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1. UVOD 

1.1. Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Općine Sibinj 
U razdoblju do 2020. godine važeći strateški dokument Općine Sibinj bila je Strategija razvoja 
Općine Sibinj za razdoblje 2016. – 2020. godine sukladno Zakonu o strateškom planiranju i 
upravljanju razvojem Republike Hrvatske („Narodne Novine“ broj 123/17, članak 26.). U 
prosincu 2021. Općina je donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog Programa 
za razdoblje 2021. -2025. godine te je pokrenut postupak izrade Provedbenog Programa Općine 
Sibinj za razdoblje 2021.-2025. godine, kako bi se strateško planiranje povezalo s proračunom te 
kako bi osigurali postizanje ciljeva. 

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja te se 
donose za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijede za taj 
mandat. Za potrebe procesa izrade Programa Općine Sibinj imenovana je i radna skupina u 
sljedećem sastavu: 

1. Josip Pavić, načelnik Općine Sibinj; 
2. Marko Vrdoljak, viši stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove; 
3. Darko Bošnjak, konzultant za administrativno tehničke poslove svih aktivnosti izrade 

Provedbenog programa i pratećih dokumenata te pripremu istih; 
4. Ivan Tomašić, konzultant za administrativno tehničke poslove svih aktivnosti izrade 

Provedbenog programa i pratećih dokumenata te pripremu istih; 
5. Marija Kucjenić, konzultant za administrativno tehničke poslove svih aktivnosti izrade 

Provedbenog programa i pratećih dokumenata te pripremu istih. 
 
Kao vanjska konzultantska tvrtka angažirana je INCEPTUM, obrt za savjetovanje i usluge, vl. 
Darko Bošnjak, Matije Gupca 46, HR-35000 Slavonski Brod, koja sudjeluje u koordinaciji svih 
aktivnosti izrade Provedbeno programa  i pratećih dokumenata te pripremu istih dok se za 
administrativno-tehničke poslove zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj. 

Proces izrade Provedbenog programa Općine Sibinj za razdoblje 2021. – 2025. godine odvija se u 
nekoliko faza, kako slijedi:  

1. Izrada analize stanja; 
2. Definiranje baze projekata koji će se započeti i/ili realizirati do 2025. godine; 
3. SWOT Analiza; 
4. Prijedlog vizije i smjerova razvoja; 
5. Razrada mjera, aktivnosti i projekata, u skladu sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne 

strategije; 
6. Izrada financijskog plana provedbe i poveznica s proračunom; 
7. Izrada Akcijskog plana provedbe razvojnih projekata; 
8. Predlaganje Nacrta Provedbenog programa Općine Sibinj za razdoblje 2021.-2025.; 
9. Usvajanje Provedbenog programa Općine Sibinj. 
 

Kao prilozi ovom dokumentu izrađeni su: 
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 PRILOG 1. TERMINSKI, AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE 
RAZVOJNIH MJERA 

 PRILOG 2. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI 
PLAN 

 
Za izradu analize stanja korišteni su interni i eksterni relevantni podaci, poput Izvješća o izvršenju 
proračuna Općine Sibinj, Izvješća o provedbi Plana gospodarenje otpadom Općine Sibinj, 
podataka Državnog zavoda za statistiku, Financijske agencije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
Registra udruga, Upisnika poljoprivrednika te izvješća drugih nacionalnih institucija i službenih 
baza podataka. 

1.2. Zakonodavni okvir 
Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne 
novine“ broj 123/17) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim 
razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, 
izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akta strateškog planirana od nacionalnog 
značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. 
stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem i upravljanja razvojem 
Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), Vlada Republike Hrvatske je 2018. godine 
donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od 
značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/2018). 
Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim (Nacionalna razvojna strategija Republike 
Hrvatske do 2030. godine), regionalnim, odnosno županijskim (Planovi razvoja jedinica 
regionalne/područne samouprave za razdoblje 2021.-2027.) te lokalnim (Provedbeni programi 
jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2021.-2025.) aktima strateškog planiranja. 

U skladu s navedenim, Provedbeni program Općine Sibinj za razdoblje 2021.-2025. predstavlja 
kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Općine 
Sibinj, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnim 
razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: NRS 2030.) te će nakon 
donošenja istog, biti usklađen s Planom razvoja Brodsko-posavske županije 2021.-2027. Obvezni 
sadržaj Provedbenog programa Općine Sibinj za razdoblje 2021.-2025. utvrđen je člankom 18. 
Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/2018). 

1.3. Strateški okvir 
Nacionalni razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine usklađena je s ciljevima nove 
regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.:  

1. Pametnija Europa (Smarter Europe); 
2. Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe); 
3. Povezanija Europa (More connected Europe); 
4. Socijalna Europa (More social Europe); 
5. Europa bliža građanima (Europe closer to citizens). 
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Strateški okvir NRS 2030., kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški 
smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških 
ciljeva: 

• Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo 
o Strateški ciljevi:  
 Konkurentno i inovativno gospodarstvo 
 Obrazovani i zaposleni ljudi 
 Učinkovito i djelotvorni pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom 
 Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske 

 

• Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize 
o Strateški ciljevi: 
 Zdrav, aktivan i kvalitetan život 
 Demografska obnova i bolji položaj obitelji 
 Sigurnost za stabilan razvoj 

 
• Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija 
o Strateški ciljevi: 
 Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost 
 Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva 
 Održiva mobilnost 
 Digitalna tranzicija društva i gospodarstva 

 
• Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 
o Strateški ciljevi: 
 Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima 
 Jačanje regionalne konkurentnosti 

Dokument je usklađen s višegodišnjim financijskim okvirom EU te aktima strateškog planiranja 
povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. 
– 2027. definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji 
omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova 
donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-
04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6), a koja je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskom 
parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkh odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, 
Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo 
te financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument 
za upravljanje granicama i vize (COM (2018) 375 final). 
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2. ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE 
RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI 

2.1. Osnovni podaci 
2.1.1. Položaj i smještaj 
Općina Sibinj se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji na južnim obroncima Dilj gore, zapadno od 
Slavonskog Broda te zauzima površinu od 110 km2. U sastavu općine je 12 naselja, redom: 
Bartolovci, Brčino, Čelikovići, Gornji Andrijevci, Grgurevići, Grižići, Gromačnik, Jakačina Mala, 
Ravan, Sibinj, Slobodnica i Završje. Prema popisu stanovništva iz 2011. g. općina Sibinj broji 6.895 
stanovnika u 2.191 kućanstavu. Većinom je to hrvatsko, rimokatoličko stanovništvo. Prema 
podacima za posljednja četiri popisna razdoblja općina Sibinj bilježi konstantan porast broja 
stanovnika.  

Slika 2-1: Položaj općine Sibinj 

 

Općina Sibinj prostire se pretežito nizinskim područjem između regionalne ceste 
i željezničke pruge u smjeru Zagreba te uz križanje cesta prema Požegi. Urbanistička koncepcija 
mjesta je izrazitog povijesnog tipa, uvjetovana prolazom "carske" ceste i željezničke pruge te 
kasnijim napretkom industrije u Slavonskom Brodu. Naselje ima lijep položaj na dodiru posavske 
nizine i ogranaka Dilja. 

Kroz Sibinj prolaze tri Potoka s diljskog slivnog područja (Kapljarevac-Petnja, Kikovac, Dubski), 
a na padinama Dilja nalazi sePetnja, umjetno jezero u šumskom okružju sa izvorom pitke vode 
"Tomislav". 

Nadmorska visina crkve u središtu naselja je 122 m. Klima mjesta je, kao i šireg područja, umjereno 
kontinentalna. 
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2.1.2. Uprava i dig italizacija 
Uprava Općine Sibinj trenutno broji 5 zaposlenika, koji se dijele na službenike i namještenike. 
Kategoriju službenika čine zaposlenici s VSS i SSS, dok kategoriju namještenika čine osobe sa 
završenom srednjom ili osnovnom školom. Troje službenika imaju završenu VSS, dok dvije 
službenice imaju SSS. Kada govorimo o spolnoj strukturi, gotovo je jednaka, što znači da su dva 
zaposlenika muške osobe, a tri zaposlenika su ženske osobe.   

Općina Sibinj kao javna ustanova nije u procesu digitalizacije javne uprave te osim službene 
internetske stranice koja građanima omogućuje lakši pristup informacijama nije pokrenula druge 
mogućnosti digitalizacije sustava.  

Uprava općine sve informacije i objave vezane za djelovanje Općine i važne za stanovnike općine 
pravovremeno objavljuje na službenoj stranici Općine te tim putem omogućava svima pristup 
informacijama i komunikaciju s upravom. Isti kanal koristiti će se i u budućoj komunikaciji sa 
stanovnicima vezano za ispunjenje ciljeva Provedbenog programa.  

2.1.3. Proračun 
Institut za javne financije dodijelio je javno priznanje Općini Sibinj te proračun Općine proglasio 
prepoznatljivo transparentnim. Kako bi na jasan i transparentan način informirao svoje stanovnike 
o trošenju javnih sredstava pokrenuli su projekt „Proračun za građane“ koji se nalazi na Internet 
stranici www.proracun.hr te na službenoj stranici Općine www.sibinj.hr. U njemu je prikazano na 
koji način Općina Sibinj prikuplja i investira sredstva.  

Osnove analize svih sektora proračunska su kretanja koja omogućuju uvid u rashode te analizu 
istih. Uravnotežena proračunska kretanja te kvalitetno planiranje prihoda i rashoda jedan su od 
ključnih preduvjeta za rast gospodarstva održivog razvoja. Proračunski prihodi Općine Sibinj svake 
godine bilježi porast te dolje tablica prikazuje kretanja proračunskih prihoda u razdoblju od 2017. 
do 2020. godine.  

