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SADRŽAJ 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1.    Odluka  o izmjeni i dopuni Odluke o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika               str.  3 

koji će  utvrđivati  nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove  

za područje  općine Sibinj                           

       

       

 

 

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. Odluka o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne                 str.  4 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2022. godini  
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Na temelju članka 230. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 

100/18, 125/19, 147/20) 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 6. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine 

donosi  

 

 

ODLUKU 

 o izmjeni i dopuni Odluke o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika koji će 

utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za 

područje općine Sibinj 

 

 

 

  Članak 1.  

U Odluci o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika koji će utvrđivati nastup 

smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Sibinj  

(„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 10/2021) u članku 2. stavku 1. iza točke 3. dodaje se 

točka 4. koja glasi: 

 

„4. Bruno Perković, dipl.med.tech/univ.mag.admin.sanit.“     

 

 

 

Članak 2.  

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

Sibinj“. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:  024-01/22-01/15 

URBROJ: 2178-8-01-22-4 

Sibinj,  28.02.2022.godine  

 

 

 

                                                                                    PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                            Krunoslav Eraković  

 

 



 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 1/2022           str.  4 

 

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne 

novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 ) i članka 45. Statuta općine 

Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine 

Općine Sibinj“, broj: 01/2018, 2/2020, 04/2021) općinski načelnik općine Sibinj donosi 

 

O D L U K U 

o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2022. godini  

 

Članak 1. 

 Usvaja se Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2022. godini, izrađen od  Nastavnog 

zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, prosinac 2021., dostavljen dana 16. 

prosinca 2021. godine. 

Članak 2. 

 Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije za područje općine Sibinj u 2022. godini, sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Općina Sibinj će u 2022. godini provoditi mjere suzbijanja štetnika kao mogućih 

prijenosnika zaraznih bolesti na području Općine Sibinj i osigurati provođenje mjera 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjeru zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.  

 

  Članak 4. 

               Sredstva za provođenja Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - 

obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2022. 

godini, osigurana su u Proračunu općine Sibinj za 2022. godinu u iznosu od 600.000,00 kuna. 

 

  Članak 5. 

           Stručni nadzor nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i 

kontrolu učinkovitosti provođenja istih provoditi će Nastavni zavod za javno zdravstvo 

Brodsko-posavske županije. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka o usvajanju  Programa  mjera  i  provedbenog  plana obvezne  preventivne  

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2022. godini stupa na snagu 

danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE SIBINJ 

                        

KLASA: 351-01/21-01/16 

URBROJ: 2178/08-03-21-2 

Sibinj, 20. prosinca  2021.godine 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

                                                                                                         Josip Pavić, univ.spec.oec.  

DOSTAVITI: 1.  Nastavni  zavod za javno zdravstvo BPŽ 

  2.  BPŽ – Upravni odjel za zdravstvo i  

       socijalnu skrb 

  3.  Pismohrana 
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