspravljati Općinsko vijeće. 
 

Članak 15. 
            Vijećniku su dostupni svi službeni materijali, dokumenti i podaci koji se pripremaju u 
upravnim tijelima Općine ili prikupljaju za potrebe rada radnih tijela Općinskog vijeća odnosno sva 
dokumentacija koja se odnosi na teme o kojima se raspravlja na Općinskom vijeću. 
            Materijali, dokumenti i podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu biti vijećnicima dostupni i 
putem internet stranice ovisno o tehničkim mogućnostima Općine Sibinj (dalje u tekstu: Općina). 
 
 

Članak 16. 
            Predsjednik ili predsjedatelj Općinskog vijeća i predsjednik radnog tijela dužan je davati 
vijećniku obavijesti i objašnjenja. 
            Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine dužan je davati vijećniku obavijesti o radu 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 17. 
            Vijećnici su dužni čuvati podatke koje saznaju u obnašanju vijećničke dužnosti a koji, 
prema zakonskim propisima, nose oznaku tajnosti i zato su odgovorni prema zakonu. 
             

Članak 18. 
            Općinsko vijeće može donijeti kodeks o etičkom ponašanju vijećnika. 
   

 
Članak 19. 

             Klub vijećnika u Općinskom vijeću mogu osnovati: 
- politička stranka koja ima najmanje tri vijećnika, 
- dvije ili više političkih stranaka koje imaju zajedno najmanje tri vijećnika, 
- najmanje tri nezavisna vijećnika, 
- vijećnici iz reda nacionalnih manjina. 
 
            Vijećnik može biti član samo jednog kluba, a vijećnik iz reda nacionalnih manjina može biti 
i član kluba stranke kojoj pripada, uz njezin pristanak. 
            Predsjednik Kluba vijećnika, u pogledu prava i obveza ima status predsjednika radnog 
tijela Općinskog vijeća. 
 

Članak 20. 
            Klubovi vijećnika obvezni su o svom osnivanju i o svojim članovima,  izvijestiti 
predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća osigurat će u skladu s 
mogućnostima Općine klubovima vijećnika, razmjerno broju članova kluba, prostorne i druge 
tehničke uvjete za rad (dvoranu za sjednice, prijepis, umnožavanje, dostavu materijala i drugo). 
 

IV. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Članak 21. 
            Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. 
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           Predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća biraju članovi općinskog vijeća iz reda 
članova Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova, na prijedlog Komisije za izbor i 
imenovanja ili jedne trećine (1/3) članova Općinskog vijeća. 
 
 

Članak 22. 
            Predsjednik Općinskog vijeća: 
- zastupa Općinsko vijeće, 
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća, 
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, 
- predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća, 
- brine se o postupku donošenja odluka i drugih akata, 
- održava red na sjednici Općinskog vijeće, 
- usklađuje rad radnih tijela, 
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Općinsko vijeće, 
- brine se o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, 
- određuje predstavnike Općinskog vijeća u svečanim i drugim prigodama, 
- brine se o zaštiti prava vijećnika, 
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom. 
 

Članak 23. 
            Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća te obavlja 
poslove iz njegova djelokruga za koje ga on ovlasti. 
            U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Općinskog vijeća u obavljanju 
predsjedničke dužnosti, zamjenjuje ga s istim pravima potpredsjednik. 
 

V. RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
     Opće odredbe                            

Članak 24. 
            Radna tijela Općinskog vijeća su komisije, odbori ili povjerenstva, sukladno Statutu općine 
i ovom Poslovniku. 
             U radnom tijelu Općinskog vijeća može se raspravljati o prijedlozima za donošenje općih 
i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga općinskog vijeća. 
            Radi razmatranja drugih pitanja Općinsko vijeće može, uz već postojeća radna tijela 
osnovati i druga stalna i povremena radna tijela. 
 

Članak 25. 
            Odlukama o osnivanju drugih stalnih i povremenih radnih tijela uređuje se njihov naziv, 
sastav, djelokrug i način rada. 
 

Članak 26. 
            Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika, potpredsjednika i određeni broj članova. 
           Općinsko vijeće bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i članove radnih tijela iz 
reda vijećnika u Općinskom vijeću.    
            Sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkom sastavu Općinskog vijeća. 

Iznimno, za članove drugih stalnih i povremenih radnih tijela osim članova Općinskog 
vijeća mogu biti birane i imenovane i osobe koje nisu članovi općinskog vijeća.  
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Članak 27. 
            Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća usklađuje rad radnog tijela s radom Općinskog 
vijeća, predlaže dnevni red, saziva i predsjedava sjednicama radnog tijela. 
            Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, 
predsjednicima drugih radnih tijela Općinskog vijeća, Općinskim načelnikom te pročelnikom 
Jedinstvenog upravnog odjela u svezi s pitanjima iz djelokruga radnog tijela. 
            Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća brine se o provođenju zaključaka radnog tijela, 
zaključaka i odluka Općinskog vijeća iz djelokruga radnog tijela te obavlja i druge poslove 
određene ovim Poslovnikom. 
            Potpredsjednik radnog tijela Općinskog vijeća u slučaju spriječenosti ili odsutnosti 
predsjednika, ima njegova prava, obveze i odgovornosti određene ovim Poslovnikom. 
            U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i potpredsjednika, sjednicom radnog 
tijela predsjeda član radnog tijela kojeg na to ranije ovlasti predsjednik radnog tijela. 
             Ukoliko nije određen član radnog tijela iz prethodnog stavka ovog članka koji će presjedati 
radnim tijelom, njega će odrediti predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 28. 
            Sjednicu radnog tijela Općinskog vijeća saziva predsjednik radnog tijela, a dužan ju je 
sazvati najkasnije u roku od 8 dana na osnovi zaključka Općinskog vijeća ili ako to zatraži 
predsjednik Općinskog vijeća ili trećina članova radnog tijela Općinskog vijeća, uz navođenje 
pitanja koja treba  razmotriti na sjednici. 
            Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to dužan učiniti, sjednicu radnog tijela  
Općinskog vijeća sazvat će predsjednik Općinskog vijeća, odnosno vijećnik kojeg predsjednik 
odredi. 
            O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća, članovi se u pravilu obavještavaju 
pisanim pozivom ili elektronskom poštom. 
 

Članak 29. 
            Radno tijelo Općinskog vijeća može zauzimati stajališta o pitanjima iz svog djelokruga 
samo ako je sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova 
nazočnih članova. 
            O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog tijela 
Općinskog vijeća, odnosno osoba koja ga zamjenjuje. 
            Zapisnik s materijalima sjednice pohranjuje se u pismohranu Općine. 
 

Članak 30. 
            Radna tijela Općinskog vijeća pokreću razmatranje pitanja iz svog djelokruga, a obvezatna 
su razmotriti svako pitanje iz svog djelokruga koje im uputi na razmatranje ili za koje to traži 
predsjednik Općinskog vijeća. 
  U radnom tijelu Općinskog vijeća raspravlja se i o prijedlozima građana za donošenje 
općeg akta ili rješavanja određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnesenim peticijama o 
pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja.  
          O prijedlogu i peticiji, općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 
10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima  najkasnije u roku od tri 
mjeseca od zaprimanja prijedloga.  
 

Članak 31. 
            Radno tijelo Općinskog vijeća može uključiti znanstvene i druge organizacije i  pojedine 
stručnjake u pripremanje akata ili razmatranje pojedinog pitanja iz njegova djelokruga koje im 
uputi na razmatranje ili za koje to traži predsjednik Općinskog vijeća, ako su za to osigurana 
financijska sredstva. 
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Članak 32. 
            Radno tijelo Općinskog vijeća obvezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima 
i prijedlozima izvijestiti Općinsko vijeće.  
          Radno tijelo može izvijestiti o stajalištu manjine svojih članova, a mora kad mišljenja ostanu 
podijeljena u pogledu prijedloga za rješenje pojedinog pitanja ili kada pojedini član radnog tijela 
traži da se posebno izdvoji njegovo mišljenje. 
            Kad podnosi izviješće ili prijedlog Općinskom vijeću, isto može podnijeti u pisanom obliku 
ili može odrediti izvjestitelja koji će prema zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev 
Općinskog vijeća, na sjednici obrazložiti stajalište ili prijedlog radnog tijela. 
 

Članak 33. 
            Radna tijela Općinskog vijeća surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu 
te Općinskom vijeću podnijeti  i zajedničko izvješće o temi rasprave. 
 