Tablica 2-1: Proračunski prihodi Općine Sibinj u razdoblju 2017. – 2020. 
PRORAČUNSKI PRIHODI (u HRK) 

2017. 13.110.262,22 
2018. 14.417.796,92 
2019. 20.683.502,50 
2020. 16.836.169,74 

Izvor: Izvještaji o izvršenju proračuna Općine Sibinj 

Proračun se u 2020. godini povećao za gotovo 4 milijuna kuna u odnosu na 2017. godinu, što 
pokazuje povećanje proračuna od 25% u gledanom razdoblju. 

Kada govorimo o proračunskom planu za 2021. godinu te projekcijama za 2022. i 2023. godinu, iz 
tablice ispod vidljivo je kako se proračun za 2021. godinu planirao u iznosu od 26.454.650,00 HRK, 
što je povećanje proračunskih prihoda za 55% u odnosu na 2020. godinu. Osim toga, ukoliko 
projekciju usporedimo s proračunskim prihodima iz 2017. godine, planirani prihodi u 2021. godini 
veći su za 102%  od onih ostvarenih u 2017. godini. Proračunski prihodi Općine Sibinj zamjetno 

http://www.proracun.hr/
http://www.sibinj.hr/
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su povećani uspoređujući promatrani period, a povećanje prihoda uvelike je rezultat sredstava koja 
su dostupna u okviru proračuna Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Za daljnje analize 
ključan će biti iznos realiziranih proračunskih prihoda. 

Tablica 2-2: Proračunski plan Općine Sibinj za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 
PRORAČUNSKE PROJEKCIJE (u HRK) 

2021. 26.454.650,00 
2022. 29.507.250,00 
2023. 21.694.499,00 

Izvor: Proračun Općine Sibinj za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

U razdoblju od 2017. do 2020. godine u proračun Općine Sibinj iz fondova Europske unije 
uplaćeno je 2.264.940,00 HRK, dok se u 2021. godini planiraju sredstva od 2.337.652,50 HRK.  

2.1.4. Proračunska ulaganja u strateške ciljeve u razdoblju 2017. – 2020. 
Važan pokazatelj kvalitete ulaganja i proračunske potrošnje svakako je strateško ulaganje, odnosno 
ostvarivanje zadanih strateških ciljeva i proračunska izdvajanja za te ciljeve. Strateški ciljevi 
ostvaruju se kroz razvojne projekte, programe i mjere kojima se potiče kvalitetno raspolaganje 
dostupnim resursima i održivi razvoj područja. Sukladno tome, važno je napomenuti kako je u 
Strateškom razvojnom programu općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine definirano pet 
strateških razvojnih ciljeva: 

• SC1. Planiranje razvoja i izgradnja infrastrukture 
• SC2. Održivo upravljanje okolišem 
• SC3. Razvijeno gospodarstvo temeljeno na lokalnim resursima 
• SC4. Odgovorno, aktivno i održivo upravljanje 
• SC5. Visoka razina kvalitete života 
 
Obzirom na gore navedene ciljeve, ključno je prikazati proračunsku potrošnju po strateškim 
ciljevima kako bismo mogli iščitati koliko su planirani ciljevi povezani sa samim proračunom 
jedinice lokalne samouprave i sukladno tome, koliko su ostvarivi. U tablici dolje su prikazani 
ukupna proračunska strateška ulaganja Općine Sibinj u razdoblju od 2017. godine do  kraja 2020. 
godine. Vrijednost ukupnog planiranog ulaganja za svih pet strateških ciljeva kroz sve godine 
obuhvaćene Programom iznosila je 103.208.041,73 HRK, dok je vrijednost ukupnog izvršenja do  
kraja 2020. godine iznosila 61.850.150,53 HRK, što pokazuje da je realizirano 60% ukupnih 
planiranih strateških investicija. 

Tablica 2-3: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve 

STRATEŠKI CILJEVI UKUPNO 
PLANIRANO 

UKUPNO 
REALIZIRANO 

POSTOTAK 
REALIZACIJE 

STRATEŠKI CILJ 1. 39.319.000,00 25.969.704,53 66,1% 
STRETEŠKI CILJ 2.  11.613.000,00 8.396.091,82 72,3% 
STRATEŠKI CILJ 3.  4.539.841,73 1.890.080,00 41,6% 
STRETEŠKI CILJ 4. 16.213.200,00 15.112.900,00 93,2% 
STRATEŠKI CILJ 5. 31.523.000,00 10.481.375,00 33,2% 

SVEUKUPNO 103.208.041,73 61.850.150,53 60% 
Izvor: Razvojni programi Općine Sibinj 
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Kako vidimo iz tablice gore od ukupno planiranih sredstava za strateške razvojne ciljeve kroz 
razdoblje od četiri godine ostvareno je 60% planiranog. Za strateški cilj 1 – Planiranje razvoja i 
izgradnja infrastrukture ostvareno je 66,1% planiranih sredstava. Kako se radi o mjerama za razvoj 
infrastrukturnih sustava i objekata te unapređenje javne i društvene infrastrukture za realizaciju 
uloženo je 25.969.704,53 HRK kroz razdoblje od 2017. do 2020. godine. Strateški razvojni cilj 2 – 
Održivo upravljanje okolišem i prioritetna područja Učinkovito korištenje energije, Racionalan i 
održiv sustav gospodarenja otpadom i Zaštita i očuvanje prirodnih resursa realizirani su u iznosu 
od 8.396.091,82 HRK ili 72,3% planiranih sredstava. Najmanje sredstava je planirano, ali i utrošeno 
u strateški cilj 3 – Razvijeno gospodarstvo temeljeno na lokalnim resursima, pa je od planiranih 
sredstava utrošeno 41,6% ili 1.890.080,00 HRK.  

Za strateški cilj 4 – Odgovorno, aktivno i održivo upravljanje gdje su prioriteti civilno društvo i 
razvoj istih realizirano je gotovo sve što je planirano, 15.112.900,00 HRK ili 93,2% planiranih 
sredstava. Za strateški cilj 5 – Visoka razina kvalitete života planirano je preko 30 milijuna kuna, 
ali je realizirano svega 33,2% ili 10.481.375,00 HRK. Iz ovoga možemo zaključiti da se najviše 
ulagalo u infrastrukturnu izgradnju i razvoj te realizacija od 60% je vrlo zadovoljavajuća. 

Grafikon 2-1: Proračunska ulaganja u strateške ciljeve u % 

 

2.1.5. Opća infrastruktura 
Jedan od važnijih pokazatelja razvoja komunalne infrastrukture na području općine Sibinj je 
aktivno sudjelovanje u pokretanju građenja kanalizacijske mreže projektom Brod 2. Kako općina 
Sibinj ima razvijenu vodovodnu mrežu te  je izgrađeno 52,6 km mreže i priključeno oko tisuću 
kućanstava, potrebno je riješiti pitanje odvodne otpadnih voda. Stanovnici općine Sibinj sanitarne 
vode riješavaju pomoću septičkih, sabirnih ili crnih jama čime ne predstavljaju izuzetak u županiji. 
Obzirom da postojeći način zbrinajvanja otvara velike mogućnosti zagađenja podzemnih 
vodonosnih horizonta i manjih tekućica, može utjecati na zdravlje korisnika vode. 

Plinska mreža na području općine izgrađena je u dužini 46 km te daje mogućunost korištenja ovog 
energenta gotovo svim stanovcima općine Sibinj.  

58%23%

10%

9%
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Nadalje, unapređenje sustava gospodarenje otpadom na području općine Sibinj u razdoblju od 
2017. do 2020. godine realizirano je investicijama u infrastrukturu za gospodarenje otpadom i 
strateškim planiranjem daljnjeg unpaređenja u idućem razdoblju. Općina Sibinj usvojila je Plan 
gospodarenja otpadom 2018. godine kojim su riješena prioritetna pitanja o sustavu gospodarenja 
otpadom.  

Stanovništvo Općine Sibinj obuhvaćeno je organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u 
obuhvatu od 100% što znači da su svi stanovnici u sustavu organiziranog sakupljanja otpada.  

Tijekom ovog razdoblja uspostavljen je sustav zelenih otoka za odvojeno prikupljanje stakla, 
plastike i papira. Zeleni otoci postavaljeni su na osam lokacija na području općine: izletište Petnja, 
ispred društvenog doma u Slobodnici, ispred društvenog doma u Bartolovcima, pored autobusnog 
satajališta u Gromačniku, ispred društvenog doma u Ravnu, ispred društvenog doma u 
Grgurevićima, ispred društvenog doma u Gornjim Andrijevcima i ispred društvenog doma u 
Grižićima. U spomenutom razdoblju Općina Sibinj nabavila je 1670 spremnika od 120 l za otpadnu 
ambalažu od papira i kartona, 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od plastike, 6100 
komada plastičnih vrećica za odlaganje staklene ambalaže, a sve u svrhu odvojenog prikupljanja 
korisnog otpada, odnosno smanjenja koričine miješanog komunalnog otpada. U 2017. godini 
Općina je pokrenula projekt nabavke mobilnog reciklažnog dvorišta, koje je smješteno u naselju 
Gregurevići, na što su izdvojili 86.875,00 HRK sredstava te za nabavku spremnika i vrećica 
utrošeno je 325.425,00 HRK sredstava.  

Divljih i nedogovornih odlagališta na području općine Sibinj nema, a tijekom ovog razdoblja 
zabilježeno je jedno takvo na k.o. Sibinj te je na osnovu Plana sanacije tog odlagališta uklonjen 
otpad. Procijenjena količina otpada za sanaciju je 6.470 m3 te je iznos troškova saniranja iznosio 
gotovo 3 milijuna. 

