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Na temelju odredbi 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, 4/2021), a u svezi
čl.30.st.5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/2018, 91/2018)
Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 2.sjednici održanoj 02.07.2021. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Gradnja građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom u Sibinju“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Sibinj za prijavu na natječaj i provedbu projekta
„Gradnja građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom u Sibinju“
Članak 2.
Projekt iz čl.1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. – Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu - provedba tipa operacije 7.4.1. Ulaganja
u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., objavljen dana 07. lipnja 2021. godine (PRR-07.04.01.03.0-08), a u
svrhu ishođenja bespovratne financijske potpore za realizaciju projekta.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke čini prilog 10. „Opis projekta“ sukladno prilogu 4a natječaja dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.

Članak 4.
Poslovi pripreme dokumentacije i prijave na natječaj povjeravaju se tvrtki Educatorium d.o.o.,
A.G.Matoša 5, 44330 Novska.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2178/08-01-21-4
Sibinj, 2.srpanj 2021.godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković
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Prilog 10

PRILOG
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA (KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2178/08-01-21-4)
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
OPIS PROJEKTA
1. NAZIV PROJEKTA
„Gradnja građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom u Sibinju“
2. KORISNIK PROJEKTA
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Sibinj
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Josip Pavić, načelnik
2.5. KONTAKT
Tel: 035/425 298
Fax: 035/426 506
E-mail: opcina.sibinj@sb.t-com.hr
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3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu
infrastrukturu
3.1.2. TIP OPERACIJE
Operacija 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu
infrastrukturu

3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA
Brodsko posavska
3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA
Općina Sibinj
3.2.3. NASELJE ULAGANJA
Naselje Sibinj
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3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA
Predloženi projekt obuhvaća izgradnju novog vatrogasnog doma u naselju Sibinj iz razloga što
postojeći vatrogasni dom ne zadovoljava osnovne prostorno-tehničke i tehnološke uvjete za rad
DVD-a Sibinj s obzirom da je isti izgrađen 50-ih godina prošloga stoljeća. Opći cilj predloženog
projekta je poboljšanje životnih uvjeta kroz razvoj i dostupnost temeljnih usluga stanovništvu,
jačanje razvojnih potencijala, te povećanje atraktivnosti naselja i cjelokupnog područja općine
Sibinj.
Specifični ciljevi projekta su podizanje razine opće sigurnosti građana, turista/posjetitelja i
imovine na području općine Sibinj, jačanje uloge civilnog društva u razvoju općine, te
podizanje razine društvenog standarda na području općine Sibinj.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
Očekivani rezultati projekta u odnosu na početno stanje i mjerljivi indikatori:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Osigurani nužni prostorni i tehnički uvjeti za obavljanje vatrogasne djelatnosti
(izgrađena garaža za vatrogasna vozila s garderobama i sanitarijama za vatrogasce;
upravni dio građevine s trim kabinetom; višenamjenska dvorana s pratećim sadržajima,
te pomoćni prostori – kotlovnica i spremište alata ukupne bruto građevinske površine
od 1.006,47 m2 – prizemlje 794,93 m2; kat 172,98 m2; toranj (etaža 3) 19,28 m2; toranj
(etaža 4) 19,28 m2
Izgrađeno 14 parkirališnih mjesta unutar ograđenog dijela parcele
Izgrađena rampa za invalide u svrhu osiguranja pristupačnosti višenamjenskoj dvorani
Poboljšani uvjeti rada i djelovanja vatrogasne postrojbe kroz bolje smještajne uvjete za
vozila, opremu i članove
Omogućeni brži izlasci na intervencije
Povećan broj članova DVD-a Sibinj
Povećan udio proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (ugrađen sustav grijanja na
drvnu biomasu (pelete) i hlađenja - dizalica topline)
Osiguran prostor za provedbu različitih edukativnih, društvenih, kulturnih,
informativnih i ostalih aktivnosti organizacija civilnog društva – izgrađena
višenamjenska dvorana s pratećim sadržajima
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3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta

DA

NE

Ako je odgovor ''DA'':
➢ opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Projekt izravno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta, s obzirom da će Općina Sibinj nakon
realizacije projekta zaposliti dva djelatnika na poslovima održavanja i zaštite građevine
vatrogasnog doma, te poslovima upravljanja i koordinacije aktivnosti korištenja građevine sa
udrugama i različitim interesnim skupinama građana.
➢ opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
R.br.
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
Planirani
broj radnih
mjesta

1.
2.