Članak 34. 
            Radno tijelo Općinskog vijeća može na sjednice pozivati znanstvene, stručne i javne 
djelatnike i druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na 
sjednici. 
            Radno tijelo Općinskog vijeća može, u skladu s ovim Poslovnikom, donijeti poslovnik o 
svom radu. 
 
Posebne odredbe  
 

Članak 35. 
            Radna tijela Općinskog vijeća su: 

1. Komisija za izbor i imenovanja, 
2. Mandatna komisija 
3. Odbor za Statut i Poslovnik 
4. Odbor za financije i proračun 
5. Druga stalna i povremena radna tijela 

 
 

Komisija za izbor i imenovanja 
 

Članak 36. 
            Komisija za izbor i imenovanja predlaže: 
 
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća, 
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih Statutom, ovim Poslovnikom i drugim 

odlukama Općinskog vijeća, 
- odluke o naknadama vijećnicima za rad u Općinskom vijeću  
- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom. 
 

Članak 37. 
            Komisija za izbor i imenovanja ima  predsjednika i dva člana. 
  
Mandatna komisija 
 

Članak 38. 
            Mandatna komisija: 
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- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za 

Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog 
izbornog povjerenstva o provedenim izborima, 

- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o 
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji 
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost, 

- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika, 
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni 

uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata 
zamjeniku vijećnika. 

- obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom općine i ovim Poslovnikom. 
 

Članak 39. 
            Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana. 
 
 
Odbor za Statut i Poslovnik 
 

Članak 40. 
          Odbor za Statut i Poslovnik: 
 
-          prati i razmatra provedbu Statuta općine, 
-          prati i razmatra provedbu Poslovnika Općinskog vijeća, 
-          razmatra i daje mišljenje na prijedlog za izmjene i dopune Statuta i Poslovnika, 
-          rješava sporove o djelokrugu radnih tijela Općinskog vijeća, 
-          obavlja i druge poslove za Općinsko vijeće, sukladno odredbama ovog Poslovnika. 
 

Članak 41. 
          Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i dva člana. 
 
 
Odbor za financije i proračun 
 

Članak 42. 
- razmatra i daje mišljenje na prijedlog proračuna i prijedlog izmjena i dopuna proračuna,  
- razmatra i daje mišljenje na prijedlog Odluke o privremenom financiranju, 
- obavlja i druge poslove za Općinsko vijeće, sukladno odredbama ovog Poslovnika. 
 

Članak 43. 
             Odbor za financije i proračun ime predsjednika i dva člana. 
 

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

Članak 44. 
            Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i na istima se izjašnjava o 
podnesenim prijedlozima općih i drugih akata koje su po njegovom prijedlogu uvrštene u dnevni 
red sjednice Općinskog vijeća. 
            Općinski načelnik može odrediti izvjestitelja za točke dnevnog reda koje su po njegovom 
prijedlogu uvrštene u dnevni red sjednice Općinskog vijeća. 
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            Općinski načelnik može prisustvovati sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća, 
sudjelovati u njihovu radu, iznositi svoja stajališta, davati obavijesti i stručna objašnjenja, 
izjašnjavati se o podnesenim prijedlozima općih i drugih akata ili može na istima odrediti 
izvjestitelja.     
            Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, 
sudjeluje u njihovom radu, daje obavijesti i stručna objašnjenja. 
            Ako na sjednici nije nazočan općinski načelnik ili ovlašteni izvjestitelj, Općinsko vijeće 
može, smatra li da je nazočnost nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi. 
            O tome će Općinsko vijeće odlučiti bez rasprave.  
 

Članak 45. 
             Predsjednik Općinskog vijeća izvještava Općinskog načelnika o sazvanim sjednicama 
Općinskog vijeća.  
 

Članak 46. 
            Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o 
svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 
30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 
            Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika 
tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga. 
 

Članak 47. 
                  Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata općinskog vijeća na način i u 
postupku propisanom Statutom općine te nadzire zakonitost rada upravnih tijela općine koja 
obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga općine 
 

VII. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA  
 
Opće odredbe 
 

Članak 48. 
            Općinsko vijeće, na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonima Republike Hrvatske i 
ovim Poslovnikom donosi Statut kao temeljni akt Općine, odluke, povelje, preporuke i zaključke te 
daje vjerodostojna tumačenja općih akata odnosno odluka. 
 
 
 

Članak 49. 
            Općinsko vijeće može odlukom, poveljom, zahvalnicom ili drugim aktom domaćem ili 
stranom državljaninu ili organizaciji odati priznanje za njihov rad koji je od osobitog interesa za 
općinu Sibinj.  
            Prijedlog priznanja Općinskog vijeća podnosi predsjednik Općinskog vijeća. 
 

Članak 50. 
            Odluka se donosi kao akt uređivanja unutarnjeg ustrojstva, načina rada i odnosa u 
Općinskom vijeću. 
            Odlukom, kao aktom Općinskog vijeća, odlučuje se poslovima iz samoupravnog 
djelokruga općine, o izboru, imenovanju i razrješenju, davanju suglasnosti ili obavljanju drugih 
poslova iz djelokruga Općinskog vijeća, kad je isto određeno zakonom, podzakonskim propisom 
ili Statutom općine. 
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            Odlukom se uređuju i drugi odnosi od važnosti za građane, pravne osobe i udruge 
građana, utvrđuju njihova prava i obveze te druga pitanja od općeg interesa za Općinu, kad je to 
propisano zakonom ili Statutom općine. 
 
 

Članak 51. 
            Akti kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada ili odnosi u Općinskom vijeću ili 
obavljaju druga opća ovlaštenja donose se u obliku odluke, poslovnika ili pravilnika. 
 

Članak 52. 
            Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu 
tijela koja imaju javne ovlasti s prijedlogom za njihovo razrješenje. 
 

Članak 53. 
            Zaključcima Općinsko vijeće utvrđuje stajališta o određenim događajima i pojavama. 
            Na osnovi ocjene stanja zaključcima se mogu zauzimati stajališta, izražavati mišljenja ili 
utvrđivati obveze.  
           

Članak 54. 
            Radna tijela Općinskog vijeća mogu, u okviru svojega djelokruga, donositi zaključke o 
svojem radu i o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine, kojima zauzimaju stajališta, izražavaju 
mišljenja i podnose prijedloge. 
            Radna tijela Općinskog vijeća donose i druge akte u okviru ovlaštenja utvrđenih zakonom 
i drugim propisom. 
 

Članak 55. 
            Tekst općih i drugih akata potpisuje predsjednik Općinskog vijeća. 
            Zaključke i druge akte koje donose radna tijela Općinskog vijeća potpisuje predsjednik 
tijela koje je donijelo zaključke i druge akte. 
 

Članak 56. 
            Na izvornike općih i drugih akata Općinskog vijeća stavlja se pečat Općinskog vijeća. 
            Pod izvornikom općeg i drugog akta Općinskog vijeća razumijeva se onaj tekst  općeg i 
drugog akta, koji je usvojen na sjednici Općinskog vijeća. 
            Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine. 
            O izradi izvornika akata Općinskog vijeća, o stavljanju pečata na izvornike tih akata, o 
čuvanju izvornika i o njihovoj evidenciji brine se Jedinstveni upravni odjel Općine. 
 

Članak 57. 
           U „Službenim novinama Općine Sibinj“ odnosno službenom glasilu Općine objavljuju se 
opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni, odluke i drugi akti Općinskog 
vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik  odrede da se objave te 
ostali akti čije je objavljivanje  obvezno  prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je 
donijelo Općinsko vijeće. 
 

Članak 58. 
            Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi da podneseni prijedlog akta Općinskom vijeću, 
odnosno raščlamba, izvješće ili drugi akt nije sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika, 
zatražit će od predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi prijedlog akta s odredbama 
ovog Poslovnika. 
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            Za vrijeme dok predlagatelj ne otkloni nedostatke akta, ne teku rokovi za razmatranje akata 
utvrđenih ovim Poslovnikom, a ako nedostaci akta ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva 
da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije podnesen Općinskom vijeću. 
 
Postupak donošenja općih i drugih akata Općinskog vijeća 
 
a) Pokretanje postupka 

 
Članak 59. 

            Postupak donošenja općih i drugih akata pokreće se dostavom prijedloga akata 
predsjedniku Općinskog vijeća. 
 

