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Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10) i 

članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013, 

1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021), Općinsko vijeće 

općine Sibinj na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25.03.2022.godine donosi  

 

 

O D L U K U 

O USVAJANJU 

PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA 

ZA PODRUČJE OPĆINE SIBINJ 

 

  

 

Članak 1.   

Općinsko vijeće općine Sibinj usvaja Procjenu ugroženosti od požara za područje općine 

Sibinj izrađenu od strane „ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI“  d.d.., Trg Lava 

Mirskog 3/III, Osijek, oznaka dokumenta ZOP-ELB-42/21, od 17.01.2022. godine, na koju je 

ishođeno mišljenje o usklađenosti s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od 

požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj: 35/94, 110/05 i 28/10) i Pravilnika o 

planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj:51/12) te Pravilnika o zaštiti šuma od požara 

(„Narodne novine“, broj: 33/14) od Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne 

zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod, Odjel 

inspekcije, KLASA: 245-02/22-11/48, URBROJ: 511-01-384-02/22-2, od 11. veljače 2022. 

godine.  

  

 

Članak 2.  

Tekst Procjene ugroženosti od požara za područje općine Sibinj u prilogu je ove Odluke i čini 

njezin sastavni dio.   

 

 

Članak 3. 

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

Sibinj“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:    246-01/22-01/01 

URBROJ:  2178-8-01-22-6 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g.  

             

 

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10) i 

članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013, 

1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021), Općinsko vijeće 

općine Sibinj na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25.03.2022. godine donosi  

 

 

O D L U K U  

O USVAJANJU 

 PLANA ZAŠTITE OD POŽARA  

ZA PODRUČJE OPĆINE SIBINJ 

 

  

Članak 1.  

Općinsko vijeće općine Sibinj usvaja Plan zaštite od požara za područje općine Sibinj izrađen 

od strane „ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI“  d.d.., Trg Lava Mirskog 3/III, 

Osijek, oznaka dokumenta ZOP-ELB-43/21., od 17.01.2022. godine, na koji je ishođeno 

mišljenje o usklađenosti s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj: 35/94, 110/05 i 28/10) i Pravilnika o planu 

zaštite od požara („Narodne novine“, broj: 51/12) te Pravilnika o zaštiti šuma od požara 

(„Narodne novine“, broj: 33/14) od Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne 

zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Slavonski Brod, Odjel 

inspekcije, KLASA: 245-02/22-11/48, URBROJ: 511-01-384-02/22-2, od 11. veljače 2022. 

godine.  

  

 

Članak 2. 

Tekst Plana zaštite od požara za područje općine Sibinj u prilogu je ove Odluke i čini njezin 

sastavni dio.   

 

 

Članak 3. 

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

Sibinj“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:    246-01/22-01/01 

URBROJ:  2178-8-01-22-7 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g.  

 

           

              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 Krunoslav Eraković 
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 Temeljem članka 112. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 136/12, 15/15)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 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 na 7.sjednici 
održanoj 25.03.2022. godine donijelo je 
 
 

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ 
ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-31.12.2021.godine 

 
OPĆI DIO 
 

I. 
 
 Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna općine Sibinj za  razdoblje   01.01.2021. -
31.12.2021. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 19.842.329,94Kn. 
 

II. 
 
 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 01.01.2021. -31.12.2021.godine 
izvršeni su u ukupnom iznosu od 20.378.269,10Kn. 
 

III. 
 
 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak 
prihoda: 
 
  Ostvareni prihodi i primici  ………………………..….........19.842.329,94Kn 
  Izvršeni rashodi i izdaci ……………………….....…......…..20.378.269,10 Kn 

 Manjak prihoda u razdoblju 01.01.2021. -31.12.2021.g. 
  ……………………………................- 535.939,16 Kn 

 
Razlika između primitaka i izdataka od financijske imovine i zaduživanja/financiranja: 
 
             Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja……..528.594,08 Kn                  
 Izvršeni izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova………………0,00 Kn 

 Neto zaduživanje/financiranje  01.01.2021.-31.12.2021.g. 
   ….……………………………..........528.594,08  Kn 

 Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi: 
 

Manjak prihoda iz 2020.g. ………………………………………..…….….-1.018.273,94 Kn 
Manjak prihoda u razdoblju 01.01.2021. -31.12.2021.g........................-535.939,16 Kn 

             Neto zaduživanje/financiranje  01.01.-31.12.2021.g………………………528.594,08 Kn 
 

 

 Ukupni manjak prihoda ………………………………..................-1.025.619,02 Kn 
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IV. 
 