Održavanje i zaštita građevine vatrogasnog doma
(domar)
Upravljanje i koordinacija aktivnosti korištenja
građevine sa udrugama i različitim interesnim
skupinama građana
UKUPNO

1

Planirana godina ili
planirano razdoblje
stvaranja novog
radnog mjesta nakon
realizacije projekta
2024.

1

2024.

2

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja/hlađenja građevina (prostorija)
koji su predmet ulaganja
Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije
u sustavu grijanja građevine
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Ako je odgovor ''DA'':
➢ Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu
grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to
predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima
istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom
elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina
(prostorija) na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.
Projektom strojarskih instalacija planirano je korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu
grijanja (broj projekta TD: 30-781-CG/21, tehnički opis, str. 25 i 26.) u građevini vatrogasnog
doma u Sibinju.
Napajanje toplinskom energijom osigurat će se prvenstveno preko kotla na drvene pelete do
vanjskih temperatura 0°C, te preko kondenzacijskog plinskog zidnog kotla za pogon neovisan
o zraku u prostoru kod vanjskih temperatura nižih od 0°C što prema procjenama iznosi cca 16
% vremena u sezoni grijanja. Uz grijanje preko kotla za drvene pelete, predviđen je i dvocijevni
sistem radijatorskog grijanja 70/50 °C te, dvocijevni sistem ventilo-konvektorskog grijanja
50/40 °C.
Hlađenje prostorija predviđeno je preko visokoučinske dizalice topline zrak - zrak (VRF
sustava) za hlađenje koji se sastoji od jedne vanjske jedinice - visokoučinske dizalice topline
nazivnog učina kod hlađenja Qh = min. 45,0 kW, te 7 zidnih i 4 kazetne unutarnje jedinice za
hlađenje. Dizalice topline (VRF sustav) uz hlađenje moguće je koristiti i za energetski
učinkovito grijanje prostora prilikom blažih zimskih uvjeta (str.28.)
➢ Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje
obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet
ulaganja
Procijenjeni iznos radova i opreme koji obuhvaćaju obnovljive izvore energije u projektu
izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju temeljem projektno – tehničke dokumentacije i
procijenjenih troškova radova iznosi 264.331,25 Kn uključujući PDV.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
Planirano trajanje provedbe projekta izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju iznosi 24 mjeseca.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
Glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta uključuju:
▪ Upravljanje projektom (priprema dokumentacije i provedba postupaka javne nabave za
odabir izvođača radova, nabavu opreme i stručni nadzor radova; praćenje provedbe
projekta; administrativno i financijsko izvještavanje)
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▪

Izvođenje radova izgradnje vatrogasnog doma u naselju Sibinj (građevinsko obrtnički
radovi; instalacije vodovoda i kanalizacije; niskogradnja, vanjsko uređenje i ograda;
elektrotehničke instalacije; strojarske instalacije, tehnička zaštita/videonadzor i
protuprovala)

▪

Nabava i opremanje vatrogasnog doma

▪

Stručni nadzor radova

▪

Promidžba i vidljivost projekta (informiranje javnosti putem mrežnih stranica i medija,
izrada i postavljanje privremene i trajne ploče/panoa)

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
Općina Sibinj u svrhu realizacije projekta provela je sve potrebne pripremne aktivnosti s
obzirom na vrstu ulaganja, te sukladno zakonskim propisima izradila glavne projekte
(arhitektonski projekt, građevinski projekt konstrukcije, projekt drvene konstrukcije,
građevinski projekt vodovoda i kanalizacije, građevinski projekt niskogradnje, elektrotehnički
projekt, projekt strojarskih instalacija, projekt plinskih instalacija), izradila Elaborat zaštite na
radu i zaštite od požara, te je ishodila građevinsku dozvolu.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
Sukladno izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, te procjeni ostalih troškova, u tablici
koja slijedi iskazana je ukupna vrijednost projekta, iznos prihvatljivih i neprihvatljivih troškova,
iznos općih troškova, te iznos PDV-a:

