
OPĆINA SIBINJ

OPĆI DIO

IZVRŠENJE 

PRORAČUNA 1.1.-

30.6.2020.G.

PRORAČUN 2021.G.

IZVRŠENJE 

PRORAČUNA 1.1.-

30.6.2021.G.

Izvršenje 

2020/2021.g.

Izvršenje 

2021/Plan 

2021.g.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 7.398.544,58 26.424.650,00 9.197.372,84 124,31 34,81

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.460,58 30.000,00 3.804,23 109,93 12,68

3 Rashodi poslovanja 4.445.383,29 17.824.650,00 5.882.141,95 132,32 33,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.047.028,61 8.730.000,00 2.798.139,65 91,83 32,05

RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK -90.406,74 -100.000,00 520.895,47 -576,17 -520,90

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Vlastiti izvori -813.830,66 100.000,00 -1.016.895,76 124,95 -1.016,90

-904.237,40 0,00 -496.000,29 54,85 0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO 

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA 

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 

GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje 

01.01.2021.-30.6.2021.godine







 
Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj: 28/10) 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, 4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 3.sjednici održanoj dana 
10.09.2021.godine donijelo je 
 

ODLUKU  
o izmjeni i dopuni Odluke 

o plaćama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Sibinj 

 
 

Članak 1. 
U Odluci 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) u članku 4. stavku 1. dosadašnje točke 5. i 6. brišu se,  a nova 
točka 5. sada glasi:  
„5.  Savjetnik za pravne i opće poslove – koeficijent - 1,85“ 
  

 
Članak 2. 

Iza članka 4.a dodaje se članak 4.b koji glasi:  
 

„Članak 4.b 
 

Koeficijent za obračun plaće službenika primljenog u službu na određeno vrijeme radi 
obavljanja poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa 
Europske unije,  za radno mjesto Viši referent – projektni asistent  iznosi 1,50.“ 
 
 

Članak 3. 
 

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

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 

KLASA:    080-01/15-01/1 
URBROJ:  2178/08-01-21-4 
Sibinj,  10.rujan 2021.g. 
 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                               

                                                                                                                        Krunoslav Eraković  
 



 
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o 

zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17, 32/19) 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, 4/2021) Općinsko vijeće općine Sibinj na 3.sjednici 
održanoj dana 10.09. 2021.godine, donijelo je  
 
 
 

ODLUKU  
o izmjeni i dopuni Odluke 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim  

životinjama te divljim životinjama 
 

 
Članak 1. 

 
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službene novine Općine 
Sibinj“, broj: 1/2019) u članku 20. stavak 5. mijenja se i glas:  
 
„Općina će organizirati zbrinjavanje divljih životinja putem ovlaštene fizičke ili pravne osobe 
temeljem izdane narudžbenice ili sklopljenog ugovora te snositi nastale troškove zbrinjavanja 
divljih životinja, osim troškova zbrinjavanja divljači iz stavka 3. ovog članka.“  
 
 

Članak 2. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  363-01/19-01/03 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj, 10.rujan 2021.g. 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

Krunoslav Eraković 

 
 



       
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, 4/2021), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj  3.sjednici održanoj 
10.09.2021.godine, donosi  

 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika   
za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine  

 
 
I. 

 Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika 
Općine Sibinj za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 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:    022-06/21-01/41 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj, 10.rujan 2021.godine 
 
 
 
 
 
                     Predsjednik Općinskog vijeća  
 
                 _______________________ 
                             Krunoslav Eraković  
 
 
 
 
 



Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj: 19/19), 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) i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj”, broj:4/2021),  Općinsko vijeće općine Sibinj 
na svojoj 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine donijelo je 

ODLUKU 

o imenovanju Općinskog povjerenstva 
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 
 

Članak 1. 
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (u nastavku teksta: 

Općinsko povjerenstvo) imenuju se:  
 

1. Ivan Marušić, predsjednik 
2. Marija Japundžić, član 
3. Ivana Janković, član 
4. Pavo Nujić, član 
5. Stipo Anušić, član  

Članak 2. 
Općinsko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine.  
 

Članak 3. 
Prirodnu nepogodu za područje općine Sibinj na prijedlog općinskog načelnika proglašava 

župan Brodsko-posavske županije.  
 

Članak 4. 
Sredstva za rad Općinskog povjerenstva iz članka 1. Ove Odluke osiguravaju se u proračunu 

općine Sibinj.  
Administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel općine 

Sibinj. 
 

Članak 5. 
Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
‐  utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje općine, 
‐ unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, 
-     unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu, 
‐ raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštećenicima, 
‐ prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda, 

‐ izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom 
povjerenstvu putem Registra šteta,  



‐ surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi  Zakona o ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda, 

‐  donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,  
‐ obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se „Službenim novinama Općine 

Sibinj“. 
         

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
KLASA:  021-05/21-01/06 
URBROJ: 2178/08-01-21-6 
Sibinj,  10.rujan 2021.godine                                        

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                  Krunoslav Eraković             



 
 

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, 4/2021)  
i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj”, 
broj:4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o izboru Odbora za financije i proračun  
   
 

Članak 1.  
 