 
 Stanje žiro-računa na dan 01.01.2021.godine bilo je 148.401,66Kn,  a na dan 
31.12.2021.godine 135.654,85 Kn.Izdvojena novčana sredstva na dan 31.12.2021. iznose 0,36 Kn. 
 
 

 
V. 
 

 Stanje blagajne na dan 1.1.2021.godine bilo je 0,00 Kn, a  na dan 31.12.2021.godine bilo je 
0,00kn. 
 
  

VI. 
 

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2021.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 nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.g. iznosi 1.921.123,13 kn te se sastoji od:  
 

- potraživanja od zaposlenih temeljem plaća.……………………………..136,98 Kn 

- potraživanja za bolovanje HZZO.……………………………………....2.001,20 Kn 

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

- potraživanja za porez na kuće za odmor…………………………….…2.653,57 Kn 

- potraživanja za porez na promet nekretnina……………………….147.178,77 Kn 

- potraživanja za porez na potrošnju…………………………………...25.370,38 Kn 

- potraživanja za porez na tvrtku……………………………………….48.350,40 Kn 

- potraživanja za tek.pomoći temeljem prijenosa EU sredstava…..537.203,69 Kn 

- potraživanja za dane koncesije-odvoz smeća…………………………1.991,78 Kn 

- potraživanja za dane koncesije-dimnjačar……………………………5.046,16 Kn 

- potraživanja za najam poslovnog prostora………………………….14.871,00 Kn 

- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH...........................149.709,90 Kn 

- potraž. za zakup polj.zemljišta novi i nagodbe DORH……. …......41.678,35 Kn 

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

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

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

- naknade za korištenje nefin.imovine-pokretna prodaja……………..1.000,00 Kn 

- potraživanja za naknadu za uređenje voda………………………..141.508,82 Kn 

- potraživanja za šumski doprinos………………………………........170.671,28 Kn 

- ostala nenaplaćena potraživanja(priključak vodovod)……………11.440,00 Kn 
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- potraživanja za komunalni doprinos..............................................63.615,84 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu……………………….….......537.220,54 Kn        

- godišnja grobna naknada………………………………………………3.692,77 Kn 

- potraživanja za stanove( Grad Slavonski Brod)………………………239,61 Kn 

- ispravak vrijednosti potraživanja…………………………………-701.499,35 Kn 

 
 

VIII. 
 

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2021.godine, u ukupnom iznosu  1.718.681,44 Kn, odnose 

se na: 

 

- obveze za zaposlene………………………………………………….192.198,01 Kn 

- naknada za prijevoz i rad na terenu…………………………………1.238,04 Kn  

- ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja zaposlenica u projektu 

„Nastavljamo zajedno“)………………………………………………4.650,00 Kn 

- naknade za rad predstavničkih tijela , povjerenstva i sl…………….574,25 Kn 

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

- za jamčevine…………………........................................................52.085,49 Kn 

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

- ostale nespomenute obveze………………………….. …………………537,36 Kn 

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

- obveze za naplaćene tuđe prihode ………………………………….14.587,44 Kn 

- obveze za naplaćene tuđe prihode NUV……………………………….146,58 Kn 

- obveze za zajmove od državnog proračuna (povrat poreza)……528.594,08 Kn 

-  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2021.godine iznosile su 

900.746,81 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, računa financiranja 
i prenesenog manjka prihoda nad rashodima proračuna općine Sibinj za razdoblje 01.01.2021.  do 
31.12.2021.g. 
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POSEBNI DIO 
 

X. 
 