Ukupna količina sakupljenog miješanog komunalnog otpada smanjena je za 10% kroz gledano 
razdoblje od 2017. do 2020. godine i pozitivan je pokazatelj u smislu ostvarenja najpoželjnije opcije 
gospodarenja otpadom – sprječavanja nastanka otpada i ponovno korištenje istoga. Količine 
odvojeno prikupljenog komunalnog otpada također su u porastu te u 2020. godini jedan dio 
glomaznog otpada proveden je kroz mobilno reciklažno dvorište.  

Tablica 2-4: Struktura otpada 

Godina Ukupno 
sakupljeno (t) 

Miješani 
otpad (t) 

Glomazni 
otpad (t) 

Papir/karton 
(t) 

Staklo 
(t) 

Plastika 
(t) 

2017. 1242,23 1.160,65 6,88 45,26 2,1 27,34 
2018. 1.175,68 1.098,62 7,18 44,16 4,5 21,22 
2019. 1.141,72 1.044,98 30,12 39,22 3,1 24,30 
2020. 1.119,12 1.042,47 20,35 32,40 1,5 22,40 

Izvor: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Kada pratimo proračunska ulaganja u infrastrukturne sustave, Općina Sibinj je u razdoblju od 2017. 
do 2020. godine unutar proračunskih infrastrukturnih sredstava uložila 6.502.663,17 HRK na 
izgradnju komunalne infrastrukture, dok je za održavanje iste utrošeno 10.130.690,23 HRK. Čak 
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36% tih sredstava utrošeno je na  izgradnju i održavanje javnih površina te na uređivanje i 
pročišćavanje odvodnih kanala. Gotovo isto sredstava, 35%, utrošeno je za izgradnju, 
rekonstrukciju i održavanje nerazvrstanih cesta, dok za izgradnju javne rasvjete, održavanje i 
troškove električne energije za javnu rasvjetu utrošeno je 24,5% infrastrukturnih proračunskih 
sredstava. Na izgradnju objekata i staza na grobljima te održavanje groblja utrošeno je 4,5% 
sredstava.  

Grafikon 2-2: Ulaganje u razvoj komunalne i javne infrastrukture u % 

 

Revitalizacija javnih površina i neiskorištenih nekretnina podrazumjeva unapređenje kvalitete 
života u općini Sibinj kroz urbanu regeneraciju javnih prostora. Od 2017. do 2020. godine 
provedene su sljedeće investicije u revitalizaciju javnih površina:  

• Uređenje i opremanje dječjih igrališta 
• Izgradnja vrtića 
• Uređenje lovačkog doma u mjestu Sibinju 
• Uređenje Društvenog doma u mjestu Grižići 
• Uređenje Društvenog doma u mjestu Brčino 
• Uređenje Društvenog doma u mjestu Gregurevići 
• Uređenje groblja 
• Izgradnja skloništa za napuštene životinje 

 
U proteklom razdoblju za aktivnosti djece na otvorenom obnovljena su i opremljena dječja igrališta, 
i to dva dječja igrališta u mjestu Slobodnica, dva igrališta u mjestu Sibinj, dječje igralište u mjestu 
Završje te dječje igralište u mjestu Gornji Andrijevci. 

Kako Općina nije bila upješna u prijavi na natječaj za energetsku obnovu zgrada javne namjene, 
neke objekte u vlasništvu Općine obnovila je iz sredstava proračuna. Tako je obnovljen Lovački 
dom u mjestu Sibinj, Društveni dom u mjestu Grižići, Društveni dom u mjestu Brčino te Društveni 
dom u mjestu Gregurevići.  

36%

35%

24,5%

4,5%

Javne površine Nerazvrstane ceste Javne rasvjeta Groblja
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Osim toga, infrastrukturne investicije obuhvatile su i izgradnju pješačkih staza te nerazvrstanih 
cesta u naseljima općine, pa se u ovom razdoblju utrošila 3.545.159,55 HRK za izgradnju i 
rekonstrukciju pješačkih staza u naseljima općine Sibinj te 2.185.599,56 HRK za nerazvrstane ceste 
u nadležnosti Općine. U ovom razdoblju od planiranih investicija izgrađene su pješačke staze u 
naseljima Završje i Slobodnica, u naselju Bartolovci izgrađena je pješačka staza, parkiralište kod 
crkve i cesta, zatim cesta u naselju Sibinj, rekonstruirana je cesta u naselju Gregurevići te je uređena 
šetnica na izletištu Petnja. 

Dodatno, prema popisu stanovništva iz 2011. godine u općini Sibinj 47% kućanstava posjeduje 
osobno računalo, stolno ili prijenosno, dok se 43% kućanstava koristi internetom. O razvoju 
informatičke pismenosti stanovništva općine Sibinj više će reći usporedba navedenih podataka sa 
onima koji će iznjedriti novi službeni popis stanovništva u 2021. godini. Ključni preduvjeti za 
društveni i gospodarski razvoj općine Sibinj je uvođenje besplatnog bežičnog interneta kao 
osnovne telekomunikacijske infrastrukture. Projekt WiFi4EU proveden je 2020. godine te je za sve 
uveden besplatni bežični internet na javnim površinama. Instalirano je šest vanjskih i šest 
unutarnjih pristupnih točaka na sljedećim lokacijama: zgrada Općine Sibinj, Društveni dom Sibinj, 
Društveni dom Slobodnica i Društveni dom Gornji Andrijevci. 

2.2. Društvo 
2.2.1. Demografski pokazatelji 
Prema podatcima iz Popisa stanovništva RH 2011. godine, na području općine Sibinj živi 6.895 
stanovnika ili 4,35% stanovnika Brodsko-posavske županije. Kao i u ostatku lokalnih sredina RH, 
demografska kretanja na području općine Sibinj nisu pozitivna te je primjetan trend opadanja broja 
novorođenih, porast broja starog i neaktivnog stanovništva, unatoč velikim naporima lokalne vlasti 
da se taj trend uspori i promijeni. Negativna demografska obilježja također su u sukladnosti s 
otvaranjem tržišta rada EU, punopravnim članstvom RH. Kako je vidljivo iz slijedeće tablice, u 
vremenskom razdoblju od 1991. do 2001. godine, Općina bilježi pozitivne demografske trendove 
te značajan rast broja stanovnika. 

Tablica 2-5: Populacijski trend na području općine Sibinj 
Godina 1991. 2001. 2011. 

Broj stanovnika 6.886 7.549 6.895 
Izvor: Državni zavod za statistiku, 2011. godine, Popis stanovništva 

Iz prikazanog je vidljivo da sama općina Sibinj predstavlja vrlo poželjno i ugodno mjesto za život, 
u neposrednoj blizini županijskog središta, grada Slavonskog Broda te se također da zaključiti da 
je jedan od ključnih razloga negativne demografske slike gospodarska situacija na području 
cjelokupne RH. U općini Sibinj muškarci čine 49,24 % ukupne populacije, dok je udio žena 
neznatno veći i iznosi 50,76 %. 
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Grafikon 2-3: Spolna i dobna struktura stanovnika Općine Sibinj 

 
Izvor: Državni zavod za statistiku, 2011. godine, Popis stanovništva 

Kako bi umanjila negativne demografske utjecaje na svome području, Općina značajna sredstva 
ulaže u unapređenje svoje demografske slike, a sve u svrhu unapređenja kvalitete života svojih 
stanovnika. U prethodnom periodu Općina je provodila slijedeće mjere:  

• Dodjela jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu djecu 
• Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine 

Sibinj (financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili  stambenog objekta na 
području općine Sibinj, poboljšanje kvalitete stanovanja postojećeg stambeno prostora) 

• Studentske stipendije 
• Sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola 
• Izgrađen dječji vrtić 
• Sufinanciranje cijene vrtića za djecu koja su pohađala gradske vrtiće (dok nije bi izgrađen 

dječji vrtić Sibinj) 
• Tekuće i kapitalne donacije OŠ „Sibinjskih žrtava“  

 
Mjere koje se nalaze u sklopu Provedbenog programa kreirane su na način da pozitivno utječu na 
negativne demografske trendove te u najvećoj mogućoj mjeri promijene njihov utjecaj na Općinu.  

2.2.2. Odgoj i obrazovanje 
Na području općine Sibinj postoji sva potrebna infrastruktura za predškolski i osnovnoškolski 
odgoj djece s područja Općine. Sama općina broji ukupno 12 mjesta, koja su međusobno relativno 
blizu te ne iziskuju od stanovnika daleko putovanje kako bi djecu smjestili u adekvatnu obrazovnu 
instituciju. Demografske mjere predstavljale su, a i u budućem mandatnom periodu oslonac su 
razvoja Općine, budući će, nastavak negativnih trendova dovesti u pitanje njihov sam opstanak.  

Na području Općine iznadprosječan broj stanovnika ima završeno samo osnovnoškolsko 
obrazovanje ili niže. Kako je vidljivo u slijedećoj tablici, u kojoj su evidentirani predmetni postotci 
obrazovne strukture stanovništva, vidljiva je nepovoljna obrazovna struktura stanovništva općine. 
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Tablica 2-6: Obrazovna struktura stanovništva Općine Sibinj 
Opis stanja Udio u stanovništvu općine 

Bez škole  3 % 
Ne završena osnovna škola  15% 
Osnovna škola  23% 
Srednja škola  53% 
Visoko obrazovanje  6% 
Nepoznato  0% 
UKUPNO  100% 

Izvor: Državni zavod za statistiku, 2011. godine, Popis stanovništva 

Nepovoljna obrazovna slika stanovništva Općine ogleda se u usporedbi navedenih podataka s 
nacionalnom razinom, u kojoj je vidljivo da prosječni stanovnik općine Sibinj ima završeno 
osnovnoškolsko obrazovanje, dok prosječni stanovnik RH ima završeno srednjoškolsko 
obrazovanje. Navedene razlike u obrazovnoj strukturi državne i lokalne razine svjedoče i u korist 
gospodarske nerazvijenosti ovog područja. Također, obrazovna struktura diktira i oblike 
gospodarskog djelovanja na području općine, koja i dalje, unatoč svojoj blizini administrativnom 
središtu županije, broji relativno velik broj poljoprivrednika.  