Članak 60. 
            Pravo predlagati akte ima svaki vijećnik u Općinskom vijeću, klubovi vijećnika  u 
Općinskom vijeću, radna tijela Općinskog vijeća i Općinski načelnik, osim ako Statutom općine ili 
ovim Poslovnikom nije drukčije određeno. 
 

Članak 61. 
            Predlagatelji akata, mogu se prilikom ukazivanja na potrebu donošenja određenog akta, 
pozivati i na prijedloge i peticije koje, u skladu sa zakonom imaju pravo podnositi građani a u svom 
sadržaju ukazuju na potrebu donošenja ili izmjene pojedinog akta. 
 

Članak 62. 
            Općinsko vijeće može posebnim zaključkom odrediti da se u radnim tijelima provede 
prethodna rasprava o razlozima donošenja akta i o osnovnim pitanjima koje treba urediti aktom. 
            Prijedlog za provođenje prethodne rasprave može podnijeti ovlašteni predlagatelj.  
            Prethodna se rasprava može provesti i na sjednici Općinskog vijeća. 
            Nakon provedene prethodne rasprave sva stajališta, mišljenja i prijedlozi dostavljaju se 
predlagatelju koji je obvezan pri izradi prijedloga akta uzeti ih u  obzir te posebno obrazložiti one 
koje nije mogao prihvatiti. 
 
b) Prijedlog općeg akta 
 
   Sadržaj prijedloga akta 
 

Članak 63. 
           Prijedlog općeg akta sadrži pravnu osnovu za donošenje akta, tekst prijedloga akta koji 
se predlaže, tekst odredbi važećeg akta koje se mijenjaju odnosno dopunjuju, ako se predlaže 
izmjena ili dopuna akta.  
          Uz prijedlog akta predlagatelj može podnijeti i pisano obrazloženje, odgovarajuću 
dokumentaciju, opis ocjene stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti aktom, izvore 
potrebnih sredstva za provođenje akta, stručna mišljenja i druge akte kojima predlagatelj 
obrazlaže svoj prijedlog. 
           Predlagatelj akta odnosno izvjestitelj može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno 
izlaganje i obrazloženje prijedloga akta. 
           Predlagatelj akta ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi 
svoja mišljenja i primjedbe. 
 
 

Članak 64. 
            Tekst prijedloga  općeg akta sadrži rješenja u obliku pravnih odredbi. 
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            Pojedina se rješenja mogu predložiti alternativno, s potrebnim obrazloženjima svake od 
predloženih alternativa. 
 
 
c) Podnošenje i upućivanje prijedloga 
 

Članak 65. 
            Postupak donošenja akta pokreće se u obliku prijedloga akta s tekstom prijedloga akta, 
sukladno članku 63. ovog Poslovnika. 
            Predlagatelj akta obvezan je izvijestiti predsjednika Općinskog vijeća o osobi koja će 
Općinskom vijeću ili radnom tijelu Općinskog vijeća davati objašnjenja, odnosno potrebna 
obrazloženja o podnesenom prijedlogu akta. 
 

Članak 66. 
          Predsjednik Općinskog vijeća upućuje primljeni prijedlog akta svim vijećnicima i 
Općinskom načelniku.            
          Predsjednik Općinskog vijeća može uputiti primljeni prijedlog akta i predsjedniku radnog 
tijela u čijem se djelokrugu nalazi predloženi akt. 
 
d) Razmatranje prijedloga u radnim tijelima 
 

                                                            Članak 67. 
            Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Općinskog vijeća, kada mu je prijedlog akta 
dostavljen, predsjednik radnog tijela dužan je prijedlog akta uvrstiti u dnevni red sjednice radnog 
tijela i provesti raspravu. 

 
Članak 68. 

            Ako se prijedlogom akta stvaraju materijalne obveze, Općinsko vijeće ne može odlučivati 
o prijedlogu akta prije nego utvrdi da se za ispunjenje tih obveza mogu osigurati financijska 
sredstva.     
 

Članak 69. 
            Kad razmotri prijedlog akta, radno tijelo podnosi svoje izvješće Općinskom vijeću s 
mišljenjem, primjedbama i prijedlozima iznesenim u tijeku njegovog razmatranja. 
             

Članak 70. 
            Predsjednik Općinskog vijeća, o izvješću radnog tijela obavještava predlagatelja akta i 
općinske vijećnike. 
 

Članak 71. 
            Radno tijelo, nakon što razmotri prijedlog akta, ukoliko za isto postoji potreba, može 
odrediti izvjestitelja koji će na sjednici Općinskog vijeća izlagati stajališta, mišljenja i primjedbe te 
obrazlagati prijedloge tog tijela. 
 

Članak 72. 
            Izvjestitelj radnog tijela koje je razmotrilo prijedlog akta može iznositi mišljenja, primjedbe 
i prijedloge koje je zauzelo radno tijelo. 
 
 
 
 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 4/2021                 str.  110 
 

e) Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Općinskog vijeća 
 

Članak 73. 
            O prijedlogu za donošenje akta Općinsko vijeće će raspraviti najkasnije u roku 30 dana 
od podnošenja prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća. 
            Rasprava o prijedlogu obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, raspravu o 
pojedinostima koja uključuje i raspravu o tekstu prijedloga akta, raspravu o stajalištima radnih 
tijela ukoliko su ista razmatrala prijedlog, raspravu o podnijetim prijedlozima za izmjenu, te 
odlučivanje o prijedlozima za izmjenu i donošenje akta. 

Članak 74. 
            Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on odredi osim usmenog izlaganja na 
početku rasprave imaju prava davati objašnjenja, iznositi mišljenja i izjašnjavati se o iznesenim 
mišljenjima, primjedbama i prijedlozima tijekom cijele rasprave. 
            Usmeno izlaganje na početku rasprave može podnijeti predlagatelj ili jedan od 
predstavnika.  
            Predlagatelj akta, odnosno predstavnici koje on odredi, može povući prijedlog akta do 
zaključenja rasprave. 
 

Članak 75. 
            Općinski načelnik može zatražiti riječ tijekom cijele rasprave u Općinskom vijeću i kada 
prijedlog akta nije podnio. 
 

Članak 76. 
            Na sjednici Općinskog vijeća o prijedlogu akta, vodi se, u pravilu, objedinjeno, opća 
rasprava i rasprava o pojedinostima. 
 

Članak 77. 
            Opća rasprava o prijedlogu akta vodi se na način da vijećnici iznose svoja mišljenja o 
osnovnim pitanjima koja se trebaju urediti aktom, o zakonskom ovlaštenju da se predloženi odnosi 
urede aktom i o opsegu i načinu uređivanja tih odnosa. 
            Rasprava o pojedinostima vodi se na taj način što se raspravlja i o tekstu prijedloga akta. 
            Po završenoj raspravi i odlučivanju o prijedlozima za izmjenu, odlučuje se o donošenju 
akta. 
           
f) Donošenje akata po hitnom postupku 
 

Članak 78. 
            Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku, samo kada to zahtijevaju interesi 
obrane i drugi osobito opravdani razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja 
većih posljedica i poremećaja. 
            Prijedlog da se akt donese po hitnom postupku podnosi se  predsjedniku Općinskog vijeća 
najkasnije do utvrđivanja dnevnog reda na sjednici. Predsjednik Općinskog vijeća bez odgađanja 
upućuje prijedlog svim vijećnicima i Općinskom načelniku, ako on nije predlagatelj i po potrebi 
predsjednicima radnih tijela, da se akt donese po hitnom postupku. 
 

Članak 79. 
            O prijedlogu iz članka 78. ovog Poslovnika odlučuje se  prilikom utvrđivanja dnevnog reda 
na početku sjednice, a može se odlučivati i tijekom utvrđivanja dopune dnevnog reda. 
            Ako predsjednik Općinskog vijeća nije unio u prijedlog dnevnog reda sjednice da se akt 
donese po hitnom postupku, a prijedlog je podnesen u rokovima i na način određen ovim 
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Poslovnikom, na zahtjev predlagatelja akta, akt se uvrštava u dnevni red, a nakon toga odlučuje 
se o prijedlogu za hitni postupak. 
            Ako ne bude prihvaćen prijedlog za hitni postupak, akt za koji se predlagalo donošenje po 
hitnom postupku donosi se na način za redovno donošenje akta Općinskog vijeća. 
 
 
g) Prijedlozi za izmjenu i dopunu prijedloga akata 
 

Članak 80. 
            Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se pisano s obrazloženjem. 
            Pravo podnošenja prijedloga za izmjenu i dopunu imaju ovlašteni predlagatelji akata. 
 