 Posebni dio proračuna općine Sibinj sadrži rashode iskazane po organizacijskoj klasifikaciji, 
izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i 
projekata. 
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XI. 
 
 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenim novinama Općine 
Sibinj». 

 
 

OPĆINA SIBINJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
        
 
 
KLASA: 400-08/22-01/02 
URBROJ: 2178-8-01-22-1 
Sibinj, 25.ožujak 2022.g.     
 
 
 
 
                                                         
 
                                                                                                                            PREDSJEDNIK 
                                                                     M.P.                               OPĆINSKOG VIJEĆA 
  
                             Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi  

 

 

O D L UK U   

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu 

 

 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

 

 

Članak 2. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu,  sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-8 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g  

     

     

 

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav Eraković 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

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

68/18, 110/18, 32/20 )te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ broj:1/2018, 

2/2020, 4/2021) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi : 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na 

području općine Sibinj iskazano je izvršenje sredstava građenja komunalne infrastrukture i to 

za: 

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova  

građevinskog područja, 

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog 

područja, 

–  građevine komunalne infrastrukture koje će graditi izvan građevinskog područja, 

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način 

rekonstrukcije. 

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:  

1. nerazvrstane ceste  

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila  

3. javna rasvjeta 

4. groblja 

Članak 2. 

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI 

U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima 

građevinskog područja planirane su u ukupnom iznosu od 2.604.579,12 kn, a izvršeno je u 
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iznosu 2.604.449,95 kn. Financirane su iz: komunalnog doprinosa i komunalne naknade u 

iznosu od 1.085.222,49 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.319.227,46 kn, kapitalnih 

pomoći u iznosu 200.000,00 kn kako slijedi:  

 

 

 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET 

MOTORNIH VOZILA 

 

Broj Opis radova Izvori 

financiranja 

Planirano 

(kn) 

Izvršeno 

(kn) 

1. Izgradnja staze u naselju 

Gromačnik,  

L 610m 

Opći prihodi i 

primici 

622.341,25 622.341,25 

2. Nadzor na izgradnji staze u 

naselju Gromačnik 

Opći prihodi i 

primici 

12.446,83 12.446,83 

3. Sanacija staze u ulici Sibinjskih 

žrtava 

Opći prihodi i 

primici 

164.043,75 164.043,75 

4.  Izgradnja pješačkog mosta u 

naselju Bartolovci 

Opći prihodi i 

primici 

495.395,63 495.395,63 

5. Nadzor na izgradnji pješačkog 

mosta u naselju Bartolovci 

Opći prihodi i 

primici 

25.000,00 25.000,00 

  UKUPNO: 1.319.227,46 1.319.227,46 

 

 

JAVNA RASVJETA 

 

Broj Opis radova Izvori 

financiranja 

Planirano 

(kn) 

Izvršeno 

(kn) 

1. Izgradnja javne rasvjete u ulici 

Hrvatskih branitelja u naselju 

Slobodnica, L 895 m 

Komunalni 

doprinos, 

komunalna 

naknada,  

612.403,75 612.274,57 
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2. Nadzor na izgradnji javne rasvjete 

u ulici Hrvatskih branitelja u 

naselju Slobodnica, L 895 m 

Komunalni 

doprinos, 

komunalna 

naknada 

31.250,00 31.250,00 

  UKUPNO: 643.653,75 643.524,57 

 

 

NERAZVRSTANE CESTE 

 

Broj Opis radova Izvori 

financiranja 

Planirano 

(kn) 

Izvršeno 

(kn) 

1. Rekonstrukcija dijela ulice Sv. 

Vinka u naselju Sibinj 

Komunalni 

doprinos, 

komunalna 

naknada, 

Kapitalne pomoći 

623.072,91 623.072,92 

2. Nadzor na rekonstrukciji dijela 

ulice Sv. Vinka u naselju Sibinj 

Komunalni 

doprinos, 

komunalna 

naknada, 

Kapitalne pomoći 

18.625,00 18.625,00 

  UKUPNO: 641.697,91 641.697,92 

 

 

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI 

IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje su se gradile izvan građevinskog područja 

planirane su u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn, a izvršene su u iznosu 574.988,63 kn. 