Projekt izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju
Ukupna vrijednost projekta
Prihvatljivi troškovi projekta
Neprihvatljivi troškovi projekta
Opći troškovi (ukupno)
PDV 25%
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4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
Ciljane skupine projekta izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju su:
1. DVD Sibinj:
▪

Operativni članovi (27)

▪

Izvršni članovi (2)

▪

Pričuvni članovi (18)

▪

Pomažući članovi (3)

▪

Počasni članovi (1)

▪

Vatrogasna mladež (20)

2. Neprofitne udruge s područja općine Sibinj
Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave - Registar udruga, na području općine Sibinj
registrirana je ukupno 51 aktivna neprofitna udruga.
Krajnji korisnici projekta su:
▪

Stanovništvo općine Sibinj (DZS, 2011. - 6.895 stanovnika)

▪

Turisti i posjetitelji

▪

Općina Sibinj

Izgradnja novog vatrogasnog doma u potpunosti je opravdana s aspekta ciljanih skupina i
krajnjih korisnika projekta s obzirom da područje općine Sibinj čini jedno požarno područje, a
DVD Sibinj središnju postrojbu koja može samostalno pokrivati cjelokupno područje općine.
Realizacija predloženog projekta omogućiti će kvalitetne uvjete za provedbu zaštite i
spašavanja ljudi i imovine, te podizanje opće razine sigurnosti na području općine uzevši u
obzir da na području općine Sibinj 46,88 ha šuma pripada u II. stupanj ugroženosti od požara
(velika opasnost za nastajanje požara), 1.505,61 ha šuma pripada u III. stupanj ugroženosti od
požara (umjerena opasnost za nastajanje požara) kao i da povećana opasnost za nastajanje i
širenje požara postoji na poljoprivrednim površinama zasijanim požarom ugroženim kulturama
koje koriste poljoprivredne tvrtke i veći privatni poljoprivredni proizvođači.
Također, nešto veća opasnost za nastajanje požara evidentirana je i kod gospodarskih subjekata
od kojih pojedini obavljaju pretakanje i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova, stoga je
opravdanost projekta evidentna i sa aspekta gospodarskih subjekata.
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U kontekstu razvoja turizma koji predstavlja jednu od strateških gospodarskih grana općine
Sibinj, te brojnih ugroza, sigurnost turista i posjetitelja nametnula se kao jedan od preduvjeta
turističkih dolazaka, stoga je opravdanost projekta i s ovoga aspekta opravdana. Društvena
opravdanost projekta razvidna je i s obzirom na nedostatak društvene infrastrukture na području
općine, te velik broj registriranih i aktivnih neprofitnih udruga koji su glavni nositelji svih
društvenih, kulturnih i sportskih događanja na području općine.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
Realizacija projekta značajno će utjecati na razvoj cjelokupnog područja općine Sibinj, što je
razvidno i kroz pozitivne efekte koje će projekt imati na ciljane skupine i korisnike:
▪ Omogućeno kontinuirano održavanja vježbi i provođenje mjera prevencije požara s ciljem
podizanja razine spremnosti djelovanja DVD-a
▪ Omogućena organizacija stalnog vatrogasnog dežurstva
▪ Cjeloživotno stručno obrazovanje i podizanje opće razine znanja članova DVD-a
▪ Organizacija vatrogasnih natjecanja
▪ Jačanje uključivanja građana, posebno mladeži, u rad DVD-a
▪ Očuvanje biološke raznolikosti i zaštićenih dijelova prirode
▪ Poboljšana percepcija područja općine za kvalitetan život
▪ Jačanje uloge organizacija civilnog društva u razvoju općine
▪ Razvoj afirmativnih ljudskih vrijednosti
▪ Povećanje razine društvenih sadržaja
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE
HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG
INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM
Nije primjenjivo.
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD
POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
Nije primjenjivo.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
U tablici koja slijedi prikazana je dinamika financiranja projekta po godinama planirane
provedbe do potpune funkcionalnosti projekta sa naznačenim planiranim izvorima sredstava
potrebnim za provedbu projekta:
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Planirani
troškovi projekta
(Kratki
opis/naziv troška)

Ukupni
procijenjeni
iznos s PDVom u Kn

Prikaz dinamike financiranja
projekta i planirane
provedbe po godinama
2021.