Članak 81. 
            Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta upućuje se predsjedniku Općinskog vijeća 
do kraja rasprave na sjednici Općinskog vijeća. 
  

Članak 82. 
            Predsjednik Općinskog vijeća odmah dostavlja podnesene prijedloge za izmjenu i dopunu 
prijedloga akta vijećnicima, predlagatelju akata i Općinskom načelniku kada on nije predlagatelj 
akata. 
 

Članak 83. 
            Iznimno, ako se većina nazočnih vijećnika s tim složi, vijećnik može podnijeti prijedlog za 
izmjenu i dopunu prijedloga akta i na samoj sjednici u tijeku rasprave, u pisanom ili usmenom 
obliku uz potrebno obrazloženje. 
 

Članak 84. 
            Ako su podneseni prijedlozi takve naravi da bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga akta, 
Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno 
vremena za pripremu prije odlučivanja. 
            Glasovanje o prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta će se odgoditi ako to zatraži 
predstavnik predlagatelja ili Općinski načelnik, neovisno je li on predlagatelj akta. 
 

Članak 85. 
            O prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta izjašnjava se predlagatelj akta i 
Općinski načelnik, neovisno je li on predlagatelj akta ili  ne. 
            Izjašnjavanje prema stavku 1. ovoga članka je u pravilu usmeno. 
            Nakon očitovanja predlagatelja o pojedinom prijedlogu, na očitovanje predlagatelja može 
se osvrnuti samo podnositelj prijedloga, a njegov govor ne može trajati dulje od 2 minute. 
 

Članak 86. 
            Prijedlog, koji je podnesen u roku iz članka 81. ovoga Poslovnika, postaje sastavnim 
dijelom prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje: 
- ako ga je podnio predlagatelj akta 
- ako se s prijedlogom suglasio predlagatelj akta. 
            Ako vijećnik zatraži da se o pojedinom prijedlogu iz stavka 1. ovoga  članka posebno 
izjašnjava, o tom se prijedlogu glasuje odvojeno. 
            Ako prijedlog akta nije podnio Općinski načelnik, o prijedlogu s kojim se nije suglasio 
Općinski načelnik glasuje se odvojeno. 
            O prijedlozima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga akata na koje se odnose. 
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            Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više prijedloga za izmjenu i dopunu o 
prijedlozima za izmjenu i dopunu se glasuje prema redoslijedu koji odredi predsjedatelj Općinskog 
vijeća, bez rasprave. 
            Ako je na jedan članak prijedloga akta podneseno više prijedloga za izmjenu i dopunu 
identičnog sadržaja, glasuje se samo o prvom od njih. 
            Ako se na isti članak prihvati više prijedloga za izmjenu i dopunu prijedloga akta koji se 
međusobno isključuju prihvaćen je prijedlog za izmjenu i dopunu koji je po redoslijedu posljednji 
prihvaćen. 
 
 

Članak 87. 
            Prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća, 
postaje sastavni dio prijedloga akta o kome se odlučuje. 
 
h) Vjerodostojno tumačenje akata  
 

Članak 88. 
             Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta može podnijeti ovlašteni predlagatelj 
akta. 
 

Članak 89. 
            Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja akta podnosi se predsjedniku Općinskog 
vijeća. 
 
 

Članak 90. 
            Prijedlog za vjerodostojno tumačenje akta mora sadržavati naziv akta, naznaku odredbe 
za koju se traži tumačenje i razloge za to. 
 
 

VIII. VIJEĆNIČKA PITANJA 
 

Članak 91. 
            Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Općinskom načelniku o stanju u pojedinim 
područjima društvenog života, te o izvršavanju zakona, općih i drugih akata Općinskog vijeća. 
            Vijećnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u pisanom obliku. Vijećnik je dužan navesti 
kome upućuje vijećničko pitanje.  
 
Usmena vijećnička pitanja 
 

Članak 92. 
            Usmena pitanja Općinskom načelniku vijećnici mogu postavljati na sjednicama Općinskog 
vijeća. 
            Redoslijed za postavljanje pitanja određuje se prema redoslijedu prijave predsjedniku 
Općinskog vijeća, vijećnika koji želi postaviti vijećničko pitanje. 
            Vijećnik može postaviti jedno pitanje. Ono mora biti kratko i jasno formulirano i u pravilu 
takvo da se na njih  može odgovoriti odmah i bez pripreme.  
            Nakon dobivenog odgovora vijećnik može iznijeti mišljenje o odgovoru.  
            Vijećnik, koji nije postavio vijećničko pitanje, nema pravo tražiti riječ da bi odgovorio na 
navod koji je u odgovoru na vijećničko pitanje iznio Općinski načelnik. 
            Postavljanje pitanja ne može trajati duže od dvije  minute. 
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Članak 93. 

            Na pitanja upućena Općinskom načelniku odgovara Općinski načelnik ili osoba koju on 
na to ovlasti. 

 
Članak 94. 

            Općinski načelnik dužan je odgovoriti na postavljeno pitanje na istoj sjednici na kojoj je 
vijećničko pitanje postavljeno ili navesti razloge zbog kojih ne može odgovoriti. 
            Odgovor na postavljeno pitanje, u pravilu traje dvije minute a ako je to zbog složenosti 
pitanja potrebno, odgovor može trajati do četiri minute. 
 

Članak 95. 
            Općinski načelnik, može odbiti odgovor na postavljeno pitanje ako se to pitanje ne odnosi 
na njegov rad ili na poslove iz njegova djelokruga. 
 

Članak 96. 
            Ako je odgovor povjerljive naravi, Općinski načelnik može predložiti da odgovori 
neposredno vijećniku  ili na zatvorenoj sjednici  radnog tijela  u čijem je djelokrugu to pitanje. 
 
Pisana vijećnička pitanja 
 

Članak 97. 
            Vijećnici mogu, posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća, postavljati vijećnička 
pitanja u pisanom obliku, sukladno članku 92. stavak 3. ovog Poslovnika. 
 

Članak 98. 
            Vijećničko pitanje mora bit postavljeno u skladu s odredbama ovog Poslovnika. 
            Ako postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovog Poslovnika, predsjednik 
Općinskog vijeća će pozvati vijećnika da svoje pitanje uskladi s odredbama Poslovnika. Ako 
vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća 
neće to pitanje uputiti Općinskom načelniku i o tome će izvijestiti vijećnika. 
 

Članak 99. 
            Pisani odgovor na pitanje postavljeno u pisanom obliku daje se u roku od 30 dana od dana 
kada je pitanje dostavljeno Općinskom načelniku.  
           U istom roku Općinski načelnik, dužan je odgovoriti na usmeno postavljeno pitanje, ako 
vijećnik nije dobio odgovor na sjednici Općinskog vijeća ili je zatražio pisani odgovor. 
            Ako Općinski načelnik ne može odgovoriti u roku iz stavka 1. ovoga članka dužan je, preko 
predsjednika Općinskog vijeća izvijestiti vijećnika o razlozima zbog kojih to ne može učiniti. 
 

Članak 100. 
            Općinski načelnik dostavlja pisani odgovor vijećniku na vijećničko pitanje posredovanjem 
predsjednika Općinskog vijeća.  
           Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima. 
 

Članak 101. 
            Ako Općinski načelnik ne odgovori na vijećničko pitanje prema članku 97. ovoga 
Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će na kraju vremena određenog za postavljanje 
vijećničkih pitanja, izvijestiti vijećnike o pitanjima na koja Općinski načelnik nije dostavio odgovor 
u propisanom roku i zahtijevati da se u roku od 8 dana dostavi odgovor. 
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IX. POSLOVNI RED NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Sazivanje sjednice 
 

Članak 102. 
            Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje 
jednom u tri mjeseca. 
            Sjednice predstavničkog tijela mogu se sazivati i elektroničkim putem. 
 

Članak 103. 
             Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka 
zahtjeva. 
            Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, 
na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati 
Općinski načelnik u daljnjem roku od 8 dana. 
            Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi 
zahtjev najmanje jedne trećine (1/3) članova Općinskog vijeća, čelnik tijela državne uprave 
nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
  

Članak 104. 
            Kada Općinsko vijeće redovito zasjeda, sjednice Općinskog vijeća održavaju se jednom u 
tri mjeseca a ako je to potrebno i češće. 
            Za redovite sjednice dostavlja se vijećnicima prijedlog dnevnog reda 5 dana prije 
održavanja sjednice. 
            Iznimno, predsjednik Općinskog vijeća može, u slučajevima kada je neophodno donijeti 
pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati 
sjednicu Općinskog vijeća i u roku kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti 
i na samoj sjednici. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje 
koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni 
poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja 
posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela iznimno se mogu održavati 
elektroničkim putem. 