Na području općine Sibinj djeluje osnovna škola „Sibinjskih žrtava“, osmogodišnja matična škola 
smještena u mjestu Sibinj, osmogodišnja područna škola u Slobodnici i pet područnih  škola i to u 
Gornjim Andrijevcima, Starom Slatiniku, Grižićima, Grgurevićima i Ravnu. Matična škola provodi 
nastavu od I – VIII razreda te ima sve potrebne infrastrukturne kapacitete (učionički prostori, 
školska dvorana, vanjska igrališta) za održavanje kvalitetne nastave. Područne škole (osim one u 
Slobodnici) održavaju nastavu od I – IV razreda te su ograničene prostornim kapacitetima. 
Ukupno, škole na području općine pohađa 528 učenika. Općina konstantno ulaže u unapređenje 
obrazovnih kapaciteta za svoje stanovnike, kroz korištenje dostupnih EU fondova i proračunskih 
sredstava.  

Kako je vidljivo u prethodnom poglavlju „Demografski pokazatelji“, broj djece koja se rađa se iz 
godine u godinu smanjuje, što je izrazito vidljivo na periodu od posljednjih 20 godina. Navedeni 
trendovi primjetni su u većini jedinica lokalne samouprave na području RH. Kako bi se ovi 
negativni demografski učinci ublažili, Općina planira, planskim ulaganjima u budućem periodu u 
najvećoj mogućoj mjeri unaprijediti kvalitetu života stanovnika općine te planski ulagati uz 
unapređenje odgojno obrazovne infrastrukture.   

2.2.3. Kultura 
Na području općine Sibinj djeluje nekoliko udruga civilnog društva čija je osnovna funkcija 
pronicanje kulturnih dobara i običaja ovoga kraja a to su: 

• KUD Tomislav, Sibinj 
• KUD Šokica, Slobodnica  
• KUD Slavonija, Gornji Andrijevci  
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Sva kulturno-umjetnička društva koja djeluju na području općine imaju dugogodišnju tradiciju te 
su na globalnoj razini prepoznati kao širitelji Slavonskih običaja i kulture. Vrlo su aktivni u svom 
djelovanju, čine okosnicu kulturnog djelovanja na području Općine, imaju vrlo stabilan broj 
članova ali i veliko značenje zajednicu kao cjelinu.   

KUD-ovi u sklopu svog djelovanja imaju i organizaciju manifestacija na području općine i to kako 
slijedi:  

• KUD Tomislav, Sibinj: tradicionalni godišnji koncert „Poklon svome selu“ koji se održava 
na blagdan Sveta tri kralja; 

• KUD Šokica, Slobodnica: tradicionalni godišnji koncert “Uskrsni ponedjeljak” u Slobodnici, 
Božićni koncert pod nazivom “Slava Bogu na visini” 

• KUD Slavonija, Gornji Andrijevci: folklorne večeri pod nazivom “Kukuruzijada” 
 

2.2.4. Civilno društvo 
Na području općine Sibinj postoji veliki broj organizacija civilnog društva, koje svojim djelovanjem 
obogaćuju kulturni i društveni život na ovome području. Osim navedenih kulturno umjetničkih 
društava, postoji značajan broj udruga na području sporta (6 nogometnih klubova, rukometni te 
ribolovni klub), vatrogastva (dobrovoljno vatrogasno društvo Grižići) te druge kreativne udruge. 
Organizacije civilnog društva provedbom svojih planiranih aktivnosti (humanitarnog ili 
društvenog karaktera) ostvaruju veliku korist lokalnoj zajednici, ukazuju na potrebe i probleme 
lokalne zajednice ali i promiču lokalnu kulturu i običaje na globalnoj razini.  

Grafikon 2-4: Područja djelovanja OCD-ova s područja općine Sibinj 

 
Izvor: Registar udruga 
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2.2.5. Sport 
Općina Sibinj nema krovnu sportsku organizaciju koja se bavi organiziranjem i financiranjem 
djelovanja sportskih udruga na području općine. Na području Općine postoji veliki broj sportskih 
organizacija koje se uspješno razvijaju te obogaćuju društveni život. Općina u najvećoj mogućoj 
mjeri financijski i na sve druge način potpomaže rad i razvoj ovih organizacija te se svake godine 
izdatci za razvoj sporta i sportske infrastrukture povećavaju. Općina ima u planu izgradnju 
sportsko rekreacijskog centra na području mjesta Sibinj te se za isti traži adekvatna lokacija i skup 
sadržaja koji će u istome biti dostupan građanima. Općina (koliko to dopušta proračun i dostupna 
sredstva fondova) prijavljuje i provodi projekte iz područja sporta.  

Od bitnih sportskih manifestacija koje se održavaju na području Općine ili u njenoj organizaciji 
ističu se slijedeće manifestacije:  

• memorijalni maraton „Putevima Sibinjskih žrtava“, koji se održava u spomen na stradanje 
osmorice nevinih Hrvata 1935. godine;  

• u mjesecu svibnju na jezeru Petnja održava se međunarodni „Airsoft“ turnir u organizaciji 
Airsoft kluba „Slavonija“ iz Sibinja;  

• Kup Republike Hrvatske u kajaku i kanuu na mirnim vodama za uzraste mlađih kadeta, 
kadeta i mlađih juniora u organizaciji Kajak kanu kluba "Olimpik" iz Slavonskog Broda koji 
se održava na jezeru Petnja;  

• turnir malog nogometa pod nazivom „Tri kralja“ koji se tradicionalno početkom mjeseca 
siječnja održava u organizaciji NK Mladost iz Sibinja u dvorani OŠ Ivan Mažuranić u Sibinju. 

 
2.2.6. Zdravstvena zaštita i socijalna skrb 
Zdravstvena zaštita na području općine Sibinj provodi se u tri ambulante i to u mjestima Sibinj, 
Slobodnica i Grgurevići. U mjestima Slobodnica i Grgurevići nalaze se ambulante liječnika opće 
prakse dok se u mjestu Sibinj nalazi namjenski objekt u kojem je smještena ambulanta liječnika 
opće prakse te dentalne medicine. Nadalje, u mjestu Sibinj nalazi se ljekarna koja radi sve dane 
osim subote i nedjelje te je opremljena da zadovolji sve potrebe stanovnika Općine.  

O životinjama s područja Općine brine veterinarska ambulanta Praxis-vet d.o.o. smještena u 
mjestu Sibinj.  

Općina je u 2020. godini značajna sredstva izdvojila za unapređenje socijalne skrbi na svome 
području.  

Tablica 2-7: Izdvojena novčana sredstva za unaprjeđenje zdravstvene zaštite na području općine Sibinj 

Aktivnost Sredstva iz 
proračuna 

Jednokratne novčane pomoći za osobe slabijeg imovinskog stanja temeljem odluke načelnika 57.600,00 kn 
Pomoć osobama s invaliditetom (sufinanciranje boravka djece s posebnim potrebama u 

dječjem vrtiću Cekin, novčane pomoći osobama s invaliditetom) 50.800,00 kn 

Pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja u naravi (plaćanje računa električne energije, 
vode, komunalne naknade, naknade za uređenje voda i sl.)  12.444,69 kn 

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima (priključak plina na temelju Zakona o pravima 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji) 14.810,18 kn 

Tekuće donacije – Crveni križ 78.071,35 kn 
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Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (izvanredne situacije uzrokovane požarom, 
poplavama i sl.) 6.000,00 kn 

Izvor: Proračun općine Sibinj 

2.3. Gospodarstvo 
2.3.1. Indeks razvijenosti 
Kompozitni1 indeks razvijenosti, sastavljen od društveno-gospodarskih indikatora definira stupanj 
razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave.  

Općina Sibinj nalazi se u drugoj skupini jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti 
indeksa nalaze između 50% i 70% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske. U skladu s člankom 
36. Zakona o regionalnom razvoju RH, općini Sibinj pripada status potpomognutog područja. 
Prema parametrima za izračun vrijednosti kompozitnog indeksa razvijenosti (prosječni dohodak 
po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti, opće 
kretanje stanovništva, indeks starenja te stupanj obrazovanja), vrijednost indeksa Općine iznosi 
97,475 dok je vrijednost indeksa razvijenosti Brodsko-posavske županije 93,449 što županiju 
svrstava u prvu skupinu jedinica regionalne samouprave ili u drugu polovicu ispodprosječno 
rangiranih županija. Slijedom navedenog možemo zaključiti da se i analizirana općina Sibinj kao i 
Brodsko-posavska županija razvijaju podjednakom dinamikom, što je još uvijek ispod prosjeka 
RH.  

Grafikon 2-5: Indeks razvijenosti 

 
Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

2.3.2. Tržište rada 
Prema službenim informacijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za mjesec kolovoz 2021. 
godine (zadnji dostupni podatci), u Brodsko-posavskoj županiji evidentirano je 6265 nezaposlenih 
osoba.  