Financirane su iz sredstava kapitalne pomoći iz proračuna EU u iznosu 483.215,34 kn, 

sredstava kapitalne pomoći iz proračuna RH u iznosu 85.273,29 kn, općih prihoda i primitaka  

u iznosu 6.500,00 kn, kako slijedi:  
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JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET 

MOTORNIH VOZILA 

 

Broj Opis radova Izvori 

financiranja 

Planirano 

(kn) 

Izvršeno 

(kn) 

1. Uređenje šetnice na jezeru Petnja Kapitalne pomoći, 

opći prihodi i 

primici 

    800.000,00 574.988,63 

 

 

3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE 

SEREKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE 

Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale planirane su u 

ukupnom iznosu od 778.042,71 kuna, a izvršene su u iznosu 611.105,22.Financirale su se iz: 

komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od  161.105,22 kn, općih prihoda i 

primitaka u iznosu 200.000,00 kn te kapitalnih pomoći u iznosu od 250.000,00 kn kako 

slijedi: 

 

GROBLJA 

Broj Opis radova Izvori 

financiranja 

Planirano 

(kn) 

Izvršeno 

(kn) 

1. Sanacija mrtvačnice Sibinj Kapitalne pomoći, 

Komunalni 

doprinos, 

komunalna 

naknada, opći 

prihodi i primici 

156.937,50 0,00 

2.  Nadzor nad sanacijom mrtvačnice 

na groblju u Sibinju 

Kapitalne pomoći, 

Komunalni 

doprinos, 

komunalna 

naknada, opći 

prihodi i primici 

10.000,00 0,00 

3. Izgradnja mrtvačnice na groblju u 

naselju Grgurevići 

Kapitalne pomoći, 

Komunalni 

doprinos, 

594.980,21 594.980,22 
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komunalna 

naknada, opći 

prihodi i primici 

4. Nadzor nad izgradnjom mrtvačnice 

na groblju u naselju Grgurevići 

Kapitalne pomoći, 

Komunalni 

doprinos, 

komunalna 

naknada, opći 

prihodi i primici 

16.125,00 

 

16.125,00 

 

  UKUPNO: 778.042,71 611.105,22 

 

Radovi na sanaciji mrtvačnice Sibinj zbog ponovljenog postupka jednostavne nabave nisu 

završeni u 2021. godini nego su završeni u mjesecu veljači 2022. godine. 

 Članak 3. 

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

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-03-22-1 

Sibinj, 10. ožujak 2022.g  

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

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

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

4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7. sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi  

 

 

O D L UK U   

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

općini Sibinj za 2021. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

općini Sibinj za 2021. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

 

 

Članak 2. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini 

Sibinj za 2021. godinu, sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-9 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g  

     

 

 

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

 Krunoslav Eraković  
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REPUBLIKA HRVATSKA  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18, 

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

županije“ broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ broj 1/2018, 2/2020, 4/2021) 

Općinski načelnik općine Sibinj, donosi : 

 

           

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

 

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI 

SIBINJ ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

 

 U 2021. godini održavanje komunalne infrastrukture u općini Sibinj prema programu 

iz ovog izvješća obuhvatilo je: 

 

1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 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. 

 

Sredstva za izvršenje radova, predviđena se u ukupnom iznosu od  250.000,00 kn, a osigurana 

su u proračunu, unutar pozicije  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih 

cesta.  

 

Izvršeno  241.375,00 kn 

 

 

 2. Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina 

 

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se 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, opreme na 

dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi 

poslovi potrebni za održavanje tih površina.  

           Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne 

namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od 

otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i  

 



 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 2/2022           str.  44 

uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u 

vlasništvu općine Sibinj. 

 Sredstva za ove namjene dijelom su osigurana u proračunu općine Sibinj unutar 

Programa poticanja zapošljavanja preko HZZ. 