 
Članak 105. 

            Ako Općinsko vijeće ne odluči drugačije, sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi 
utvrđeni dnevni red, a redni broj sjednice određuje se u nizu za sjednice koje se održavaju u 
redovitom i izvanrednom  zasjedanju, tijekom jednog saziva Općinskog vijeća. 
 
Dnevni red 
 

Članak 106. 
            Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže predsjednik Općinskog vijeća. 
            Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se, u pravilu, na početku sjednice. 
            Ako je dnevni red sjednice predložen u pisanom obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik 
Općinskog vijeća može na početku sjednice mijenjati prijedlog dnevnog reda, na način što će iz 
predloženoga dnevnog reda izostaviti pojedine teme ili dopuniti dnevni red novim temama. Tako 
izmijenjen i dopunjen dnevni red predstavlja konačni prijedlog dnevnog reda. 
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            Na predloženi dnevni red, koji je upućen uz poziv za sjednicu, vijećnik ili drugi predlagatelj 
akta može podnijeti pisani prigovor najkasnije jedan dan prije zakazane sjednice Općinskog 
vijeća.   
          Pisani prigovor na predloženi dnevni red može se podnijeti ako predsjednik Općinskog 
vijeća nije uvrstio u prijedlog dnevnog reda teme koje su upućene u postupak na način propisan 
ovim Poslovnikom. Ako je prigovor opravdan, tema se uvrštava u dnevni red bez rasprave. 
            Na sjednici Općinskog vijeća, vijećnik ili drugi predlagatelj akta može podnijeti prigovor 
samo na one točke dnevnog reda koje nije sadržavao prijedlog dnevnog reda upućen uz poziv za 
sjednicu ili koje su izostavljene u konačnom prijedlogu dnevnog reda a bile su sadržane u 
prijedlogu dnevnog reda upućenog uz poziv za sjednicu. 
           

 
Članak 107. 

              O podnesenim prigovorima na izmjene dnevnog reda odlučuje se na sjednici bez 
rasprave. 
            
Predsjedanje i sudjelovanje 
 

Članak 108. 
            Sjednici Općinskog vijeća predsjeda predsjednik Općinskog vijeća, a kad je on odsutan ili 
spriječen, sjednici predsjeda potpredsjednik Općinskog vijeća. 
            Sjednici, kao gosti mogu prisustvovati svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća. 
            Na sjednici može  održati govor i državni dužnosnik kao gost, na poziv predsjednika 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 109. 
            Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjedatelja 
sjednice ili predsjednika Općinskog vijeća. 
            Prijave za govor podnose se neposredno prije početka rasprave. 
          

Članak 110. 
            Predsjedatelj daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili. 
            Neovisno o redoslijedu vijećnik može dobiti riječ kada želi govoriti o povredi                  
Poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji drži da je netočan te za repliku. 
            Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjedatelj. Predsjedatelj se 
brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. 
 

Članak 111. 
            Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim isti to zatraži.  
            Govor tog vijećnika ne može trajati dulje od jedne minute, a vijećnik odmah mora navesti 
članak Poslovnika o čijoj povredi govori. Predsjedatelj je dužan poslije iznesenog prigovora dati 
objašnjenje. 
            Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio netočan navod, predsjedatelj će mu dati riječ čim 
završi govor onoga koji je iznio navod. Vijećnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak, u 
protivnom će mu predsjedatelj oduzeti riječ, a vijećnikov govor ne može trajati dulje od jedne 
minute. 
            Ako vijećnik zatraži riječ da bi odgovorio na navod iz izlaganja prethodnog govornika 
(replika), predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onoga koji je navod iznio. Replika vijećnika 
odnosno govor na repliku ne može trajati dulje od dvije minute.  
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Članak 112. 
            Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom 
redu. 
           Ako se govornik udalji od teme dnevnog reda, predsjedatelj će ga opomenuti da se drži 
dnevnog reda. 
            Ako se govornik i poslije drugog  poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjedatelj će mu 
oduzeti riječ. U tom slučaju vijećnik više ne može sudjelovati u raspravi o toj temi dnevnog reda 
 

Članak 113. 
            Vijećnik u raspravi, u pravilu, može govoriti najdulje 10 minuta, a predstavnici klubova do 
15 minuta. Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini predstavnik 
kluba ili vijećnik može govoriti i dulje. 
            Vijećnik koji se prijavio za govor i nije bio nazočan u vijećnici kada je pozvan, gubi pravo 
govoriti o temi dnevnog reda za koju se prijavio. 
            Nakon što svi vijećnici koji su se prijavili za raspravu završe svoj govor, predstavnici 
klubova vijećnika mogu ponovno zatražiti riječ i tada mogu govoriti najviše 5 minuta neovisno o 
tome je li predstavnik kluba vijećnika već sudjelovao u raspravi o toj temi dnevnog reda. 
             Prije donošenja odluke, Klub vijećnika ili jedna trećina (1/3) vijećnika može zatražiti stanku 
od 5 minuta. 
 
Održavanje reda i stegovne mjere 
 

Članak 114. 
            Red na sjednici osigurava predsjedatelj. 
 
            Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj može vijećniku izreći stegovne mjere: 

1. Opomenu, 
2. Opomenu s oduzimanjem riječi, 
3. Udaljenja sa sjednice. 

            Stegovne mjere iz stavka 2. ovoga članka su izvršne u trenutku izricanja i o njima se ne 
vodi rasprava. 
 

Članak 115. 
            Vijećniku se izriče opomena ako: 
- se u svom govoru ne drži teme o kojoj se raspravlja, 
- govori, a nije dobio odobrenje predsjedatelja, 
- svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika, 
- se javi za povredu Poslovnika ili ispravak netočnog navoda, a započne  govoriti o drugoj 

temi za koju nije dobio riječ, 
- omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili druge vijećnike, 
- svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u  Općinskom vijeću, 
- na drugi način remeti red na sjednici. 
 
 
 

Članak 116. 
            Opomena s oduzimanjem riječi izriče se vijećniku koji i nakon izricanja opomene svojim 
govorom ili ponašanjem nastavi kršiti odredbe Poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena. 
            Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se vijećniku i kada svojim govorom vrijeđa hrvatski 
narod, vjerske zajednice i nacionalne manjine. 
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Članak 117. 
            Vijećniku se izriče stegovna mjera udaljenja sa sjednice Općinskog vijeća kada je svojim 
ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe ovoga Poslovnika o radu na sjednici da je daljnje 
održavanje sjednice dovedeno u pitanje. 
            Stegovna mjera udaljenja sa sjednice može se izreći za vrijeme trajanja rasprave i 
odlučivanja o jednoj ili više točaka dnevnog reda ili za dan kada mu je izrečena stegovna mjera 
udaljenja sa sjednice. 
            Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera udaljenja sa sjednice Općinskog vijeća, vijećnik 
je dužan napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u 
dvostrukom trajanju. 
            Ako se vijećnik niti nakon izricanja mjere iz stavka 3. ovoga članka, ne udalji sa sjednice, 
predsjedatelj će prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz dvorane za sjednicu. U tom 
slučaju predsjedatelj može zatražiti od nadležnih tijela da vijećnika udalji iz dvorane. 
            Predsjedatelj može od nadležnih tijela zatražiti da vijećniku, kojemu je izrečena mjera 
udaljenja sa sjednice, onemogući ulazak u dvoranu dok traje stegovna mjera. 
 

Članak 118. 
            Protiv stegovne mjere udaljenja sa sjednice Općinskog vijeća vijećnik ima pravo prigovora. 
            Prigovor se podnosi predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije u roku od 24 sata od 
izricanja stegovne mjere, a predsjednik ga upućuje svim vijećnicima. 
            Predsjedatelj unosi prigovor u dnevni red za prvu iduću sjednicu. 
            Odluku po prigovoru Općinsko vijeće donosi većinom glasova nazočnih vijećnika bez 
rasprave, time da pravo govora ima samo vijećnik koji je podnio prigovor. 
 

Članak 119. 
            Općinsko vijeće može po prigovoru: 
- potvrditi izrečenu stegovnu mjeru, 
- ukinuti stegovnu mjeru. 
 
            Odluka Općinskog vijeća je konačna. 
 