           U Odbor za financije i proračun općine Sibinj izabiru se: 
 
 

1. Krunoslav Eraković,   za predsjednika  
2.   Ivana Janković,          za člana 
3.   Marko Puškarić,         za člana 

 
 

Članak 2. 
 
 Članovi Odbora za financije i proračun biraju se za mandatno razdoblje općinskih 
vijećnika. 
 
 

Članak 3. 
 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim 
novinama Općine Sibinj“. 

 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 
 
 
 
KLASA:  021-05/21-01/06 
URBROJ: 2178/08-01-21-5 
Sibinj, 10.rujan 2021.g. 
  
 
        
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                   Krunoslav Eraković  

 



 
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, 4/2021)  
i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj”, 
broj:4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
 

o izboru Odbora za Statut i Poslovnik  
   
 

Članak 1.  
 
           U Odbor za Statut i Poslovnik općine Sibinj izabiru se: 
 

1   Krunoslav Eraković,     za predsjednika  
2.  Stipo Anušić,                za člana 
3.  Anto Đaković,               za člana 
 

 
Članak 2. 

 
 Članovi Odbora za Statut i Poslovnik biraju se za mandatno razdoblje općinskih 
vijećnika. 

 
 

Članak 3.  
 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim 
novinama Općine Sibinj“. 

 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 
 
KLASA:  021-05/21-01/06 
URBROJ: 2178/08-01-21-4 
Sibinj, 10.rujan 2021.g. 
  
   
     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Krunoslav Eraković  

          
 



 

Na temelju  članaka  33. stavka 1., članka  44. stavka 2. i  48. stavka 2. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu  ("Narodne novine", broj:  68/18, 110/18, 32/20) 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, 4/2021) Općinsko vijeće općine Sibinj na 3. sjednici održanoj dana 
10.09.2021.godine donijelo je  

 

O D L U K U 

O  KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 

 NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju 
se komunalne djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u 
stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava 
održavanje komunalne infrastrukture), komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima 
pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave ( u daljnjem 
tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), druge komunalne djelatnosti koje se smatraju djelatnostima 
od životnog značenja za stanovništvo općine Sibinj, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih 
djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Sibinj. 

 

Članak 2. 

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne  infrastrukture,  a koje se obavljaju 
na području  Općine Sibinj su:   

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 

(skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući 
i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i 
prometne sigurnosti na njima - redovito održavanje, kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata 
ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa - 
izvanredno održavanje, a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta) 

2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim  vozilima  

(poslovi održavanja i popravaka tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost)   

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

(upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz 
građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe 
zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u 
vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe 
zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda)  

 



4. Održavanje javnih zelenih površina 

(košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje 
i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, 
održavanje opreme na dječjim igralištima,  fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe 
održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina)  

5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

(poslovi održavanja, popravaka i čišćenja građevina, uređaja i predmeta javne namjene)  

6. Održavanje groblja i krematorija unutar groblja 

 (održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i  ukopa pokojnika te uređivanje putova, 
zelenih i drugih površina unutar groblja) 

7. Održavanje čistoće javnih površina 

(čišćenje površina javne namjene osim  javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i 
pranje javnih površina od otpada, snijega,  kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i 
uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu 
Općine Sibinj)  

8. Održavanje javne rasvjete 

(upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne 
energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene).  

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje komunalne 
infrastrukture.   

 

Članak 3. 

Uslužne komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Sibinj su:  

1. Usluge ukopa pokojnika (ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima)  
2. Obavljanje dimnjačarskih poslova (čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i  uređaja za 

loženje u građevinama)  

U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, može se osigurati i građenje i/ili održavanje 
komunalne infrastrukture potrebne za obavljanje te djelatnosti..   

 

Članak 4. 

Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke, obzirom da se iste smatraju od životnog 
značenja za stanovništvo općine Sibinj, kao komunalne djelatnosti određuju se i: 

1. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 

 Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata, 

glodavaca i patogenih mikroorganizama. 

2. Veterinarsko-higijeničarski poslovi 



Pod veterinarsko-higijeničarskim poslovima razumijeva se skupljanje i hvatanje te 

zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih 

životinja s javnih površina. 

3. Prigodno ukrašavanje naselja 

 Pod poslovima prigodnog ukrašavanja naselja razumijeva se prigodno ukrašavanje i 

osvjetljavanje naselja za državne, općinske, božićno-novogodišnje praznike i/ili druge 

prigode i manifestacije (zastave, ukrasi i sl.) te uklanjanje postavljenog. 

4. Sanacija divljih odlagališta 

 Pod sanacijom divljih odlagališta razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih 

odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i 

zatvaranje divljeg odlagališta. 

5. Upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan  

Pod upravljanjem trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan razumijeva se 

upravljanje i održavanje površina na kojima se obavlja prodaja robe na štandovima i 

klupama izvan tržnice na malo za vrijeme trajanja sajmova, izložbi, priredbi, crkvenog 

goda, raznih manifestacija i drugih prigodnih događanja u Općini Sibinj. 

6. Oglašavanje i plakatiranje 

Pod oglašavanjem i plakatiranjem razumijeva se informiranje stanovnika Općine glasilima, 

raznim letcima i postavljanje oglasa i plakata koji ih o  nečemu obavještavaju, na oglasnim 

mjestima u vlasništvu Općine Sibinj (oglasne ploče, oglasni stupovi), te njihovo 

održavanje. 

7. Ugradnja i održavanje komunalne opreme  

Pod ugradnjom i održavanjem komunalne opreme razumijeva se ugradnja i održavanje: 

klupa, košarica za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, 

dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, 

elemenata za nepropisno parkiranje, prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i 

oznaka i sl. 

8. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije 

Pod obnovom horizontalne i vertikalne signalizacije razumijeva se održavanje i obnova 

horizontalne i vertikalne signalizacije oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim 

javnoprometnim površinama pod upravom Općine Sibinj. 

9. Upravljanje društvenim domovima 

Pod upravljanjem društvenim domovima razumijeva se i davanje na privremeno i 

povremeno korištenje fizičkim i pravnim osobama te poslovi vezani uz održavanje, 

popravke i rekonstrukciju društvenih domova.  

 

 



10. Održavanje drugih nekretnina u vlasništvu općine 

 Pod poslovima održavanja drugih nekretnina u vlasništvu općine razumijeva se održavanje 

sportskih građevina i ostalih nekretninama u vlasništvu općine Sibinj.  

11. Održavanje čistoće 

 Pod poslovima održavanja čistoće razumijeva se uređenje i čišćenje nekretnina u 

vlasništvu općine Sibinj.  

 

II. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI  

Članak 5. 

Na području Općine Sibinj komunalne djelatnosti mogu obavljati:  

1. trgovačko društvo koje je osnovala Općina Sibinj  

2. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji   

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti 

 

III. POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOJE JE OSNOVALA OPĆINA SIBINJ 
 

Članak 6. 

Trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o., kojeg je osnovala općina Sibinj i u 100% vlasništvu je 
Općine Sibinj, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti: 

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, 
2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,  
3. održavanje javnih zelenih površina,  
4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,  
5. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,  
6. održavanje čistoće javnih površina, 
7. prigodno ukrašavanje naselja, 
8. sanacija divljih odlagališta, 
9. upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan, 
10. oglašavanje i plakatiranje, 
11. ugradnja i održavanje komunalne opreme, 
12. obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, 
13. upravljanje društvenim domovima, 
14. održavanje drugih nekretnina u vlasništvu općine, 
15. održavanje čistoće. 

 

Trgovačko društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. obavljat će komunalne djelatnosti iz prethodnog stavka 
ovog članka, sukladno ovoj Odluci i posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje pojedine 
komunalne djelatnosti. 



Međusobna prava i obveze u obavljanju komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka uređuju se 
posebnim ugovorom, kojeg zaključuje Općinski načelnik.  

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka povjerava se trgovačkom društvu 
USLUGE SIBINJ d.o.o. na neodređeno vrijeme.  

Trgovačko društvo iz stavka 1. ovog članka, dužno je u obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti 
postupati u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo, sukladno zakonu koji 
uređuje komunalno gospodarstvo.  

 

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI 
 

Članak 7. 

Pravne ili fizičke osobe na temelju Ugovora o koncesiji, mogu obavljati na području Općine Sibinj 
komunalnu djelatnost: 

1. Obavljanje dimnjačarskih poslova 

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. 
ovog članka, na vrijeme od najduže 5 godina. 

Postupak davanja koncesija provodi se u skladu sa zakonskim odredbama. 

 

V. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU PISANOG UGOVORA O OBAVLJANJU KOMUNALNE 
DJELATNOSTI 

Članak 8. 

Općina Sibinj može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina 
proračuna povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog Ugovora o obavljanju komunalne 
djelatnosti (dalje u tekstu: Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti). 

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, 
mogu obavljati na području Općine Sibinj sljedeće komunalne djelatnosti:  

1. održavanje nerazvrstanih cesta  

2. održavanje javne rasvjete 

3.          dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 

 

                                                       Članak 9. 

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 8. ove Odluke, u ime Općine Sibinj 
sklapa općinski načelnik, a može se zaključiti najduže na vrijeme do 4 (četiri) godine.  

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:  

1. komunalnu djelatnost za koju se sklapa ugovor  



2. vrijeme na koje se sklapa ugovor  

3. vrstu i opseg komunalnih usluga  

4. način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok plaćanja izvršenih usluga      

5.  jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.  

 

Članak 10. 

Postupak odabira osoba s kojima se sklapaju Ugovori o povjeravanju obavljanja  komunalnih  
djelatnosti ili određenog komunalnog posla unutar pojedine komunalne djelatnosti ( u nastavku:  
komunalna djelatnost) te sklapanje, provedba i izmjene tih ugovora provode se prema propisima o 
javnoj nabavi.   