1

2022.

2023.

Planirani izvori sredstava za
provedbu projekta

2024.

2
3
4
5
6
7
Građenje
Izgradnja
8.665.066,77
vatrogasnog doma
u Sibinju
Opremanje
Opremanje
135.568,65
kuhinje
vatrogasnog doma
Opremanje
garderoba
49.550,00
vatrogasnog doma
Opremanje
višenamjenske
37.500,00
prostorije
Opremanje trim
kabineta
6.302,90
vatrogasnog doma
Prihvatljivi opći troškovi
Troškovi pripreme dokumentacije na natječaj
Priprema prijave
projekta na
43.560,00
natječaj konzultantske
usluge
Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih
nadzora i vođenja projekta, te troškovi pripreme i provedbe nabave
Izrada projektne
85.000,00
dokumentacije
Priprema i
25.000,00
provedba
postupaka javne
nabave
Stručni nadzor
129.976,00
radova
Neprihvatljivi troškovi
Izrada
2.500,00
privremene/trajne
ploče/panoa
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Vlastita
sredstva
8

EPFRR/državni
proračun
9

1.447.576,32

7.217.490,45

0,00

135.568,65

0,00

49.550,00

37.500,00

0,00

6.302,90

0,00

0,00

43.560,00

usluga, elaborata i certifikata,
85.000,00

0,00

0,00

25.000,00

49.245,10

80.730,90

2.500,00

0,00
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7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
Općina Sibinj raspolaže dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi infrastrukturnih
projekata u svim razvojnim sektorima. U tablici koja slijedi prikazani su neki od projekata koje
je Općina Sibinj uspješno realizirala u proteklom razdoblju:

R.br.

Naziv projekta

9.404.714,03

Udio vlastitih
sredstava u projektu
(Kn)
3.330.978,35

Izgradnja pješačke staze u naselju
Završje (I faza)

632.185,79

282.185,79

Nastavak izgradnje pješačkih staza
na području Općine Sibinj - Završje
(II faza) i Slobodnica, Ulica Gornja
mala (II faza)

632.149,54

632.149,54

1.

Izgradnja dječjeg vrtića u Sibinju

2.

3.

Ukupna vrijednost
projekta (Kn)

4.

Izgradnja pješačke staze u naselju
Slobodnica (Ulice Tiskalovci i
Gornja mala)

629.437,40

279.437,40

5.

Izgradnja ceste (kolnika ceste,
pješačke staze i parkirališta) do
nove crkve u naselju Bartolovci

628.781,56

428.781,56

Upravljanje projektom izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju voditi će Jedinstveni upravni
odjel Općine Sibinj koji u okviru svojih prava i dužnosti priprema i prati izvršenje programa iz
svoje nadležnosti, a koji raspolaže se 5 stalno zaposlenih djelatnika. U provedbi projekta biti će
uključene dvije osobe sa sljedećim funkcijama: voditelj projekta koji posjeduje višegodišnje
iskustvo u pripremi, provedbi i praćenju infrastrukturnih projekata; te viši stručni suradnik za
računovodstveno-financijske poslove.
Stručne kvalifikacije osoba koje će biti uključene u provedbu projekata prikazane su u tablici
koja slijedi:
Uloga u provedbi projekta
Voditelj projekta
Viši stručni suradnik za
računovodstveno - financijske
poslove

Stručne kvalifikacije
VSS, dipl.oec.
VSS, dipl.oec.