Članak 120. 
            Predsjedatelj može zatražiti da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava red. U tom 
slučaju predsjedatelj može od nadležnih tijela zatražiti udaljenje iz dvorane slušatelja ili posjetitelja 
koji narušava red na sjednici. 
 
Tijek sjednice 
 

Članak  121. 
            Prije početka sjednice vijećnici se upisuju u evidenciju nazočnih na sjednici. 

 
Članak 122. 

            Nakon otvaranja sjednice predsjedatelj daje potrebna objašnjenja u vezi s radom sjednice 
i obavještava o drugim prethodnim pitanjima. 
 

Članak 123. 
            Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama dnevnog 
reda i to redom  koji je utvrđen u dnevnom redu. 
            Rasprava o pojedinim temama iz utvrđenog dnevnog reda vodi se bez obzira na broj 
nazočnih vijećnika. 
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            U raspravi o temama utvrđenog dnevnog reda, svoja stajališta mogu iznijeti i predstavnici 
klubova vijećnika s tim da u redoslijedu govornika imaju prednost. 
 
 

Članak 124. 
            Na sjednici se o svakoj temi utvrđenoga dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, 
osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave. 
            Na prijedlog predsjedatelja o dvije ili više točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti 
objedinjena rasprava. 
 
 

Članak 125. 
            Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika. 
            Predsjedatelj zaključuje sjednicu, u pravilu, kada se iscrpi utvrđeni dnevni red sjednice. 
        
Odlučivanje 
 

Članak 126. 
            Za donošenje odluka na sjednici Općinskog vijeća potrebna je nazočnost većine vijećnika, 
osim u slučajevima kada je zakonom, Statutom općine ili ovim Poslovnikom drukčije određeno. 
            Prigodom svakog odlučivanja, u pravilu, predsjedatelj utvrđuje broj nazočnih. 
 

Članak 127. 
            Odluke i druge akte Općinsko vijeće donosi većinom glasova, ako je na sjednici Općinskog 
vijeća nazočna većina članova Općinskog vijeća, osim ako zakonom, Statutom i ovim 
Poslovnikom nije drukčije određeno. 
 
    Većinom glasova svih članova općinskog vijeća Općinsko vijeće donosi: 

1. Statut općine, 
2. Poslovnik općinskog vijeća, 
3. Proračun i odluku o izvršenju proračuna, 
4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 
5. Odluku o privremenom financiranju, 
6.      Odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom 

Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju 
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a ako je iznos 0,5 
% prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn, tada odlučuje o vrijednosti koja prelazi 
iznos od 70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna, 

7. Odluku o promjeni granice općine, 
8.      Odluku o osnivanju javne ustanove, ustanove, trgovačkog društva i druge pravne 

osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od 
interesa za  Općinu. 

9. Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala 
Općina ili koje su u većinskom vlasništvu općine,  

10. Odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  
samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom, 

11. Odluku o raspisivanju referenduma, 
12. Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća,  
13. I druge Odluke za koje je zakonom i Statutom općine propisano da se donose 

većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. 
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         Glasovanje 
 

Članak 128. 
           Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju 
glasuje tajno. 
            Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim glasovanjem. 
            Poimenično glasovanje provodi se kada to zatraži klub vijećnika ili predlagatelj akta. 
            Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedatelj prvo poziva vijećnike da 
se izjasne tko je “za”  prijedlog, zatim tko je “protiv” prijedloga,  te tko je “suzdržan” od glasovanja.  
            Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” ili “protiv”. 
            Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako se prilikom glasovanja o amandmanu za 
njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih vijećnika, predsjedatelj može  odmah 
konstatirati da je amandman  odbijen. 
            Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani vijećnik ustane i izgovara “za” ili 
“protiv” prijedloga, odnosno “suzdržan”. 
           Vijećnike proziva i glasove broji predsjedatelj. 
 

Članak 129. 
            Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li pojedina odluka dobila potrebnu većinu 
glasova i objavljuje rezultat glasovanja. 
            Na zahtjev jednog vijećnika, koji zatraži  provjeru glasovanja, predsjedatelj nalaže brojanje 
i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.   
           Provjera glasovanja mora se zatražiti prije nego što predsjedatelj utvrdi da je pojedina 
odluka donesena. 
 

Članak 130. 
            Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Glasački listići su iste veličine, boje i 
oblika i ovjereni su pečatom Općinskog vijeća. 
            Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena su abecednim redom. 
 

Članak 131. 
            Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomaže i određeni broj vijećnika. 
            Vijećnici koji pomažu predsjedatelju u provođenju tajnog glasovanja predaju vijećnicima 
glasačke listiće.  
             Predaju glasačkog listića bilježi na popisu vijećnika zapisničar na sjednici Općinskog 
vijeća zaokruživanjem rednog broja ispred imena vijećnika kojem je predan glasački listić. 
 

Članak 132. 
            Glasačka kutija i mjesto gdje će se postaviti određuje predsjedatelj. 
            Glasovanju kod svake glasačke kutije prisustvuje jedan od vijećnika izabranih da pomažu 
predsjedatelju. 

 
Članak 133. 

            U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića. 
 

Članak 134. 
           Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim listićem, i to osobno. 
            Vijećnik glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred imena kandidata 
za koga glasuje. 
            Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena većeg broja kandidata od 
broja koji se bira smatra se nevažećim. 
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             Nevažeći je i ne popunjeni glasački listić, kao i listić na kojem su dopisana nova imena, 
odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa  sigurnošću  utvrditi za koje je 
kandidate glasovao vijećnik. 
 
 

Članak 135. 
            Nakon što su nazočni vijećnici predali glasačke listiće i nakon što je predsjedatelj objavio 
da je glasovanje završeno, prelazi se na utvrđivanje rezultata glasovanja u dvorani u kojoj se 
održava sjednica. 
            Rezultat glasovanja utvrđuje se na osnovi predanih glasačkih listića. 
            Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u nazočnosti vijećnika koji su mu pomogli kod 
glasovanja. 
 

Članak 136. 
            Predsjedatelj  objavljuje rezultate izbora i imenovanje na istoj sjednici  na kojoj je 
provedeno tajno glasovanje. 
            Predsjedatelj objavljuje koliko je vijećnika od ukupnog broja vijećnika primilo glasačke 
listiće, koliko je vijećnika ukupno glasovalo,  koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, te koliko je 
vijećnika glasovalo za izbor, odnosno imenovanje pojedinog kandidata. 
            Iza toga predsjedatelj proglašava koji su kandidati izabrani ili imenovani. 
 

X. IZBOR  I  IMENOVANJA 
 

Članak 137. 
            Općinsko vijeće pored predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća, bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom, Statuom 
općine, na prijedlog ovlaštenih predlagatelja sukladno odredbama ovog Poslovnika. 
 

Članak 138. 
            Prije početka glasovanja, predsjedatelj izvješćuje vijećnike o načinu glasovanja i o načinu 
utvrđivanja rezultata izbora i imenovanja, odnosno razrješenja. 
 
 

Članak 139. 
            Ako se ne može utvrditi koji su kandidati izabrani, odnosno imenovani zbog toga što su 
dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja samo za te kandidate. 
 

Članak 140. 
            Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije broj kandidata koji se bira, glasovanje 
se ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu. 
            U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su dobili manje od 
petine  glasova nazočnih vijećnika. 
            U drugom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji su dobili manje od 
trećine glasova nazočnih vijećnika. 
            Ako ni u drugom ponovljenom glasovanju pojedini kandidat ne dobije potrebnu  većinu, 
prijedlog za izbor tog kandidata skida se sa popisa predloženih kandidata. 

 
Članak 141. 

            Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća, te predsjednici, potpredsjednici i članovi 
radnih tijela Općinskog vijeća, biraju se na vrijeme do isteka vijećničkog mandata,  odnosno do 
dana razrješenja. 
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            Izbor, imenovanje i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća može 
predložiti Komisija za izbor i imenovanja ili najmanje jedna trećina (1/3) članova Općinskog vijeća. 
            Izbor, imenovanje i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova  radnih tijela 
Općinskog vijeća obavlja se na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja  ili na prijedlog najmanje 
jedne petine (1/5) članova Općinskog vijeća, osim ako ovim Poslovnikom nije drukčije određeno. 

Članak 142. 
            Prijedlog kandidata za izbor, imenovanja, odnosno razrješenja drugih osoba iz članka 
137. ovog Poslovnika  Općinskom vijeću podnosi Komisija za izbor i imenovanja ili najmanje 
jedna petina (1/5) članova Općinskog vijeća. 
 