 Sredstva za održavanje čistoće javnih površina predviđena su u ukupnom iznosu od             

67.000,00 kn 

 

Izvršeno 69.312,70 kn 

 

          Sredstava za  održavanje javnih zelenih površina osigurana su kroz poziciju Komunalne 

usluge planirana su u iznosu 800.000,00 kn 

 

Izvršeno 761.911,47 kn 

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta  

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se 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. 

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Sibinj upravlja sa 61,31 kilometara nerazvrstanih 

cesta. 

 

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 

700.000,00 kn, a financirana su od namjenskih prihoda, općih prihoda i primitaka  te tekućih 

pomoći. 

 

Izvršeno 590.175,00 kn 

 

 U 2021. godini planiralo se: 

 

1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Sibinj kroz radove 

održavanje, uređenja i nasipanja u iznosu 600.000,00 kn i to u sljedećim naseljima: 

Naselje Sibinj 

- Ulica sv. Vinka u duljini 300 m, 

-Ulica Valentina Benošića u duljini 300 m, 

-Ulica Ivana Mažuranića   u duljini 500 m, 

-Ulica Matije Gupca u duljini 900 m. 

Naselje Bartolovci 

- Vinogradska ulica u duljini 900 m, 

-Ulica Drenovice u duljini  350 m. 

Naselje Slobodnica 

-Stadionska ulica  u duljini 600 m. 

Naselje Gromačnik 

-Ulica Firkovac u duljini 200 m. 

Naselje Gornji Andrijevci 

- Put Cerje u duljini 200 m. 



 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 2/2022           str.  45 

Izvršeno 564.175,00 kn 

 

2. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 61,31 km prema potrebama i na 

osnovi Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu u 

iznosu 20.000,00 kn. 

Izvršeno 0,00 kn 

3. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Sibinj zbog 

nepredvidivih okolnosti nastalih prirodnim nepogodama (saniranje makadamskih 

cesta zbog učestalih i dugotrajnih oborina) u iznosu 50.000,00 kn. 

Izvršeno 0,00 kn 

4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu  30.000,00 kn. 

 

Izvršeno 26.400,00 kn 

 

4.  Održavanje javne rasvjete 

 

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina 

javne namjene. 

- Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje (izmjena rasvjetnih tijela za područje 

općine)- planirano 10.000,00 –Izvor financiranja opći prihodi i primici 

Izvršeno 0,00 kn 

 

- Usluge tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete) 

planirano 270.000,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici  

               Izvršeno 262.447,51 kn 

 

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu – planirano 420.000,00 kn 

    Izvor financiranja – opći prihodi primici 

    Izvršeno 395.487,08 kn 

_________________________________________________________ 

  Ukupno:                                      700.000,00 kn 

              Izvršeno                                      657.934,59 kn 

 

 

Članak 2. 

 

 

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

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-03-22-2 

Sibinj, 10. ožujak 2022.g  

 

 

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

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

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

4/2020), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi 

 

 

O D L UK U   

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u 

područjima kulture, sporta, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva 

izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2021.godinu 

 

 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u 

područjima kulture, sporta, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju 

iz proračuna općine Sibinj za 2021.godinu,  koje je podnio Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima 

kulture, sporta, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna 

općine Sibinj za 2021.godinu sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-10 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g  

     

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

             Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 

27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 

94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)članka 117. Zakona o  socijalnoj skrbi(Narodne novine NN 

157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)  i članka 45. Statuta općine Sibinj 

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

Sibinj“broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021),Općinski načelnik donosi: 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, SPORTA, 

OBRAZOVANJA,  SOCIJALNE SKRBI I  RELIGIJI  ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU 

IZ PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2021.GODINU 

 

Članak 1. 

 

Izvršenje Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, sporta, obrazovanja, 

socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2021.godine glasi: 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i  kulturnih 

djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj. 

 Zakonom određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje predstavljaju javne 

potrebe.  

            Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u općinskom  proračunu, jesu 

kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih 

kriterija: 

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 

- djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na 

općinskoj razini, 

- manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života, 

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 

- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje, 

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

slijedećim pretpostavkama. 

 

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 

- udruge u kulturi. 

2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi 

           -  programski troškovi 

 

            Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se 

financirati iz proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo). 

            Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj 

članova, s dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad 

udruga  u kulturi.  

 

Ukupno planirana sredstva………………120.000,00 

Izvršeno…………………………..…......120.000,00 

 

Unutar Programa javnih potreba u kulturi aktivnosti Općine Sibinj su: obilježavanje obljetnice 

Sibinjskih žrtava odnosno Dana Općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2021 te ostale manifestacije od interesa 

za Općinu Sibinj.  Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:   
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Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 31.352,23 Kn 

Izvršeno……………………………………………………….…31.352,23 Kn 

 

Fišijada Sibinj 2021 u ukupnom iznosu od 110.935,20 Kn 

Izvršeno………………………………….110.935,20 Kn 

 

Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora u Sibinju, Čobanijada u Sibinju, Kukuruzijada u 

Gornjim Andrijevcima, Advent u Sibinju, Badnjak u Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o 

čijem održavanju i financiranju odluku donosi općinski načelnik) u ukupnom iznosu…….230.000,00 

Kn 

Izvršeno………………………………………………………………...155.705,76 Kn 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi……492.287,43 Kn 

Izvršeno………………………………………..417.993,19 Kn 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

 

Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje 

potrebno je osigurati financijska sredstva u proračunu općine. 

Zakon propisuje što su to javne potrebe u sportu, za koja se sredstva osiguravanju u proračunu 

jedinice lokalne samouprave, odnosno koji su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od 

lokalnog značaja.  

 Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o sportu i 

Zakonu o udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati 

rad sportskih udruga,  vodeći računa  o: 

 -     stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

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

području općine,  

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 

 

Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, broju članova, 

nastupima ali i prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i košarkaški klubovi) te drugim 

kriterijima. 

 

Planirano tekuće donacije sportskim društvima……..…………………385.600,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………...........385.600,00 Kn 

 

 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 

 

Predškolski odgoj 

Darivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola 

Ukupno planirana sredstva……………………………………………...15.000,00 Kn 

Izvršeno………………………………………………………………...13.113,80 Kn 

 

Osnovno školstvo 

             Tekuće donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj……………………………100.000,00 Kn 

             Izvršeno………………………………………………………………….79.315,97 Kn 

 

             Kapitalne donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj…………………………..342.220,13 Kn 
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             Izvršeno…………………………………………………………………342.220,13 Kn 

 

             Ukupno planirana sredstva………………………………………….....442.220,13Kn 

Izvršeno………………………………………………………………..421.536,10 Kn 

 

 

Srednje i visoko školstvo 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…126.000,00 Kn 

Izvršeno………………………………………………………………..125.563,63 Kn 

 

Stipendije i školarine 

Ukupno planirana sredstva……………………………………………..82.500,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………..………….…52.500,00 Kn 

 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe  u obrazovanju…………………..665.720,13 Kn 

Izvršeno………………………………………………………….…..612.713,53 Kn 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

 

Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi 

osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.  

Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su osigurana  sredstava za podmirenje troškova stanovanja,  

interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći (bolest, smrt, školovanja, poboljšanje uvjeta 

stanovanja i dr.), sredstva za pomoć osobama s invaliditetom, djeci s poteškoćama u razvoju, te 

sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola, a po potrebi i sufinanciranje školske kuhinje 

učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja. 

     O iznosima sredstava, odlučuje načelnik općine. 

     Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa električne energije, 

plin, grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se obavezuje platiti navedene troškove u 

ime pojedinca koji podnosi zahtjev. 

     Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći,  vodi se briga o socijalnom statusu 

obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive. 

     Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u općinskom proračunu 

sukladno posebnoj Odluci, o predmetnom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje.  

     Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana proračunom, odnosno Programom javnih 

potreba, realizirat će se nakon provedenog javnog poziva. 