Upravljanje i održavanje projektom u razdoblju od pet godina od isplate konačnih sredstava biti
će odgovornost Općine Sibinj kao investitora i vlasnika građevine.
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8.NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM
8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA
Prihodi za realizaciju projekta izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju planiraju se osigurati iz
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, prijavom na natječaj za provedbu operacije
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu i
to u 100% iznosu ukupno prihvatljivih troškova projekta. Sukladno čl.51.st.5. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ Općina Sibinj
planira zatražiti predujam za ulaganje i to do 50% odobrenih sredstava javne potpore, dok je
preostali dio sredstava potreban za potpunu implementaciju projekta, osiguran u općinskom
proračunu.
Općina Sibinj kao investitor biti će obvezna u općinskom proračunu osigurati sredstva za
upravljanje i održavanje građevine vatrogasnog doma. Potrebna financijska sredstva osigurati
će se iz redovnih godišnjih općih prihoda i primitaka. U proračunu općine Sibinj za 2021.
godinu ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 26.424.650,00 Kn od kojih su opći
prihodi i primici planirani u iznosu od 18.205.350,00 Kn. Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 14.582.449,00 Kn odnosno 13.562.300,00
Kn. Iz općih prihoda i primitaka financirati će se tekuće i investicijsko održavanje objekata i
opreme, kao i financijska sredstva za plaću zaposlenika koji će raditi na poslovima održavanja
i upravljanja građevinom nakon njene izgradnje.
Godišnji rashodi nužni za upravljanje i održavanje građevine javne i društvene namjene –
vatrogasnog doma, prikazani su u tabeli koja slijedi:
R.br.

Vrsta rashoda

1.

Komunalni doprinos*

0,00

2.

Komunalna naknada**

0,00

3.

Električna energija

2.040,00

4.

Grijanje/hlađenje

3.600,00

5.
6.

Komunalne usluge – vodoopskrba
Komunalne usluge - odvoz otpada

2.880,00
960,00

7.

Tekuće održavanje i investicijsko održavanje

1.000,00

UKUPNO

Iznos (kn)

10.480,00

*Odlukom o komunalnom doprinosu br. 2/2019. Općina Sibinj ne plaća komunalni doprinos
na svom području, te se komunalni doprinos ne plaća za građenje vatrogasnih domova
**Odlukom o komunalnoj naknadi br. 1/2019 od plaćanja komunalne naknade oslobođene su
građevine koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi (vatrogasni domovi i
spremišta )
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8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE
ISPLATE SREDSTAVA
Građevina vatrogasnog doma čija izgradnja je predmet predloženog projekta, biti će u
vlasništvu Općine Sibinj koja će biti odgovorna za upravljanje i održavanje iste. Za upravljanje
i održavanje realiziranim projektom u razdoblju od pet godina od dana konačne isplate
sredstava iz mjere 07 biti će odgovoran Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj i to dva
djelatnika koja su odgovorna i za upravljanje cjelokupnim projektom tijekom njegove
provedbe. Navedeni djelatnici posjeduju potrebne stručne kvalifikacije i dugogodišnje iskustvo
u upravljanju i održavanju projekata ovakve vrste.
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

Ostvaruje li projekt neto prihod

DA

NE

Izračun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA
Godina

Stavka

0

1. Prihodi od naknada i članarina
2. Prihodi od najamnina
A. Prihodi poslovanja (1+2)
3. Trošak tekućeg i investicijskog održavanja
4. Trošak energije
5. Trošak vodoopskrbe i odvoza otpada
6. Trošak plaća
7. Trošak amortizacije
B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)
C. Dobit/gubitak [A-B]
D. Ulaganje u materijalnu imovinu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

1.000
5.640
3.840
192.000
108.313
310.793

0

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.893.988,32

E. Ulaganje u obrtna sredstva

151.038
9.045.026

F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK
Godina

Stavka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Dobit/gubitak

0

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

-310.793

II. Trošak amortizacije

0

108.313

108.313

108.313

108.313

108.313

108.313

108.313

108.313

108.313

9.045.026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9.045.026

-202.480

-202.480

-202.480

-202.480

-202.480

-202.480

-202.480

-202.480

-202.480

-202.480
-299719,86

III. Ukupna kapitalna ulaganja
IV. Novčani tok [I + II - III]
V. Ostatak vrijednosti projekta
VI. Diskontni faktor
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]

-310.793
108.313

1

0,9615

0,9246

0,8890

0,8548

0,8219

0,7903

0,7599

0,7307

0,7026

0,6756

-9045026,3

-194692,3

-187204,1

-180004,0

-173080,8

-166423,8

-160022,9

-153868,2

-147950,2

-142259,8

-339268,2

VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)
[suma diskontiranog novčanog toka]