XI. ZAPISNICI 
 

Članak 143. 
            O radu na sjednici vodi se zapisnik. 
            Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanju u raspravi te o donesenim 
odlukama. 
            U zapisnik se unosi  i rezultat glasovanja o pojedinoj temi. 
      

Članak 144. 
            Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne 
sjednice. 
            O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se 
primjedba prihvati obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena. 
            Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik o kojemu su suglasno s 
prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim. 
 

Članak 145. 
            Usvojeni zapisnik potpisuju predsjedatelj Općinskog vijeća i zapisničar. 
 

Članak 146. 
            Izvornici zapisnika sjednica Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine. 
 
 

XII. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA  
 

                                                    Članak 147. 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili  

drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa 
izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom 
općine i Poslovnikom, u roku 15 dana od dana donošenja općeg akta. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz prethodnog stavka ovog članka bez  

odgode dostaviti Općinskom načelniku. 
 

XIII. JAVNOST RADA 
 

Članak 148. 
            Općinsko vijeće izvješćuje javnost o radu Općinskog vijeća i odlukama koje je donijelo,  
kao i o temama o kojima je raspravljalo. 
            Prijedlozi akata Općinskog vijeća, odnosno akti Općinskog vijeća mogu se u cijelosti 
objaviti u sredstvima javnog priopćavanja ili kao posebne publikacije. 
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Članak 149. 

            Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Općinskog vijeća koji, u 
skladu s posebnim propisima, nose oznaku tajnosti. 
            Vijećnik ne smije, na sjednici, iznositi podatke iz dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga 
članka. 
 
 

Članak 150. 
            Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i 
izvješćivati javnost o njegovom radu. 
 

Članak 151. 
            Na sjednicama Općinskog vijeća može se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava 
javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez 
prisustva javnosti. O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i drugih sredstava priopćavanja davati 
za javnost samo one obavijesti za koje se to na sjednici odluči. Na sjednici se može odlučiti da se 
obavijesti o takvom pitanju mogu davati tek nakon isteka određenog roka. 
 

Članak 152. 
            Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za rad predstavnika tiska i drugih oblika 
priopćavanja u Općinskom vijeću, osigurava im se pravovremena dostava materijala i uvjeti za 
praćenje rada na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela, razgovori s predstavnicima 
predlagatelja ili članovima Općinskog vijeća i drugi kontakti s izvjestiteljima. 

 
Članak 153. 

            Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i 
radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja. 
            Konferencija za tisak održava se na temelju odluke predsjednika Općinskog vijeća ili na 
temelju odluke Općinskog vijeća. 
            Tiskovnu konferenciju može održati i radno tijelo na temelju odluke radnog tijela ili 
predsjednika radnog tijela, odnosno predsjedatelja radnog tijela. 
            Tiskovnu konferenciju može održati i klub vijećnika. 
 
 

XIV. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH, TEHNIČKIH I DRUGIH  
POSLOVA ZA POTREBE OPĆINSKOG VIJEĆA       

 
Članak 154. 

            Jedinstveni upravni odjel Općine obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove 
za potrebe Općinskog vijeća. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 4/2021                 str.  123 
 

 
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 155. 

          Stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog vijeća općine 
Sibinj (“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije” broj: 11/01, 12/09, 1/18). 
 
 
 

Članak 156. 
            Ovaj Poslovnik stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Sibinj“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
KLASA:   023-01/21-01/39 
URBROJ: 2178/08-01-21-10 
Sibinj, 19.ožujak 2021.g. 

                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

        Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) 
i članka 30. Statuta općine Sibinj ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 4/2013, 
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na 
svojoj  25.sjednici održanoj dana  19.03.2021. g. donijelo je: 
 
 

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2021. GODINU 

 
 

I. 
 U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Sibinj Općinsko vijeće Općine 
Sibinj donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Sibinj za 2021. 
godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan). 
 

II. 
 U svrhu postizanja cilja iz točke I. ovog Provedbenog plana potrebno je na području Općine 
Sibinj u 2021. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 
 

1. Organizacijske mjere 
 

a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno 
o području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar 
stambenog objekta). 

 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 
 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period – žetvena sezona) 
potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo i upozoravati stanovnike Općine na 
poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara. Putem plakata i pisanih obavijesti 
stalno upozoravati stanovništvo na moguće opasnosti od požara. Izvršiti preventivne 
preglede stambenih i gospodarskih objekata. 

 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 
c) Potrebno je sustavno pratiti stanje odlagališta otpada na području Općine i poduzeti mjere 

za sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta. Posebnu pozornost posvetiti provedbi mjera 
uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta „divljih“ deponija. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 
2. Normativni ustroj zaštite od požara 

 
a) Uskladiti Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara s obzirom na protek petogodišnjeg 

razdoblja. 
 

 Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 

b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora. 
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 Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 

c) Izraditi i usvojiti sve akte propisane Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera 
zaštite od požara za Republiku Hrvatsku. 

 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 
 

3. Tehničke mjere 
 

a) Potrebno je u 2021. godini, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, nastaviti 
opremanje vatrogasnih postrojbi materijalno-tehničkim sredstvima u prvom redu osobnom 
zaštitnom opremom.  
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 
b) Potrebno je učiniti sve napore kako bi se vatrogasni domovi što prije opremili i učinili 

maksimalno funkcionalnim. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 
 

c) Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu odnosno uklanjanja nedostataka na 
vozilima, opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku sezone 
popisati oštećenu tehniku i opremu, te provesti sanaciju istih. 
 
Izvršitelj zadatka: DVD Sibinj i DVD Slobodnica 
 

d) Sufinancirati osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za vatrogasna zvanja i 
specijalnosti. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 
4. Urbanističke mjere 

 
a) U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) 

obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 
 

 Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj  
 

b) U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile 
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba 
osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru 

 
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, 

nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane 
opasnosti od požara. 
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Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 

b) Prilazni putovi za vatrogasna vozila moraju se održavati prohodnima. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 

c) Obvezan je nadzor i skrb nad cestama na području Općine te zemljišnim pojasom uz cestu. 
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 
sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. U skladu s navedenim obvezno je 
čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi 
mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, Uprava za ceste Brodsko-posavske županije 
 
 

d) Potrebno je organizirati savjetodavni sastanak odnosno javnu tribinu sa svim sudionicima 
i obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima i korisnicima 
poljoprivrednog zemljišta, šuma, stanovnicima koji se pretežito bave poljoprivrednom 
djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te nadležnim inspektorima zaštite 
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja 
požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 
 
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
 
 

III. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog 

plana sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 
 
 

IV. 
 Financijska sredstva za provedbu ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu 
Općine Sibinj. 
 

V. 
 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Sibinj“. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE SIBINJ 

 
 
KLASA:  810-01/21-01/03 
URBROJA: 2178/08-01-21-1 
Sibinj,  19.ožujak 2021. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i odredbe članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), 

Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 25.sjednici održanoj dana 19.03.2021. godine donijelo je 

 

 ODLUKU 

o dopuni Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga 

u cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u  

Dječjem vrtiću „Sibinj“  

 

Članak 1.  

 

 U Odluci o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni usluga 

i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Sibinj“ („Službene novine Općine 

Sibinj“, broj: 4/2020, 6/2020) u članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 

„Dijete koje zbog bolesti ne koristi program Dječjeg vrtića 3 dana i duže bez prekida za dane bolovanja 

roditelj plaća 25% od cijene utvrđenog programa na temelju potvrde liječnika.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 10.  stavak 1. mijenja se i glasi:  

 

„Osnovna uplata za Dječji vrtić primjenjuje se u slučaju kada roditelj/skrbnik – korisnik usluga ima pravo 

na umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića zbog slijedećih okolnosti: 

 

• Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog bolesti 20 dana i više, plaća se osnovna uplata 

(OBAVEZNO - potvrdom liječnika koja se predaje odgojitelju prilikom dolaska u Dječji vrtić, 

kojom se dokazuje pravo na umanjenu cijenu plaćanja),  

•  Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja (najavljeno 

15 dana unaprijed pisanim zahtjevom roditelja) bilo kada tijekom godine, plaća se osnovna uplata 

pod uvjetom da djeteta nije bilo cijeli mjesec, 

• Ako je roditelj koristio godišnji manje od mjesec dana, za te dane se obračunava 25% visine od 

participacije,  

• Roditelji korisnici usluga imaju pravo u pedagoškoj godini na nekorištenje Dječjeg vrtića zbog 

godišnjeg odmora u trajanju od mjesec dana, 

• Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza plaća se osnovna uplata 

Dječjeg vrtića za srpanj i kolovoz (pravovremenim popunjavanjem i potpisivanjem anketnog listića 

u lipnju o potrebi korištenja usluga Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza), 

• Rezervacija mjesta može trajati najviše 1 (jedan) mjesec za koji roditelj plaća osnovnu cijenu.“ 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

  

KLASA:  601-01/20-01/03 

URBROJ: 2178/08-01-21-17 

Sibinj, 19.ožujak 2021. godine.  