Kako je vidljivo iz Popisa stanovništva 2011. godine (posljednji relevantni popis), od ukupno 5.743 
osobe (stanovništvo starije od 15 godina, radno sposobnih ili umirovljenih i ekonomski neaktivnih) 
stanovnika Općine Sibinj, njih 1.794 evidentirano je kao zaposleno (31,24%), što je značajno ispod 
prosjeka RH koji iznosi 41,4%. Nezaposlenih na području Općine je 608 ili 10,59%, što je također 
više od državnog prosjeka od 8,0%. Nepovoljan pokazatelj predstavlja i broj ekonomski 

 
1 Indeks se računa prema sljedećim parametrima: prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa 
nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje) te indeks starenja. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Indeks razvijenosti Brodsko-posavske županije

Indeks razvijenosti općine Sibinj

93,449

97,475



PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE SIBINJ – DECEMBER 2021 19 

neaktivnog stanovništva (umirovljenika, osoba koje se bave obvezama u kućanstvu, studentima te 
ostalim neaktivnim osobama) koji u slučaju općine Sibinj iznose 3.341 stanovnika ili 58,18% , 
značajno više od državnog prosjeka od 50,5%. Navedeni pokazatelji prikazuju nepovoljnu sliku 
tržišta rada u Općini, području u kojem se ulažu značajni napori, kako od strane jedinice lokalne 
samouprave tako i od strane LAG-a kojem ista pripada, kako bi se uspješno promijenili negativni 
trendovi.   

Unatoč svojoj geografskoj blizini središtu Brodsko-posavske županije, gradu Slavonskom Brodu, 
općina Sibinj prema navedeni pokazateljima i dalje se nalazi među jedinicama lokalne samouprave 
koje imaju značajno više broje od državnog prosjeka.  

Općina je do sada u svojim aktivnostima aktivno radila na rješavanju problema nezaposlenih osoba 
sa svog područja, omogućavajući sve dostupne kanale za lakše pronalaženja zaposlenja svojim 
stanovnicima:  

• Stručno osposobljavanje – 2019., sredstva HZZ-a 14.060,88 kn – 1 osoba na stručnom  
• Javni radovi – u 2018. sredstva HZZ-a  145.705,80 kn – 7.zaposlenih osoba 
• Javni radovi – u 2019. sredstva HZZ-a  127.832,39 kn – 5.zaposlenih osoba 
• Javni radovi – u 2020. sredstva HZZ-a  91.099,00 kn – 3. zaposlene osobe 
• Javni radovi – u 2021. sredstva HZZ-a  61.546,59 kn – 2.zaposlene osobe 
• Program Zaželi – u razdoblju 2018.-2020. – EU sredstva 2.382.241,40 kn, 16. zaposlenih 

žena + voditelj projekta, 102 korisnika 
• Program Zaželi – „Nastavljamo zajedno“  u razdoblju 2021.-2022 – EU sredstva 

2.382.430,00 kn , 26. zaposlenih žena + voditelj projekta, 197 korisnika do danas 
 
2.3.3. Poduzetništvo 
Općina Sibinj nalazi se na odličnom geoprometnom položaju za razvoj poduzetništva te će se u 
budućem mandatnom razdoblju planski pristupiti njegovom daljnjem unapređenju te privlačenju 
novih investicija na ovo područje. Smještena u neposrednoj blizini županijskog središta, grada 
Slavonskog Broda, graničnog prijelaza s BiH te izlaza na autocestu A3, općina Sibinj i njena 
gospodarska zona predstavljaju jednu od najatraktivnijih lokacija za ulaganje u ovom dijelu RH.  

Manjak značajnijeg gospodarskog rasta u Općini uzrokovan je nepovoljnom poslovnom klimom 
na državnoj razini, manjku stranih investicija te nepoznavanju discipline privlačenja investitora. 
Također, nepovoljni migracijski trendovi na ovom području (otvaranjem EU tržišta rada) uzrok su 
manjka kvalificirane radne snage za obavljanje modernih poslova koje gospodarski subjekti traže. 
Isto je vidljivo i na nekoliko posljednjih popisa stanovništva, evidentirano po značajnom smanjenju 
broja stanovnika na ovom području.  

Kako je vidljivo iz prethodnog poglavlja, općina ima nepovoljne pokazatelje u pogledu ukupnog 
broja zaposlenog stanovništva, neaktivnog stanovništva ali i demografske slike prosječne starosti 
stanovništva, koja je slične situacije u gotovo svim lokalnim sredinama RH.  
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Na području općine Sibinj u 2020. godini, prema podatcima Hrvatske gospodarske komore 
evidentirano je 37 aktivnih gospodarskih subjekata kod kojih je zaposleno 197 osoba. Tvrtke 
djeluju u različitim djelatnostima te ne postoji jedna djelatnost za koju se većina odlučuje, 
uzrokovano pojedinim ključnim resursom s tog područja. Unapređenjem uvjeta u poduzetničkoj 
zoni kao i aktivnijim radom na privlačenju investicija na područje općine, plan je u slijedećem 
mandatnom periodu povećati gospodarsku prisutnost na području Općine.  

2.3.4. Poljoprivreda 
Općina Sibinj geografski je smještena u sjevero-istočnom dijelu Brodsko-posavske županije. Od 
ukupne površine Općine, koja iznosi 104,371 km², poljoprivredne površine čine udio od 37,31% 
ili 3.391 ha, od čega 2.709 ha čine obradive površine, od čega 80% ukupne površine predstavljaju 
oranice. Teren je podijeljen na nagibni i ravni te je pogodan za ratarske ili voćarske kulture.    

Tablica 2-8: Struktura poljoprivrednog zemljišta na području općine Sibinj 
Oblik vlasništva  Ukupna površina (ha) 
Državno vlasništvo  2.389,75 ha 
Privatno vlasništvo  1.001,25 ha 
Ukupno površine  3.391,00 ha 

Izvor: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (Prostorni plan BPŽ 2008.) 

Prema podatcima iz Upisnika poljoprivrednika za 2020. godinu, na području općine Sibinj 
registrirano je 280 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 11 obrta kojima je primarna 
poljoprivredna djelatnost, 40 samo opskrbnih poljoprivrednih gospodarstva te 2 trgovačka društva. 
Prema broju registriranih OPG-a općina Sibinj pripada među prosječno razvijene u Brodsko-
posavskoj županiji.   

Grafikon 2-6: Broj OPG-a na području općine Sibinj 

 
Izvor: Upisnik poljoprivrednika 

Kako je vidljivo iz prethodnog grafičkog prikaza, broj OPG-ova na području Općine je u 
polaganom padu, što je u skladu s demografskim pokazateljima cjelokupnog područja, nepovoljnoj 
ekonomskoj situaciji na području cijele RH a poglavito regiji Slavonija. Navedena statistika u skladu 
je i sa trendovima u ostalim jedinicama lokalne samouprave na području RH, koje od ulaska 
Republike Hrvatske u Europsku Uniju bilježe pad broja stanovnika, kao i gospodarskih subjekata.  

Prema dobnoj strukturi nositelja poljoprivrednih gospodarstava na području Općine, najveći broj 
nositelja nalazi se u kategoriji starijih od 65 godina, što je u skladu s dobnom strukturom 

333 329

280

240

260

280

300

320

340

2018. 2019. 2020.



PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE SIBINJ – DECEMBER 2021 21 

stanovništva na području Općine, ali i negativnim demografskim trendovima na području županije 
i RH. Kako je vidljivo na slijedećem grafu, značajan broj nositelja poljoprivrednih gospodarstava 
je i u kategoriji mlađih od 41 godinu (32 nositelja) što daje nadu u revitalizaciju poljoprivredne 
proizvodnje na području općine ali i opravdava napore općine u poticanju svojih stanovnika u 
bavljenju ovom djelatnosti.  

Grafikon 2-7: Dobna struktura nositelja OPG-a u 2020. godini 

 
Izvor: Upisnik poljoprivrednika 

2.3.5. Turizam 
Općina Sibinj posjeduje nekoliko temeljnih kapaciteta potrebnih za razvoj turizma na svom 
području. Kao i u većini jedinica lokalne samouprave na području RH, i općina Sibinj nema u 
potpunosti iskorištene sve svoje potencijale (neriješeni imovinsko pravni odnosi, visoka ulaganja, 
ne planski razvoj) te u budućem mandatnom periodu ima u planu aktualiziranje i razvoj turističkih 
kapaciteta na svome području. Kao jedinica lokalne samouprave s 12 mjesta u svome sastavu, 
prirodna i kulturna dobra imaju mogućnost značajnijeg razvoja ove gospodarske grane. Geografske 
raznolikosti, kao i infrastrukturne znamenitosti općine, daju joj mogućnost razvoja najrazličitijih 
oblika turističke ponude (izletnički i sportsko - rekreacijski, lovni i ribolovni, ekološki i kulturno-
povijesni turizma).  

Kao glavni oslonac turističkog razvoja općine Sibinj nameće se jezero Petnja, umjetno 
akumulacijsko jezero koje štiti ovo područje od poplava te se u istome nalazi značajan riblji fond 
pogodan za razvoj ribolovnog turizma. Prateći potrebe i želje stanovnika koji svoje sportsko 
rekreativne aktivnosti provode na jezeru, planski se uređuje njegova okolica te se postavljaju 
dodatni sadržaji kako bi se povećala atrakcije predmetnog područja. U neposrednoj blizini jezera 
uređeno je izletište sa stolovima i klupama, šetnica oko jezera, parkiralište, a u planu je i uređenje 
dodatnih sadržaja. Jezero svake godine privlači sve veći broj posjetitelja u Općinu, trend koji će se 
planiranim investicijama nastaviti i u budućem periodu.  
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Osim navedenog, veliki potencijal za turistički razvoj predstavljaju i netaknuta priroda, šumske 
staze i planinarski putevi koji prolaze područjem Općine. Također, postoji određen broj objekata 
tradicionalne i sakralne gradnje koji su od zanimanja za određene posjetitelje, što se u budućem 
periodu također planira značajnije iskoristiti.  