Članak 11. 

Pravne ili fizičke osobe dužne su kvalitetno obavljati povjerene im komunalne  poslove.  
O svakom prekidu pružanja usluga dužne su izvijestiti Općinu Sibinj i poduzeti neophodne mjere za 
otklanjanje uzroka kao i omogućiti nastavak pružanja usluge.  
 
U slučaju povećanja ili smanjena opsega obavljanja komunalne djelatnosti ili cijene u tijeku roka na 
koji je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti dodatak (aneks) ugovora, koji će zaključiti 
Općinski načelnik u skladu sa svojim zakonskim ovlastima, a uz prethodnu suglasnost Općinskog 
vijeća općine Sibinj. 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE 
 

Članak 12. 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih komunalnih poslova, kao i Ugovori o 
koncesiji, zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi odnosno vrijede do isteka 
roka na koji su zaključeni. 

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su povjerene Trgovačkom društvu iz članka iz 
članka 6. stavka 1. ove Odluke a koje se financiraju isključivo iz Proračuna općine, mogu se povjeriti 
drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju članka 8. ove Odluke, u slučaju da ih predmetno 
trgovačko društvo nije u mogućnosti obaviti. 

 

Članak 13. 

Za sve što nije propisano ovom Odlukom, a odnosi se na komunalne djelatnosti primjenjuju se 
odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj  68/18, 110/18, 32/20).  

 

 

 

 

 



 

 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Sibinj  („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018). 

 

 Članak 15. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 
KLASA:  363-01/21-01/06 
URBROJ: 2178/08-01-21-1 
Sibinj, 10.rujan  2021.g.   

 

      

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKO VIJEĆA  

 Krunoslav Eraković 

 



 
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, 
4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 3.sjednici održanoj 10.09.2021.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 – Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj – naselje Slobodnica sa 

spojem na sustav odvodnje grada Slavonski Brod  
 
 

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 

Dužina Širina 

3362/16   2303  Slobodnica Općina Sibinj  1562         625 156,25 4,00
3638/1   2099  Slobodnica Republika 

Hrvatska 
       1080 167   41,75 4,00 

3672   2293  Slobodnica Općina Sibinj         1457 352   88 4,00 
3687/1   2291  Slobodnica Općina Sibinj         1887 864  216 4,00 
3742/1   2274  Slobodnica Općina Sibinj        2085          863 215,75 4,00 
3743/1   2281  Slobodnica Općina Sibinj       4120 699  174,75 4,00

 
za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 
Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine 
Sibinj – naselje Slobodnica sa spojem na sustav odvodnje grada Slavonski Brod. 
 

 
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. 

           Za nekretninu navedene u članku 1. ove Odluke, koja nije upisana u vlasništvo općine Sibinj, 
pokrenuti su postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa svrhom upisivanja prava vlasništva u 
korist općine Sibinj.   
          Po upisu prava vlasništva nekretnine iz članka 1. ove Odluke, u korist općine Sibinj, ovlašćuje 
se općinski načelnik na sklapanje i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti.  
 

 
Članak 4. 

 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 5.  

 Sastavni dio ove odluke je Požurnica -Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava 
stvarne služnosti oznaka:05-5712/21/ŽF, od 22.07.2021. godine i Nadopuna dokumentacije oznaka 
05-5712-1/21/ŽF, od 23.08.2021.g.  
 

 
Članak 6. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 
 

KLASA:  023-05/17-02/50 
URBROJ: 2178/08-01-21-8  
Sibinj, 10.rujan 2021.g. 
 
 
 
 

                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

        Krunoslav Eraković  



Temeljem 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 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine, donijelo je 

ODLUKU  

O PROMJENI POVRŠINE SLUŽNOSTI  

 

      Članak 1. 
Ovom Odlukom mijenja se površina osnovanog prava stvarne služnosti na nekretnini upisanoj 
u zk.ul.br. 73, k.č.br. 3359/1 k.o. Slobodnica, koja služnost je već ranije osnovana sukladno 
Odluci 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 - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj – naselje 
Slobodnica sa spojem na sustav odvodnje grada Slavonski Brod, KLASA:023-05/17-02/50, 
URBROJ:2178/08-01-17-2, od 08. listopada 2017. godine, na način da se za k.č.br. 3359/1, 
zk.ul.br 73 k.o. Slobodnica, umjesto ukupne površine osnovane služnosti od 20 m² izmjeni već 
osnovana služnost na ukupnu površinu osnovane služnosti od 434 m². 
 
 

Članak 2. 
O promijeni površine služnosti iz sustava javne odvodnje odnosno povećanju površine 
zasnovane služnosti za katastarsku čestice iz članka 1. ove odluke, zaključit će se novi 
Ugovor  o osnivanju prava stvarne služnosti s tvrtkom Vodovod d.o.o. radi upisa promjene 
površine služnosti i duljine trase cjevovoda sustava javne odvodnje te provedbe istog u 
zemljišne knjige. 
Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj. 
 