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Krunoslav Eraković  
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         Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 28/10), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 45. Statuta općine Sibinj ( „Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), 
Općinski načelnik  donosi  
 

O D L U K U 
o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj  
 

Članak 1. 
 
         Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Sibinj utvrđuje se u iznosu od 6.017,00 kuna. 
 

Članak 2. 
 
         Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj („Službene novine Općine 
Sibinj“, broj: 5/2018). 
 

Članak 3. 
 
       Ova Odluka stupa na snagu 01. svibnja 2021. godine i primjenjuje se počevši s obračunom 
plaće za mjesec svibanj 2021. godine, a objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.   
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 

KLASA: 120-01/21-01/03 
URBROJ: 2178/08-03-21-1 
Sibinj, 22. ožujak 2021. godine 
 

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj: 4/21.) i članka 45. Statuta Općine 
Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj: 4/2013, 1/2018, i „Službene novine 
Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), općinski načelnik Općine Sibinj dana 24. ožujka 2021. 
godine, donosi sljedeći: 
 

PLAN 
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i 

građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara 
 

Članak 1. 
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, 

građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje 
požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za 
nastanak i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada u tekućoj godini. 
 

Članak 2. 
Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost 

od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u Planu zaštite od 
požara za područje Općine Sibinj. 
 

Članak 3. 
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Sibinj i dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica. 
 

Članak 4. 
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj i 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika 
opasnost za nastajanje i širenje požara, od 25. lipnja pa do završetka žetve, organiziraju stalno 
dežurstvo od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po pet vatrogasaca u vremenu od: 

- 14,00 – 20,00 sati radnim danom i subotom, 
- 10,00 – 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana. 

 
Izviđačko-preventivne patrole imaju za cilj uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti na 

mjestu događaja, odnosno pravovremeno otkrivanje i gašenje požara u samom začetku, a u 
slučaju požara većih razmjera patrole su dužne obavijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu Grada 
Slavonskog Broda ili PU brodsko-posavsku, te do dolaska profesionalnih jedinica pokušati 
lokalizirati požar. 
 

Članak 5. 
U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, dobrovoljna vatrogasna društva 

provode ophodnju rubnih (šumskih) područja Općine Sibinj uz prometnice. 
 

Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se samo u slučaju požara. Po zaprimanju 
poziva imaju obavezu u roku od 15 minuta doći u sjedište društva te u što kraćem vremenu 
organizirati radi odlaska na požarište. 
 

Divlje deponije (odlagališta otpada) na rubnim dijelovima područja Općine Sibinj, tijekom 
požarne sezone nadzirati će komunalni redar i komunalni djelatnici pravne osobe Usluge Sibinj 
d.o.o. 
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Članak 6. 
Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenje požara, utvrđeni su u odredbama 

Plana zaštite od požara za područje Općine Sibinj. 
 

Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara i spašavanje osoba, 
te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja 
požara, određeni su također u odredbama Plana zaštite od požara za područje Općine Sibinj. 

Članak 7. 
Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja Općine Sibinj i komunalno poduzeće 

održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Slavonskog Broda, Službom civilne zaštite Slavonski Brod, Policijskom upravom Brodsko-
posavskom, te drugim službama po potrebi. 
 

Članak 8. 
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Općine 

Sibinj za 2021. godinu. 
 

Članak 9. 
Ovaj Plan bit će objavljen u „Službenim novinama Općine Sibinj“, te na internet stranicama 

Općine Sibinj, a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 
 
 
 
KLASA:   810-01/21-01/04 
URBROJ: 2178/08-03-21-2 
Sibinj, 24. ožujka 2021. godine 
 
 

        Općinski načelnik 
 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. 
godini („Narodne novine“ broj 4/21.) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj: 4/2013, 1/2018, i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), 
općinski načelnik Općine Sibinj donosi 
 

PLAN 
Operativne provedbe Programa aktivnosti 

u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa  
za Republiku Hrvatsku na području Općine Sibinj u 2021. godini 

 
I. 

U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini („Narodne novine“ broj 4/21.), na području Općine 
Sibinj potrebno je poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti: 
 

1. Organizirati i održati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, 

tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2021. godini, na kojima je potrebno: 

a) razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan 
aktivnosti za ovogodišnju požarnu sezonu, 
b) razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća 
tijekom požarne sezone, 
c) predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na tom području, 
d) predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom 
području, 
e) predložiti pogodne lokalitete i prostore, odnosno pripremiti prijedloge za potrebne 
predradnje radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja 
požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na 
teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01.). 
 

Izvršitelj zadatka: Stožer civilne zaštite, Općinski načelnik 

Rok: 15. travanj 2021. 

 
2. Izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara 

na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za 

područje svoje nadležnosti. Izrađene planove dostaviti Službi civilne zaštite Slavonski Brod 

i Vatrogasnoj zajednici Brodsko-posavske županije. 

 

Izvršitelj zadatka: Stožer civilne zaštite, Općinski načelnik 

Rok izrade i dostave: 30. travnja 2021. 

 
3. Pratiti stanje saniranih „divljih“ odlagališta otpada na području Općine Sibinj i poduzimati 

mjere za sanaciju istih, a u cilju sprječavanja nekontroliranog odlaganja i paljenja otpada 

na saniranim deponijama te ustrojiti redovite obilaske saniranih deponija u cilju 

pravovremenog postupanja i sprječavanja širenja požara na druge površine. 

 

Izvršitelj zadatka: 
Općinski načelnik u suradnji s Vatrogasnom 
zajednicom Općine Sibinj 
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Rok provedbe: 15. travnja 2021. 

Rok za nadzor: 21. svibanj 2021. 

 
4. Sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe ustrojiti i opremiti potrebnom opremom 

izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za uklanjanje 

potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u 

samom začetku. 

 
 

Izvršitelj zadatka: Općinski načelnik 

Rok provedbe: 15. travnja 2021. 

 
5. Predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka 

ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na 

vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih 

oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati financijska 

sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. 

 

Izvršitelj zadatka: 
Općinski načelnik u suradnji s Vatrogasnom 
zajednicom Općine Sibinj 

Rok provedbe: 16. travanj 2021. 

 
II. 

Pravne i fizičke osobe dužne su voditi računa o tehničkoj ispravnosti poljoprivredne 
mehanizacije, posebno kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u žetvenim aktivnostima te ih 
opremiti propisanim vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara. 

 
III. 

Zadužuje se Vatrogasna zajednica Općine Sibinj da se u okvirima svoje nadležnosti i 
utvrđenih zadataka iz ovoga Plana maksimalno angažira putem ljudstva i opreme dobrovoljnih 
vatrogasnih društava s područja Općine u cilju realizacije navedenih zadataka. 
 

Vatrogasna zajednica Općine Sibinj je dužna odmah izvršiti sve pripreme u svezi s 
izvršenjem propisanih zadataka te zapisnički utvrditi sva eventualna oštećenja i kvarove na 
raspoloživoj opremi, poduzeti mjere na otklanjanju istih odnosno vraćanju opreme u stanje 
operativne sposobnosti i o tome obavijestiti načelnika Općine. Vatrogasna zajednica će za vrijeme 
žetvenih aktivnosti osigurati odgovarajuća dežurstva. 
 

IV. 
Sve mjere i aktivnosti navedene u ovom Planu provoditi će se uz međusobnu suradnju  i 

koordinaciju Stožera civilne zaštite Općine Sibinj, Vatrogasne zajednice Općine Sibinj, općinskog 
načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sibinj. 
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V. 
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Općine 

Sibinj“ 
 
 
KLASA:  810-01/21-01/04 
URBROJ: 2178/08-03-21-3 
Sibinj, 24. ožujka 2021. godine 
 
 

 
Općinski načelnik 
 

      Josip Pavić, univ. spec. oec. 
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