Općina značajnije smještajne kapacitete, osim lokalnih OPG-ova koji u svom djelokrugu imaju i 
pružanje turističkih ili smještajnih usluga ima i u gospodarskom subjektu hotel Zovko, kategorije 
4 zvjezdice, smještenom na području mjesta Gromačnik, a ukupno boji 75 ležaja. Osim 
navedenoga, na području općine djeluje nekoliko ugostiteljskih objekata (caffe barova) koji pružaju 
standardiziranu uslugu svojim klijentima. Navedeni smještajni i ugostiteljski kapaciteti 
zadovoljavaju trenutne potrebe na analiziranom području.   

Na području Općine održava se nekoliko godišnjih manifestacija koje privlače sve veći broj 
posjetitelja, i to:  

• Maraton „Putevima sibinjskih žrtava“  
• „Božićni koncert“ KUD-a „Tomislav“ 
• „Kukuruzijada“ u organizaciji KUD-a „Slavonija“ iz Gornjih Andrijevaca   
• „Uskrsni ponedjeljak“ u organizaciji KUD-a „Šokica“ 
• „AIRSOFT“ međunarodni susret koji se održava u mjesecu svibnju na jezeru Petnja u 

organizaciji Airsoft kluba „Slavonija“ iz Sibinja 
• Kup Republike Hrvatske u kajaku i kanuu na mirnim vodama za uzraste mlađih kadeta, 

kadeta i mlađih juniora u organizaciji Kajak kanu kluba "Olimpik" iz Slavonskog Broda na 
jezeru Petnja. 
 

Sve navedene kulturne manifestacije imaju značajan potencijal za daljnji rast te privlačenje novih 
potencijalnih posjetitelja na područje Općine. Uz to, služe i za očuvanje kulturnih posebnosti i 
jedinstvenosti ovog područja.  

Sve navedeno govori o sve većoj važnosti planskog razvoja turističkih proizvoda i kapaciteta na 
području Općine, a sve sa svrhom ukupnog gospodarskog razvoja kao i unapređenja negativnih 
demografskih trendova. Općina planira iskoristiti svoje infrastrukturne i druge kapacitete kako bi 
planski obogatili ponudu turističkih sadržaja te time privukli posjetitelje na svoje područje. U 
budućem periodu Općina će nastaviti s planskim ulaganjima u turizam na svom području, koji će 
se bazirati na prirodnim ljepotama i posebnostima ovog područja (prirodna bogatstva, lovni 
turizam, kulturna baština).     

3. MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA 

3.1. Misija 
Misija Općine Sibinj je poboljšanje uvjeta stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne 
sigurnosti i dostupnosti, obrazovanja, zaštite ljudi i imovine te poboljšanje kvalitete života sivh 
građana kroz brigu o djeci, starijima i ranjivim skupinama. Misija je poticati i pomagati inicijative 
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lokalnog stanovništva i poduzetnika u svrhu provedbe održivih strategija i planova za poboljšanje 
kvalitete života i gospodarskog razvoja zajednice. 

3.2. Vizija 
Općina Sibinj svoj razvoj temelji na povoljnom geoprometnom položaju i bogatstvu prirodnih 
resursa. Stabilno i konkurentno gospodarstvo, razvijena ekološka poljoprivreda te razvoj turizma 
koji se temelji na uređenim i očuvanim prirodnim ljepotama, glavne su strateške odrednice 
održivog razvoja područja općine. 

Kroz sinergijsko djelovanje svih potencijala, sa osviještenim i aktivnim stanovnicima, općina Sibinj 
je mjesto za kvalitetan i skladan život stanovništva sa visokim stupnjem socijalne osjetljivosti.  

3.3. SWOT analiza 
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SWOT ANALIZA – OPĆINA SIBINJ 
PODRUČJE SNAGE SLABOSTI PRILIKE PRIJETNJE 

GEOTERMALNI 
POLOŽAJ, PRIRODNI 

RESURSI I OKOLIŠ 

• Gografski položaj  
• Iznimni prirodni resursi 
• Ugodan prostor i 

nezagađeni okoliš 
• Povoljna kontinentalna 

klima 
• Primjena mjera energetske 

učinkovitosti  
• Planiranje zaštite značajnih 

prirodnih lokaliteta 

• Energetski neučinkovit sustav 
javne rasvjete 

• Nedostatak lokacija za odlaganje 
građevinskog i poljoprivrednog 
otpada 

• Nedovoljno informirano i 
educirano stanovništvo o zaštiti 
okoliša i pravilnom gospodarenju 
otpadom 

• Nedovoljno korištenje 
obnovljivih izvora energije 

• Korištenje nacionalnih 
programa i EU fondova za 
realizaciju infrastrukturnih 
projekata 

• Edukacija lokalnog 
stanovništva s ciljem razvoja 
ekološke svijesti 

• Poticanje, uvođenje i korištenje 
OIE 

• Održivo korištenje prirodnih 
lokaliteta u turističke svrhe 

• Poticanje osnivanja udruge za 
zaštitu okoliša 

• Ograničena proračunska 
sredstva Općine 

• Visoka financijska ulaganja 
potrebna za realizaciju 
projekta izgradnje 
reciklažnog dvorišta 

INFRASTRUKTURA • Izrađena prostorno planska 
dokumentacija kao temelj 
razvoja infrastrukturnih 
projekata 

• Razvijena mreža državnih, 
županijskih i lokalnih cesta 

• Dobra prometna 
povezanost 

• Željeznička pruga za 
međunarodni promet 

• Djelomično izgrađen sustav 
vodoopskrbe 

• Kontinuirana ulaganja u 
sustav javne rasvjete 

• Iskustvo u provedbi 
infrastrukturnih projekata 

• Zadovoljavajući broj 
društvenih i športsko-
rekreacijskih objekata 

• Uređenost javnih prostora 
• Izgrađenost odgojno-

obrazovnih objekata 

• Neriješeni imovinsko pravni 
odnosi 

• Nezadovoljavajuće tehničko 
stanje prometnica na području 
općine 

• Oštećeni i dotrajali nogostupi 
• Neizgrađen sustav odvodnje 

otpadnih voda 
• Neizgrađen pročišćivać otpadnih 

voda 
• Nedostatak financijskih 

sredstava potrebnih za 
financiranje i realizaciju 
infrastrukturnih projekata 

• Visoki troškovi izgradnje i 
održavanja komunalne 
infrastrukture 

• Korištenje financijskih 
sredstava iz EU fondova za 
realizaciju infrastrukturnih 
projekata 

• Dodatna ulaganja u poboljšanje 
sigurnosti prometa na području 
općine 

• Jačanje potencijala mjesnih 
domova s ciljem obogaćivanja 
društvenog života lokalne 
zajednice 

• Rekonstrukcija rasvjete (LED 
rasvjeta) 

• Izgradnja dječjeg vrtića 
 

• Ograničena proračunska 
sredstva općine 

• Visoka financijska ulaganja 
potrebna za realizaciju 
projekta izgradnje 
reciklažnog dvorišta 

• Dugotrajnost postupka 
provedbe prostorno 
planske dokumentacije 

STANOVNIŠTVO, 
LJUDSKI RESURSI, 

• Zadovoljavajuć broj 
zaposlenika u JUO 

• Nedovoljna promocija zdravih 
životnih stilova 

• Korištenje mogućnosti 
financiranja projekata iz EU 
fonodva i nacionalnih 

• Ograničena financijska 
sredstva općine 
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DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI 

• Financiranje programa 
predškole 

• Stipendiranje učenika i 
studenata 

• Zadovoljavajuća razina 
zdravstvene zaštite 

• Dovoljan broj ambulanti 
primarne zdravstvene zaštite 

• Veliki broj udruga koja 
pokrivaju sva područja 
društvenog života 

• Članstvo u LAG-u Posavina 
• Aktivno sudjelovanje u 

provedbi strategije LAG-a 
• Očuvanje kulturnog 

identiteta područja općine 
• Stabilno financijsko 

poslovanje općine 

• Nedovljno razvijen sustav 
socijalnih usluga 

• Nedovljna informiranost 
lokalnog stanovništva o 
mogućnostima formalnog i 
neformalnog obrazovanja 

• Nedostavak sadržaja i 
adekvatnog prostora za 
okupljanje mladih 

• Nedovoljno razvijena svijest o 
važnosti sporta 

• Nedovoljno razvijeni kapaciteti 
rada udruga 

• Nedovoljna informiranost 
udruga o mogućnostima 
korištenja EU fondova i 
nacionalnih programa 

• Nedovoljno razvijena suradnja 
između privatnog, javnog i 
civilnog sektora 

programa iz područja kulture i 
sporta 

• Jačanje kapaciteta civilnog 
društva 

• Promoviranje i poticanje 
cjeloživotnog učenja 

• Razvoj izvaninstitucionalnih 
oblika socijalne i zdravstvene 
skrbi i usluga 

• Podizanje informatičke kulture 
stanovništva 

• Poticanje razvoja socijalnog 
poduzetništva na području 
općine 

• Umrežavanje i suradnja na 
lokalnoj/regionalnoj razini 

• Depopulacija područja, 
posebice mladih 

• Financijska nestabilnost 
organizacija civilnog 
društva  

• Nezainteresiranost građana 
za jače uključivanje u 
procese odlučivanja  

• Nedostatak kvalitetnih 
razvojnih projekata 

GOSPODARSTVO • Značajan broj aktivnih 
poduzetnika i obrtnika na 
području općine  