 Članak 3. 
Sastavni dio ove odluke je Požurnica -Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava 
stvarne služnosti oznaka:05-5712/21/ŽF, od 22.07.2021. godine i Nadopuna dokumentacije 
oznaka 05-5712-1/21/ŽF, od 23.08.2021.g. pristigla od tvrtke Vodovod d.o.o., 
OIB:80535169523, N. Zrinskog 25, Slavonski Brod.   

 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novina Općine 
Sibinj“.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
KLASA:  023-05/17-02/50 
URBROJ: 2178/08-01-21-7  
Sibinj, 10.rujan 2021.g. 
 

                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                Krunoslav Eraković 



 
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, 
4/2021), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine 
donosi: 
 
 

O D L U K U 
 

o stavljanju van snage Odluke o zajedničkom obavljanju 
poslova komunalnog redarstva  

 
 
 

Članak 1.  
 

           Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o zajedničkom obavljanju poslova 
komunalnog redarstva („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 4/2019).   
 
 

Članak 2. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 

 
KLASA: 363-01/19-01/14 
URBROJ: 2178/08-01-21-3 
Sibinj, 10.rujan 2021.g. 
 
 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
 

     Krunoslav Eraković 
 



 

Na  temelju  članka  35.  stavak  1.  točke  4.  i  članka  53.,  stavka  4.  Zakona  o  lokalnoj  i 

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  („Narodne  novine“  br.  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)  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,  4/2021), 

Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 3. sjednici održanoj 10.09.2021.godine donosi 

 

O D L U K U 

O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SIBINJ 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine Sibinj,

organiziranog  kao  Jedinstveni  upravni  odjel Općine  Sibinj  (dalje  u  tekstu:  Jedinstveni 

upravni odjel) te druga pitanja za njegov značaj i rad. 

 

Članak 2. 

Jedinstveni upravni odjel smješten  je u zgradi sjedišta Općine Sibinj, na adresi 

Ulica 108. brigade ZNG 6, Sibinj. 

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni odjel mora biti istaknuta ploča 

koja  sadrži  grb  Republike  Hrvatske,  naziv  Republika  Hrvatska,  Brodsko‐posavska 

županija, te naziv upravnog tijela ‐ Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj. 

Jedinstveni upravni  odjel  ima  svoj pečat  koji  sadrži  naziv: Republika Hrvatska, 

grb, Brodsko‐posavska županija, Općina Sibinj, Jedinstveni upravni odjel. 

Zaglavlje  akta  Jedinstvenog  upravnog  odjela  sadrži:  grb  Republike  Hrvatske,

naziv Republika Hrvatska, Brodsko‐posavska županija, naziv Općina Sibinj,  Jedinstveni 

upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta. 

 

Članak 3. 

Jedinstveni  upravni  odjel  ustrojava  se  za  obavljanje  upravnih,  stručnih, 

materijalno‐financijskih,  pomoćno‐tehničkih  i  drugih  poslova  iz  samoupravnog 

djelokruga Općine Sibinj kao i prenesenih poslova državne uprave. 



Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga neposredno izvršava i nadzire

provedbu općih akata Općine Sibinj, te obavlja druge poslove u skladu s propisima. 

 

Članak 4. 

Općinski  načelnik  usmjerava  djelovanje  Jedinstvenog  upravnog  odjela  u 

obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad. 

 

Članak 5. 

Sredstva  za  rad  Jedinstvenog  upravnog  odjela  osiguravaju  se  u  Proračunu

Općine Sibinj i iz drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

 

II. DJELOKRUG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 6. 

Jedinstveni  upravni  odjel  obavlja  poslove  iz  samoupravnog  djelokruga Općine

Sibinj, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

a)  Opći  poslovi  i  poslovi  Općine  Sibinj,  imovinsko‐pravni  i  kadrovski  poslovi,  poslovi 

prostornog planiranja i infrastrukture, gospodarstva i društvenih djelatnosti; 

‐ poslovi vezani uz poslove ureda općinskog načelnika, 

‐ poslovi vezani uz rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, 

‐ poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo općinske uprave, 

‐  izrada  i  priprema  nacrta  općih  i  pojedinačnih  akata  za Općinsko  vijeće  i  općinskog

načelnika, 

‐  upravljanje  ljudskim  potencijalima  (kadrovska  služba,  briga  o  stručnom

osposobljavanju  i  usavršavanju  i  karijernom  razvitku  službenika,  radni  odnosi

službenika i namještenika, zaštita na radu i sl.), 

‐ poslovi prijemnog ureda i otpreme pošte, 

‐ zaštita i čuvanje arhivskog gradiva, 

‐  analiziranje  i  predlaganje  djelatnosti  i  akata  u  cilju  podizanja  kvalitete  rada,

modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti djelovanja općinske uprave, 