-10.889.800,50
-1,20

IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)

X. Ukupan iznos umanjenja potpore
diskontna stopa
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10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM
STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Projekt izgradnje vatrogasnog doma u naselju Sibinj usklađen je sa Lokalnom razvojnom
strategijom LAG-a Posavina do 2020.: Specifični cilj 3: Razvoj i jačanje umrežavanja,
partnerstva i suradnje u svrhu jačanja socijalne inkluzije, te stvaranja uvjeta jednakih razvojnih
mogućnosti uz razvoj društvene infrastrukture; Mjera 3.1. Potpora razvoju društvene
infrastrukture; Operacija 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja
kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina (poglavlje 4.2. - str.br. 24.,31. i 32). Usklađenost
projekta vidljiva je i u Dodatku 5. Razrada strateškog razvojnog cilja 3 s pripadajućim mjerama,
TO, indikatorima i uvjetima implementacije u kojemu je kao prihvatljiva aktivnost navedena
izgradnja i/ili opremanje vatrogasnog doma (str.br.3.). Odlukom o usvajanju, Lokalna razvojna
strategija LAG-a Posavina usvojena je na 9. redovnoj godišnjoj skupštini LAG-a koja je
održana 24. ožujka 2016. godine.
Lokalna razvojna strategija LAG-a Posavina do 2020. godine sa svim pripadajućim dodacima
dostupna je na mrežnim stranicama LAG-a na sljedećoj poveznici: https://lagposavina.hr/dokumenti/

11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE
Projekt izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju izrađen je u skladu sa prostorno-planskom
dokumentacijom Općine Sibinj, te svim ostalim relevantnim zakonskim propisima, što je
razvidno i iz projektno tehničke dokumentacije i izjava ovlaštenih projektanata koje se nalaze
u okviru izrađenih glavnih projekata.
R.br.

Vrsta projekta

1.

Arhitektonski projekt

2.

6.

Građevinski projekt
konstrukcije
Građevinski projekt drvene
konstrukcije
Građevinski projekt
vodovoda i kanalizacije
Građevinski projekt
niskogradnje
Elektrotehnički projekt

7.

Strojarski projekt

3.
4.
5.
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Razina
projekta
Glavni
projekt
Glavni
projekt
Glavni
projekt
Glavni
projekt
Glavni
projekt
Glavni
projekt
Glavni
projekt

Broj
mape
1
2
3
4
5
6
7
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Broj stranice

Mapa 1: 30781-A/21
Mapa 2: 30781-K/21
Mapa
3:
6/2021
Mapa 4: 30781-VK/21
Mapa 5: 30781-N/21
Mapa 6: 30781/21
30-781-CG/21
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List br. K10;
str.br.16
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12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA, TE DOSTUPNOSTI
PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I
INTERESNIM SKUPINAMA
Općina Sibinj kao korisnik i podnositelj zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4., tip operacije
7.4.1., za projekt izgradnje građevine javne i društvene namjene - vatrogasnog doma u Sibinju,
ovim putem izjavljuje i obvezuje se da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom
stanovništvu i različitim interesnim skupinama s područja općine Sibinj.
Interesne skupine odnosno ciljane skupine i krajnji korisnici koji će direktno ili indirektno imati
koristi od realizacije projekta izgradnje vatrogasnog doma u Sibinju su članovi DVD-a Sibinj i
neprofitne udruge koje djeluju na području Općine Sibinj, ali i sve zainteresirane skupine
građana koje će svojim aktivnostima biti usmjerene ka lokalnom stanovništvu, organiziranju
slobodnog vremena, edukaciji i rekreaciji lokalnog stanovništva, te svakom drugom
društvenom i kulturnom djelovanju koje je usmjereno prema lokalnom stanovništvu.
Vatrogasni dom će se koristiti u cilju socijalnog povezivanja i jačanja društvenih veza svih
stanovnika naselja Sibinj i okolnih naselja, ali i turističke promocije područja općine.
Stanovništvo će vatrogasni dom moći koristiti za organiziranje raznih društvenih događaja,
održavanje postojećih i pokretanje novih manifestacija, edukativnih, kulturnih i umjetničkih
događanja. Izgradnjom vatrogasnog doma osigurati će se infrastruktura kojom će se poboljšati
usluge za lokalno stanovništvo, ali i turiste i posjetitelje područja općine.