• Najveći udio poduzetnika u 
građevinarstvu i 
prerađivačkoj industriji 

• Osnovana poduzetnička 
zona 

• Institucionalna podrška 
gospodarskim subjektima 
(JLS, razvojne agencije) 

• Kvalitetna poljoprivredna i 
šumska zemljišta 

• Značajan broj 
poljoprivrednih subjekata 

• Tradicija bavljenja 
poljoprivrednim 
djelatnostima 

• Nedovoljno razvijena 
proizvodnja proizvoda s visoko 
dodanom vrijednošću 

• Mali broj novootvorenih radnih 
mjesta 

• Nedovoljan broj poduzetničkih 
inicijativa na lokalnoj razini 

• Nedovoljan broj visokostručnih 
kadrova 

• Nedostatak finalizacije 
proizvodnje 

• Nedovoljna educiranost 
poduzetnika i obrtnika 

• Nedovoljno korištenje inovacija i 
novih tehnologija 

• Nedovoljno razvijeno „zeleno 
gospodarstvo“ 

• Nedovoljna informiranost i 
educiranost poduzetnika i 

• Jačanje konkurentnosti 
poslovanja gospodarskih 
subjekata 

• Poticanje cjeloživotnog 
obrazovanja poduzetnika i 
obrtnika  

• Umrežavanje s drugim LAG-
ovima na području Republike 
Hrvatske i Europske unije 

• Korištenje europskih fondova i 
programa 

• Korištenje programa za 
poticanje razvoja malog i 
srednjeg poduzetništva 

• Razvoj novih poduzetničkih 
zona – mini gospodarske zone 

• Razvoj sustava za 
navodnjavanje 

• Razvoj ekološke poljoprivrede 
• Razvoj pčelarstva, voćarstva 

• Učestale promjene 
zakonske regulative 

• Nedostatak domaćih i 
stranih investicija 

• Spora realizacija kredita 
• Siva ekonomija 
• Neučinkovita državna 

administracija 
• Neotklanjanje pravnih, 

financijskih, i 
administrativnih zapreka 

• Tradicionalni sektori 
suočeni s jakom 
konkurencijom 
proizvođača iz EU 

• Prirodne nepogode (suše, 
poplave) 
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• Iznimni prirodni resursi 
(šumsko i nizinsko područje 
općine) 

• Turistički atraktivan i 
očuvan prirodni krajobraz ; 
Sibinj i Gromačnik – 
turistički razred „C“ ; Jezero 
Petnja 

• Bogata kulturna i povijesna 
baština (tradicijska 
graditeljska baština, sakralni 
objekti) 

• Zaštićena kulturna dobra – 
pokretna i nepokretna 

• Tradicija u organizaciji 
prepoznatljivih 
lokalnotradicijskih 
manifestacija i događanja 

• Državna lovišta 
• Njegovanje tradicijskih 

običaja i vrijednosti; očuvan 
kulturni identitet područja 

• Članstvo u LAG-u 
„Posavina“ 

• obrtnika za korištenje EU 
fondova 

• Nedovoljna konkurentnost 
poduzetnika na tržištu 

• Visoka stopa nezaposlenosti 
• Značajan udio mladih u ukupnoj 

nezaposlenosti 
• Nedovoljno motivirana i 

fleksibilna radna snaga 
• Depopulacija područja općine, 

posebice mladih 
• Primjena konvencionalne 

poljoprivrede 
• Slabi financijski kapaciteti 

poljoprivrednih proizvođača za 
ulaganja u proširenje proizvodnje 
te usklađivanje s nacionalnim i 
EU standardima 

• Nedostatak umreženosti i 
organiziranosti poljoprivrednih 
proizvođača 

• Nedovoljna iskorištenost 
prirodnih i kulturnopovijesnih 
resursa za razvoj selektivnih 
oblika turizma 

• Nedovoljno izgrađena javna 
turistička infrastruktura (šetnice, 
biciklističke staze, vinske ceste, 
vidikovci i sl.) 

• Nedovoljno poticanje razvoja 
selektivnih oblika turizma na 
lokalnoj razini 

• Razvoj selektivnih oblika 
turizma – sportsko rekreacijski, 
lovni i ribolovni, izletnički, 
enogastronomski, kulturni 

• Izgradnja javne turističke 
infrastrukture 

• Obilježavanje turističkih 
lokaliteta i sadržaja (smeđa 
signalizacija) 

• Povećanje investicija na 
području općine 
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4. STRATEŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE SIBINJ 
ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025. GODINE 

Strateško planiranje i razvoj Općine Sibinj u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom 
strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Sibinj za razdoblje 2021.-2025. godine. 
Strateški okvir definiran je kroz nekoliko razvojnih mjera: uređenje naselja i stanovanje; prostorno i 
urbanističko planiranje; komunalno gospodarstvo; odgoj i osnovno obrazovanje; briga o djeci; 
socijalna skrb; primarna zdravstvena zaštita; kultura, tjelesna kultura i sport; zaštita potrošača; zaštita 
i unapređenje prirodnog okoliša; protupožarna i civilna zaštita; promet na svom području; gospodarski 
razvoj; lokalna uprava i administracija; demografija. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom 
djelokrugu Općine Sibinj. Po usvajanju Plana razvoja Brodsko-posavske županije mjere Provedbenog 
programa povezati će se sa posebnim ciljevima županije, a u trenutku donošenja Provedbenog 
programa usklađene su sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvoje strategije 
do 2030. godine.  

U okviru razvojnih mjera su aktivnosti kroz koje će Općina Sibinj pratiti uspješnost vlastitog strateškog 
planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjeriti će se 
kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj 
rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranja je i strateško planiranje proračunskih sredstava 
koja su potrebna za realizaciju mjera, aktivnosti i projekata. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog 
programa obuhvaća poveznicu s proračunom Općine. 

4.1. Mjere, aktivnosti i razvojni projekti 

1. Uređenje naselja i kvalitete stanovanje 

Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata 
Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

1.1. Tekuće investicijsko 
održavanje objekata 

Broj održavanih 
objekata 12 13 

Program 1008 
Komunalna 

infrastruktura i kapitalna 
ulaganja 

1.2. Dodatna ulaganja u 
objekte Općine 

Broj objekata u koje se 
vrši dodatano ulaganje 0 5 

1.3. Opremanje objekata Broj opremljenih 
objekata 0 3 

1.4. Izgradnja objekata Broj izgrađenih 
objekata 0 1 

1.5. Uređenje i održavanje 
objekata na grobljima Broj uređenih objekata 0 1 

1.6. Rekonstrukcija doma u 
naselju Jakačina Mala 

Broj rekonstruiranih 
objekata 0 1 

1.7. Izgradnja sportskog 
objekta u naselju Sibinj  

Broj izgrađenih 
objekata 0 1 

1.8. Izgradnja vatrogasnog 
doma u naselju Sibinj 

Broj izgrađenih 
objekata 0 1 

1.9. Uređenje i izgradnja 
ostalih objekata na javnim 
površinama 

Broj uređenih objekata 0 1 

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 
2021.-2025. god.  
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• Izgradnja sportskog centra u mjestu Sibinj 
• Izgradnja vatrogasnog doma u mjestu Sibinj 
• Uređenje doma u mjestu Jakačina Mala 

 
2. Izrada prostorno-planske dokumentacije 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

2.1. Izrada i revidiranje postojeće i 
buduće prostorno planske 
dokumentacije  

Broj akata 1 1 
Program 1002 Troškovi 

izrade dokumentacije 
planova i projekata 

 
3. Komunalno gospodarstvo  

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

3.1. Razvoj mreže javne rasvjete 
Broj 

rasvjetnih 
tijela 

0 100 

Program 1008 
Komunalna i 

kapitalna ulaganja 

3.2. Postavljanje toplinske izolacije i 
izmjena stolarije na mrtvačnici na 
groblju u mjestu Sibinj 

Broj uređenih 
objekata 0 1 

3.3. Izgradnja javne rasvjete 
Broj 

rasvjetnih 
tijela 

0 75 

3.4. Provođenje programa javnih 
radova na području općine Sibinj 

Broj 
zaposlenih 

osoba 
5 10 

Program 1007 
Poticanje 

zapošljavanja HZZ 

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 
2021.-2025. god.  
• Energetska obnova na objektu mrtvačnice u Sibinju 
• Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete 

 
4. Odgoj i obrazovanje 

Aktivnost/projekt Pokazatelj rezultata Polazišna 
vrijednost 2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 

Stavka u 
proračunu 

4.1. razvoj znanosti i 
obrazovanja subvencijama  

Broj učenika koji 
primaju pomoć za 

prijevoz 
100 100 

Program 1003 
Program javnih 

potreba 
Broj financiranih 

projekata 1 1 

4.2. stipendije za studente Broj studenata 15 15 

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 
2021.-2025. god.  
• Pokretanje projekata cjeloživotnog učenja za ciljane nezaposlene skupine s područja Općine 

Sibinj 
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5. Briga o djeci 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

5.1. Provođenje zakonske 
obveze predškolskog odgoja 

Broj djece 
polaznika 
predškole 

25 30 
Program 1003 
Program javnih 

potreba 
 

6. Socijalna skrb 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

6.1. Poticanje povećanja populacije 
demografskim mjerama – pomoć 
građanima  

Broj korisnika 30 30 

Program 1009 Program 
javnih potreba 6.2. Pomoć socijalno potrebitom 

stanovništvu – pomoć građanima  Broj korisnika  10 15 

6.3. Financiranje rada HCK 
temeljem zakona o radu HCK 

Financiranje 
institucije  1 1 

6.4. Provođenje projekta "Zaželi" - 
program zapošljavanja žena 

Broj 
zaposlenih 

žena  
15 20 Program 1006 EU projekt 

Zaželi-program 
zapošljavanja žena Broj krajnjih 

korisnika 60 70 

POTENCIJALNI PROJEKTI KOJI ĆE SE PROVODITI U MANDATNOM RAZDOBLJU 
2021.-2025. god.  
• Provedba projekta „Zaželi“ u naseljima općine Sibinj 