‐  upravljanje  informacijama  (odnosi  s  javnošću,  komunikacija  s  korisnicima  upravnih

usluga, upravljanje zapisima), 

‐ razvijanje socijalnog partnerstva, 

‐  angažiranje  pravne  pomoći,  te  zastupanje  po  punomoći  i  praćenje  sudjelovanja

Općine Sibinj u sudskim postupcima te imovinsko‐pravnim upravnim postupcima, 

‐  poslovi  prisilne  naplate  komunalne  naknade,  komunalnog  doprinosa,  te naplate 



poreza koji su prihod proračuna Općine Sibinj, 

‐ provedba postupka javne nabave, 

‐  poslovi  praćenja  stanja  u  prostoru  i  vođenja  informacijskog  sustava  prostornog 

uređenja te izrada pripadajućih akata, kao i poslovi prostornog uređenja i planiranja, 

‐  poslovi  pripreme  i  praćenja  izrade  dokumenata  potrebnih  za  realizaciju  izgradnje

općinskih razvojnih projekata, 

‐ poslovi suradnje sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, 

‐ provedba programa poticanja poduzetništva i gospodarstva, 

‐ poslovi vezani uz praćenje razvoja i unapređenja turizma, 

‐ poslovi vezani uz korištenje europskih i drugih fondova, 

‐  poslovi  vezani  uz  izradu  programa  smanjenja  potrošnje  energije  i  korištenja

obnovljivih izvora energije, 

‐ funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva, 

‐ provođenje komunalnog reda, 

‐ uređenje prometa na području općine, 

‐ održavanje imovine Općine Sibinj, 

‐  poslovi  komunalnog  sustava  vezani  uz  druge  propise  (zaštita  od  požara,  zaštita  i

spašavanje i dr.), 

‐  poslovi  vezani  uz  osiguravanje  javnih  potreba  na  području  obrazovanja  i  znanosti,

kulture,  sporta  i  tehničke  kulture,  socijalne  skrbi  i  zdravstva,  te  poslovi  vezani  uz

praćenje rada udruga građana i zaštita potrošača, 

‐  tekuće  održavanje  i  čišćenje  poslovnih  prostora  koje  koristi  Općina  Sibinj,  te

održavanje imovine Općine Sibinj, 

‐ ostali opći poslovi uprave sukladno zakonu, 

‐ suradnja s državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama. 

b)  Poslovi  vođenja  financijskog  i  materijalnog  poslovanja  Općine  Sibinj;

‐ poslovi pripreme prijedloga proračuna i poslovi praćenja izvršenja proračuna Općine

Sibinj, 

‐  obračun  plaća,  poslovi  vođenja  knjigovodstva,  te  vođenje  platnog  prometa  putem

računa Općine Sibinj i svih drugih isplata, 

‐ izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, 

‐ izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja, 

‐ zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sibinj, 

‐  utvrđivanje  obveznika  komunalne  naknade,  komunalnog  doprinosa,  poreza  na

korištenje  javne  površine,  zakupa  i  prodaje  poljoprivrednog  zemljišta,  te  drugih

lokalnih poreza koji su prihod proračuna Općine Sibinj, 



‐ utvrđivanja obveznika grobne naknade te vođenje poslova naplate istih,  

‐  poslovi  vođenja  očevidnika  naknade  za  uređenje  voda,  poslovi  naplate  naknade  za 

uređenje voda, dostave rješenja o obračunu naknade za uređenje voda  i doznačivanje 

naplaćenih iznosa naknade za uređenje voda na uplatne račune Hrvatskih voda,  

‐ poslovi naplate i prisilne naplate naknade za uređenje voda,  

‐  poslovi  prisilne  naplate  komunalne  naknade,  komunalnog  doprinosa,  poreza  i 

naknada koji su prihod proračuna Općine Sibinj, 

‐ nadzor proračunskih korisnika, 

‐ izrada nacrta općih akata Općine Sibinj u svezi naplate općinskih prihoda, 

‐ materijalno poslovanje Općine Sibinj, 

‐ poslovi vezani uz evidenciju općinske imovine i imovinsko‐pravni poslovi, te vođenje 

knjigovodstvenih evidencija, 

‐ vođenje poslova osiguranja imovine. 

 

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA 

 

Članak 7. 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, koji se  imenuje i razrješuje 

na način propisan zakonom. 

U  odnosu  na  službenike  i  namještenike  raspoređene  u  upravnom  tijelu

pročelnik  ima  položaj  čelnika  tijela  određen  propisima  o  službeničkim  i  radnim 

odnosima. 

 

Članak 8. 

Unutarnje  ustrojstvo,  sistematizacija  radnih  mjesta  i  druga  organizacijska

pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem

redu Jedinstvenog upravnog odjela. 

Pravilnik  o  unutarnjem  redu  Jedinstvenog  upravnog  odjela  donosi  općinski 

načelnik na prijedlog pročelnika. 

 

Članak 9. 

Jedinstveni  upravni  odjel  u  svom djelokrugu  rada  izvršava opće  i  pojedinačne

akte  Općinskog  vijeća,  predlaže mjere  i  radnje  za  provedbu  istih,  predlaže mjere  za

poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga,  te obavlja druge

poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada. 