Datum:

Potpis i pečat:

02. srpnja 2021. godine

Josip Pavić, načelnik Općine Sibinj
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Na temelju članka 31. stavak 2. i 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,
144/20), 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, 4/2021), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 2.sjednici
održanoj 02.07.2021.godine donosi
ODLUKU
O NAKNADI ZA RAD U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE SIBINJ I U RADNIM TIJELIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SIBINJ
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način ostvarivanja novčane naknade za rad u Općinskom vijeću općine
Sibinj i u radnim tijelima Općinskog vijeća općine Sibinj.
Članak 2.
U smislu Članka 1. ove odluke, naknada za rad u Općinskom vijeću općine Sibinj i u radnim tijelima
Općinskog vijeća općine Sibinj (dalje u tekstu: “naknada za rad“) na sazvanim sjednicama pripada :
- Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Sibinj,
- Potpredsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Sibinj,
- Članovima radnih tijela Općinskog vijeća (povjerenstva, komisije, odbori i dr.),
- Službenicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj kada sjednicama Općinskog
vijeća i radnih tijela prisustvuju izvan radnog vremena.
Članak 3.
Visine i način ostvarivanja naknada za rad iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se u iznosima kako slijedi :
-

Predsjedniku Općinskog vijeća, u neto iznosu od 375,00 kn mjesečno.
Potpredsjedniku i Članu Općinskog vijeća, u neto iznosu od 250,00 kn po sjednici.
Članu radnog tijela Općinskog vijeća, u neto iznosu od 200,00 kn po sjednici.
Službeniku Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj, u neto iznosu od 200,00 kn po
sjednici.
Članak 4.

Osobe iz članka 3., koje ostvaruju pravo na naknadu za rad po sjednici, nemaju pravo na naknadu za rad
za sjednicu s koje su izostali.
Članak 5.
Sredstva naknade za rad osobama iz članka 3. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Sibinj.
Na utvrđene neto naknade za rad iz sredstava Proračuna Općine Sibinj platit će se svi pripadajući porezi
i doprinosi, te druga davanja u skladu s posebnim propisima.
Članak 6.
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Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama osobama koje sudjeluju u radu
Općinskog vijeća („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/2014).

Članak 7.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2178/08-01-21-5
Sibinj, 2.srpanj 2021.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 14. stavka 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.
147/14, 123/17, 118/18) te 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, 4/2021) Općinsko vijeće općine Sibinj na
svojoj 2.sjednici održanoj dana 02.07.2021.g. donosi

ODLUKU
o pristupanju urbanom području Slavonski Brod

Članak 1.
Daje se suglasnost općine Sibinj o pristupanju urbanom području Slavonski Brod.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 021-05/21-01/05
URBROJ: 2178/08-01-21-6
Sibinj, 2.srpanj 2021.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 6. Odluke o plaćama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 09/2015, 27/2016 i „Službene
novine Općine Sibinj“, broj:1/2018) i članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020,
4/2021), Općinski načelnik donosi,
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O POJEDINIM PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
OPĆINE SIBINJ
Članak 1.
U Odluci o pojedinim pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 8/2016) u članku 6. stavak 2.
briše se.
Članak 2.
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u više dijelova.
Ako službenik i namještenik koristi godišnji odmor u više dijelova, jedan dio mora biti u trajanju od
najmanje dva tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na
godišnji odmor.
Godišnji odmor za kalendarsku godinu službenik i namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja
iduće godine.
Službeniku i namješteniku mora se omogućiti korištenje godišnjeg odmora u trajanju od najmanje dva
tjedna neprekidno u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada tekuće godine.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“ i objaviti
će se na oglasnoj ploči općine Sibinj.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK:
Josip Pavić, univ.spec.oec.
KLASA: 113-03/16-01/01
URBROJ: 2178/08-03-21-2
Sibinj, 05. srpnja 2021. godine.
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