 
7. Primarna zdravstvena zaštita 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

7.1. Zaštita stanovništva od 
zaraznih bolesti kroz deratizaciju i 
dezinsekciju 

Broj 
kućanstava/lokacija  2400 2400 

Program 1001 Javna 
uprava i 

administracija 
 

8. Kultura, tjelesna kultura i sport 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 

Stavka u 
proračunu 

8.1. Podrška kulturno umjetničkim 
programima i radu kulturnih društava Broj korisnika  10 10 

Program 1003 
Program javnih 

potreba 

8.2. Podrška sportskim udrugama Broj korisnika  10 10 
8.3. Podrška vjerskim zajednicama Broj korisnika  6 6 
8.4. Donacije lovnim i ribolovnim 
udrugama Broj korisnika  7 7 

8.6. Donacije udrugama mladih Broj korisnika  3 3 
8.7. Donacije ostalim organizacijama 
civilnog društva   Broj korisnika  10 10 

8.8. Kapitalne donacije OCD-a za 
financiranje projekata Broj korisnika  5 5 
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9. Zaštita potrošača na području općine 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 

Stavka u 
proračunu 

9.1. Sustavno promicanje zaštite 
potrošača na području samoupravne 
jedinice 
 

Broj korisnika 0 1 
Program 1003 
Program javnih 

potreba 

 

10. Zaštita i unaprjeđenje prirodng okoliša 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

10.1. Sanacija divljih odlagališta Broj saniranih 
odlagališta  5 5 Program 1003 

Program javnih 
potreba 10.2. Financiranje rada skloništa 

za zaštitu životinja Broj skloništa 1 1 

 
11. Protupožarna i civilna zaštita 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

11.1. Redovno financiranje 
vatrogastva  Broj VZO 1 1 Program 1002 Zaštita od 

požara i civilna zaštita 11.2. Financiranje postrojbi 
civilne zaštite Općine Sibinj 

Broj postrojbi 
CZ 7 7 

 

12. Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

12.1. Održavanje prometne 
infrasturkture 

Km prometne  
infrastrukture  0 5 

Program 1008 Komunalna 
infrastruktura i kapitalna 

ulaganja 

12.2. Izgradnja prometne 
infrastrukture 

km prometne 
infrastrukture  0 1 

12.3. Izgradnja pješačkih 
staza – naselje Gromačnik 

Km prometne 
infrastrukture  0,61 0,61 

12.4. Izgradnja ceste u 
naselju Slobodnica 

Km prometne 
infrastrukture 0 0,31 

 
13. Gospodarski razvoj 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

13.1. Ulaganje u infrastrukturu u 
poduzetničkoj zoni Općine Sibinj 

Broj ulagača u 
poslovnu zonu  0 1 

Program 1008 
Komunalna infrastruktura 

i kapitalna ulaganja 
13.2. Dodjeljivanje potpora 
lokalnim poduzetnicima Broj korisnika 10 15 Program 1004 Program 

ruralnog razvoja 
13.3. Subvencije trgovačkim 
društvima, poljoprivrednicima i 
obrtnicima 

Broj dodjeljenih 
potpora 5 10 Program 1003 program 

javnih potreba 
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14. Lokalna uprava i administracija 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 

2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

14.1. Ulaganje u edukaciju stručne službe, 
informatizacija i opremanje općinske 
uprave, priprema projekata 

Broj izdanih 
akata 200 250 Program 1001 Javna 

uprava i 
administracija 14.2. LAG Posavina Broj 

korisnika 1 1 

 

15. Poticanje nataliteta 

Aktivnost/projekt Pokazatelj 
rezultata 

Polazišna 
vrijednost 2021. 

Ciljna 
vrijednost 

2025. 
Stavka u proračunu 

15.1. Poticanje povećanja 
populacije demografskim mjerama Broj korisnika  40 40 

Program 1003 
Program javnih 

potreba 
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4.2. Financijski, akcijski i terminski plan provedbe razvojnih projekata 

 

Naziv projekta 
Procijenjena 

vrijednost projekta 
(HRK) 

Mogući izvor financiranja 
Proračun 

2021. 
(HRK) 

Projekcija 
proračuna 2022. 

(HRK) 

Projekcija 
proračuna 2023. 

(HRK) 

Okvirna projekcija 
proračuna 2024. 

(HRK) 

Okvirna projekcija 
proračuna 2025. 

(HRK) 

Rekonstrukcija Doma 
u mjestu Jakačina Mala 600.000,00 

Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, Općinski 
proračun, Fond za ruralni razvoj 

- 400.000,00 200.000,00 - - 

 

Sportski centar Sibinj 

 

1.250.000,00 Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU, Općinski proračun  - 500.000,00 500.000,00 250.000,00 - 

Vatrogasni dom Sibinj 11.000.000,00 Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova EU, općinski proračun  - 6.000.000,00 5.000.000,00 - - 

Energetska obnova 
mrtvačnice Sibinj 200.000,00 

Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, Općinski 

proračun 
- 200.000,00 - - - 

Izgradnja ceste u 
Slobodnici 600.000,00 Ruralni razvoj, općinski proračun - 600.000,00 - - - 

Izgradnja staze u 
Gromačniku 600.000,00 Ruralni razvoj, općinski proračun - 600.000,00 - - - 
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5. PRAĆENJE, IZVJEŠTAVANJE I VREDNOVANJE STRATEŠKIH 
AKATA 

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne 
samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom 
planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i 
usporedbe pokazatelja  kojima se sustavno prati uspješnost provedbe mjera akta strateškog 
planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i 
relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS te široj javnosti o 
statusu provedbe strateškog akta. 

5.1. Praćenje i izvještavanje 
Za provedbu ovog Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležna je 
Općina Sibinj na čelu s načelnikom kao odgovornom osobom. Općina Sibinj koordinira procesom 
koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju vizije. 
Načelnik će imenovati djelatnike  Jedinstvenog upravnog odjela Općine koji će biti odgovorni za 
koordinaciju provedbe u suradnji s imenovanom radnom skupinom. Načelnik je odgovoran za 
redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog  programa i uspješnosti zadanih ciljeva. Na 
godišnjoj osnovi, krajem svake kalendarske godine, a najkasnije do 20. prosinca , revidirati će se 
Provedbeni program Općine Sibinj.  

Praćenje provedbe odvija se tako da odgovorna osoba priprema godišnja izvješća o provedbi. Sva 
izvješća o aktivnostima praćenja i izvještavanja Provedbenog programa Općine Sibinj biti će 
objavljena na službenim internetskim stranicama Općine. 

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći:  

• Sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja 
• Učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje 

javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja  
• Pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja 

prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta 
strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera 

• Utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog 
planiranja  

• Povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata 
• Osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje 

javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava 

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a propisani su 
Pravilnikom o strateškom planiranju. 
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Tablica 5-1: Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa JLS-a 

Vrsta izvješća Ciklus Obveznik 
izrade izvješća 

Kome se 
podnosi Rok za izvješće 

Provedbeni program Općine 
Sibinj za razdoblje 2021. – 

2025. godine 
Polugodišnje Lokalni 

koordinator 

Regionalni 
koordinator; 

Koordinacijsko 
tijelo 

Do 31. srpnja tekuće 
godine (za tekuću 

godinu); 
Do 31. siječnja tekuće 
godine (za prethodnu 

godinu) 

Proces praćenja i izvještavanja uključuje sljedeće korake u cilju provedbe praćenja i izvještavanja o 
strateškom planiranju: 

• Uspostava institucionalnog okvira za praćenje uspješnosti provedbe  
• Identifikacija zahtjeva praćenja 
• Uspostava mreže osoba za praćenje 
• Izvještavanje o rezultatima; identifikacija mogućih problema 
• Pokretanje preventivnih mjera rješavanja problema 
• Ispunjavanje službenih zahtjeva izvješćivanja 

5.2. Vrednovanje akata strateškog planiranja 
Postupak vrednovanja akta strateškoga planiranja neovisna je usporedba i ocjena očekivanih i 
ostvarenih rezultata, ishoda i učinka provedbe Provedbenog programa. Pravilnikom o strateškom 
planiranju definirana je obveza vrednovanja akata strateškog planiranja samo za srednjoročne i 
dugoročne akte. Prema tome, obveza vrednovanja Provedbenog programa nije definirana 
Zakonom o strateškom planiranju, ali ukoliko se ukaže potreba za provedbom istog za daljnje 
formiranje javnih politika, a sukladno financijskim mogućnostima Općine, vrednovanje će se 
provesti prema niže navedenoj metodologiji. 

Sustav vrednovanja temelji se na sljedećim parametrima:  

∠ Vrednovanje provode unutarnji i/ili vanjski stručnjaci koji su funkcionalno neovisni o 
tijelima nadležnima za izradu i provedbu akata strateškoga planiranja; 

∠ Načelnik koji je nadležan za pokretanje izrade akta strateškog planiranja donosi odluku o 
početku postupka vrednovanja; 

∠ Rezultati, ishodi i učinci provedbe akata strateškoga planiranja utvrđeni postupkom 
vrednovanja predstavljaju temelj za reviziju javnih politika i daljnje procese strateškoga 
planiranja.  
 

Metodologija vrednovanja primijenit će se sukladno pravilima definiranim u Priručniku o 
strateškom planiranju te Pravilniku o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi 
akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave. 
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