 



Članak 10. 

Upravne,  stručne  i  ostale  poslove  u  Jedinstvenom upravnom odjelu  obavljaju 

službenici  i  namještenici. Službenici  obavljaju upravne  i  stručne poslove  iz  djelokruga

Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove. 

 

Članak 11. 

             Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne 

uvjete propisane Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem 

redu Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

 

Članak 12. 

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga i

za svoj rad odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje

poslova. 

Rad  Jedinstvenog  upravnog  odjela  usmjerava  i  neposredno  nadzire  općinski 

načelnik Općine Sibinj. Radi unapređenja rada Jedinstvenog upravnog odjela, općinski

načelnik može davati smjernice, uputstva i preporuke. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

Službenici  i  namještenici  zatečeni  u  službi,  odnosno  na  radu  u  Jedinstvenom

upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s radom na svojim 

dosadašnjim radnim mjestima, do donošenja Rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela iz čl. 8. ove Odluke. 

 

Članak 14. 

             Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu 

Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine  Sibinj  („Službeni  vjesnik  Brodsko‐posavske 

županije“, broj: 17/14).  

 

 



Članak 15. 

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

Općine Sibinj“. 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 

KLASA:  080‐01/21‐01/02 

URBROJ: 2178/08‐01‐21‐1 

Sibinj, 10.rujan 2021.g. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Eraković 

 

:: 



 
 

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, 4/2021) Općinsko vijeće 
Općine Sibinj na svojoj 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine, donosi 
 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o usvajanju zamolbe podnositelja 
 
 

Članak 1.  
           Ovom Odlukom usvaja se zamolba podnositelja Ante Petrića  za sufinanciranje 
kupovine stambenog objekta izgrađenog na k.č.br. 84, z.k.ul.br. 639, k.o. Gornji Andrijevci, a koji 
se nalazi na adresi: Gornji Andrijevci 143, Gornji Andrijevci. 
 
 

Članak 2. 
           Novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna isplatiti će se podnositelju zamolbe iz 
članka 1. ove Odluke iz Proračuna općine Sibinj za 2021. godinu, na njegov tekući račun.    
 
 

Članak 3. 
           Sastavni dio ove Odluke je zamolba zaprimljena od podnositelja iz članka 1. ove Odluke, 
KLASA:023-01/21-01/90, URBROJ:15-2021-1, od 03.09.2021. godine.  
 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
 

 
KLASA:   023-01/21-01/90 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj, 10.rujan  2021.g. 

 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

       Krunoslav Eraković 



 
 

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, 
4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine, 
donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o usvajanju zamolbe podnositelja 
 
 

Članak 1.  
           Ovom Odlukom usvaja se zamolba podnositelja Ante Čabraja za sufinanciranje 
kupovine stambenog objekta izgrađenog na k.č.br. 3171/1, z.k.ul.br. 1409, k.o. Sibinj, a koji 
se nalazi na adresi: Braće Radića 77, Sibinj. 
 
 

Članak 2. 
           Novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna isplatiti će se podnositelju zamolbe iz 
članka 1. ove Odluke iz Proračuna općine Sibinj za 2021. godinu, na njegov tekući račun.    
 
 

Članak 3. 
           Sastavni dio ove Odluke je zamolba zaprimljena od podnositelja iz članka 1. ove 
Odluke, KLASA:023-01/21-01/89, URBROJ:15-2021-1, od 03.09.2021. godine.  
 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 
KLASA:   023-01/21-01/89 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj,  10.rujan 2021. 

 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

       Krunoslav Eraković 



 
 

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, 
4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine, 
donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o usvajanju zamolbe podnositelja 
 
 

Članak 1.  
 

           Ovom Odlukom usvaja se zamolba podnositelja Josipa Sertića za sufinanciranje 
kupovine stambenog objekta izgrađenog na k.č.br. 1009, z.k.ul.br. 967, k.o. Gromačnik, a koji 
se nalazi na adresi: Ulica dr. Franje Tuđmana 169, Gromačnik. 
 
 

Članak 2. 
 

           Novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna isplatiti će se podnositelju zamolbe iz 
članka 1. ove Odluke iz Proračuna općine Sibinj za 2021. godinu, na njegov tekući račun.    
 
 

Članak 3. 
 

           Sastavni dio ove Odluke je zamolba zaprimljena od podnositelja iz članka 1. ove 
Odluke, KLASA:023-01/21-01/87, URBROJ:15-2021-1, od 01.09.2021. godine.  
 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
 
KLASA:   023-01/21-01/87 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj, 10.rujan 2021. 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

       Krunoslav Eraković 



 
 

 
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, 
4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 3.sjednici održanoj 10.09.2021.godine, 
donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju zamolbe podnositelja 

 

Članak 1. 

          Ovom Odlukom usvaja se zamolba podnositelja  Maria i Josipe Glavić za jednokratnom 
novčanom pomoći.   

Članak 2. 
 

           Novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna isplatiti će se Mariu Glaviću kao 
podnositelju zamolbe iz Proračuna općine Sibinj za 2021. godinu, na njegov tekući račun.    
 
 

Članak 3. 
 

           Sastavni dio ove Odluke je zamolba podnositelja zaprimljena 16.08.2021.godine, 
KLASA: 023-01/21-01/82, URBROJ:15-2021-1. 

 

Članak 4. 
 

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 
 
 
KLASA:   023-01/21-01/82 
URBROJ: 2178/08-01-21-2 
Sibinj, 10.rujan 2021. 

 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
       Krunoslav Eraković 
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 Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 136/12, 15/15)  i čl.15. st.3.  Pravilnika 
o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20),  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, 4/2021) Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 
3. sjednici održanoj 10.09.2021.g. donijelo 
 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ 
ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021.g. 

 
OPĆI DIO 
 

I. 
 
 Polugodišnjim obračunom proračuna općine Sibinj za  razdoblje 01.01.2021.-30.06.2021. 
godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 9.201.177,07 Kn. 
 

II. 
 
 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 01.01.2021.-30.06.2021.godine 
izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.680.281,60 Kn. 
 

III. 
 
 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak 
prihoda: 
 
  Ostvareni prihodi i primici  ………………………...….........9.201.177,07 Kn 
  Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......………..8.680.281,60 Kn 

 Višak prihoda u razdoblju 01.01.-30.06.2021.g. 
  ……………………………....………... 520.895,47 Kn 

 
 
 Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi: 
 
             Manjak prihoda iz 2020.g. ….……..……………………………………... -1.016.895,76 Kn 

Višak prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06.2021.g................................      520.895,47 Kn 
 
 
  Ukupni manjak prihoda ………………………………............... -496.000,29 Kn 
 
 

IV. 
 
 Stanje žiro-računa na dan 01.01.2021.godine bilo je 148.401,66 Kn,  a na dan 
30.06.2021.godine 139.162,93 Kn. Izdvojena novčana sredstva na dan 30.06.2021. iznose 0,36 kn. 
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V. 
 

Stanje blagajne na dan 01.01.2021.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30.06.2021.godine bilo je 
893,91 Kn. 

 
VI. 

 
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 30.06.2021.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 

 
VII. 

 
Stanje potraživanja na dan 30.06.2021. iznosi 651.051,46 Kn te se sastoji od: 
 

- potraživanja za općinske poreze.……………………….….........242.640,87 Kn 
- potraživanja za spomeničke rente…………………………………..2.631,00 Kn 
- potraživanja za bolovanje HZZO…………………..……………………..0,18 Kn 
- ostala nespomenuta potraživanja…………………………………12.087,67 Kn 
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..456.329,24 Kn 
- potraživanja za komunalni doprinos............................................58.516,55 Kn 
- potraživanja-grobna naknada……………………………………......3.948,59 Kn 
- potraživanja za dane koncesije-dimnjačar………………………….2.046,16 Kn 
- potraživanja za stanarine………………….......................................974,68 Kn 
- potraživanja za korištenje sale (političke stranke)…………………….600,00 Kn 
- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH.........................151.439,12 Kn 
- potraž.za zakup polj. Zemljišta u vlasništvu RH novi)…………….91.936,84 Kn 
- potraživanja za uplate za vodovod………………………………..…11.440,00 Kn 
- potraživanja za najam poslovnog prostora…………………….………380,00 Kn 
- potraž. za najam kom.vozila……………………………………………5.700,00 Kn 
- potraž. za korištenje nefin.imovine (zakup javne površine)…………1.860,00 Kn 
- potraž. za korištenje nefin.imovine (pokretne trgovine)……………..2.000,00 Kn 
- prihodi vodnog gospodarstva (naknada za uređenje voda)……….96.196,90 Kn 
- ispravak vrijednosti potraživanja…………………………………..-489.676,34 Kn 

 
 
     
 

VIII. 
 

 Nepodmirene obveze na dan 30.06.2021.godine, u ukupnom iznosu  680.323,09 Kn, odnose 
se na: 
 
- 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 
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- naknade za ogrjev (2014.g.)……………………………………..………….......860,00 Kn 
- ostale nespomenute obveze-naknada štete 2016. Mraz…..……………..…...25,87 Kn 
- obveze za naplaćene tuđe prihode …………………………………………32.177,91 Kn 
- obveze za naplaćene tuđe prihode (NUV)……………………………………..715,87 Kn 

     
-  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 30.06.2021.godine iznosile su 573.183,09 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 01.01.2021. do 30.06.2021. 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, programima i aktivnostima i izvorima financiranja. 
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XI. 
 
 Polugodišnji izvještaj 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». 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE SIBINJ 
 
 
 
KLASA:  400-08/21-01/03 
URBROJ: 2178/08-01-21-1 
Sibinj, 10.rujan 2021.g. 
      
 
                                           PREDSJEDNIK 

                                                              M.P.                                OPĆINSKOG VIJEĆA 
  
 
 ____________________ 
                Krunoslav Eraković 
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