 

     Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama: 

 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………………….160.000,00 Kn 

- Izvršeno………………………………………………………….121.550,00 Kn 
 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije osobama s invaliditetom 

- pomoći osobama s posebnim potrebama i sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u 

razvoju u Dječjem vrtiću Cekin i Dječjem vrtiću I. B. Mažuranić….…50.000,00 Kn 

Izvršeno……………………………………………………………….47.300,00 Kn 
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POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 

- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......150.000,00 Kn 

- Izvršeno…………………………………………………………..…146.000,00 Kn 
 

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 

- podmirenje troškova stanovanja…………………………………….35.000,00 Kn 

- Izvršeno……………………………………………………………...27.695,53 Kn 

 

POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………......…..80.000,00 Kn 

- Izvršeno………………………………………………………..…….72.547,79 Kn 

 

POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama………………………….20.000,00 Kn 

- Izvršeno………………………………………………………….....2.000,00 Kn 

 

POZICIJA-program mjera za mlade obitelji……………………………….240.000,00 Kn 

             -     Izvršeno……………………………………………………………237.044,65 Kn 

 

POZICIJA-Crveni križ…………………….……………….………………….89.329,17 Kn 

             -     Izvršeno……………………………………..………………………89.329,17 Kn 

 

 

 

              Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi…...824.329,17 Kn 

              Izvršeno…………………………………………………….743.467,14 Kn 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA) 

 

Ovaj program podrazumijeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica 

sa područja općine Sibinj. 

 

 

Ukupno planirana sredstva: 

 

Pozicija - tekuće donacije vjerskim zajednicama……………………….....135.000,00 Kn 

Izvršeno……………………………………………………………………121.911,25 Kn 

 

Pozicija - Kapitalne pomoći – Župa Sv. Filipa i Jakova Odvorci………….95.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………….55.180,00 Kn 
 

Pozicija - Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica……...100.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………...100.000,00 Kn 

 

Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa uznesenja presvete bogorodice – Gornji 

Andrijevci…………………………………………………………….…….72.417,40 Kn 

Izvršeno………………………………………………………………….…72.417,40 Kn 

 

Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa Krista Kralja Brodski Varoš…………..88.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………………..0,00 Kn 

 

 

            Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji…………490.417,40 Kn 

Izvršeno………………………………….……………..349.508,65 Kn 
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 Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije 

udrugama građana, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija: 

 

Tekuće donacije udrugama građana-ostale….…………………....120.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………120.000,00 Kn 

 

Tekuće donacije političkim strankama……………………….……..…..28.000,00 Kn 

Izvršeno……………………………………………………………………28.000,00 Kn 

 

Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................367.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………..366.845,52 Kn 

 

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama……..……………..…….143.000,00 Kn 

Izvršeno…………………………………………………………………….139.135,38 Kn 

 

Ukupno za ostale javne potrebe…………….658.000,00 Kn 

Izvršeno……………………………………….653.980,90 Kn 

 

 

 Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje jesu i koje nisu planirane unutar 

redovnih dotacija udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu ili je 

od interesa za istu.  

            O isplati tih sredstava odlučuje  općinski načelnik,  pojedinačno po zahtjevu. 

 Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja (tekuće donacije), osim u slučaju 

kada se posebnom odlukom općinskog načelnika  (po zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne 

investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  izvijestiti općinu. 

 

 Članak 2. 

 

 

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

 

 

 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-03-22-3 

Sibinj, 10.ožujak 2022.g  
 

 

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK 

 

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

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

4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi 

 

 

O D L UK U   

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.godini  

 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.godini, koje je podnio Općinski načelnik. 

 

 

Članak 2. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.godini,sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-11 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g  

 

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama („Narodne novine“, broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), te članka 45. Statuta općine 

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

novine Općine Sibinj“, broj:1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi  

 

I Z V J E Š Ć E 

 

o izvršenju Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru u 2021. godini 

 

Članak 1. 

Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 

2021.godini planirana su u iznosu 20.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od 9.851,58 kn, 

utrošena su za postavljanje prometne signalizacije u nerazvrstanim cestama u naselju Sibinj i 

to u Ulici Matije Gupca, Ulici Eugena Kvaternika, Ulici sv. Ivana Krstitelja, Ulici braće 

Radića i  Ulici Valentina Benošića. 

Članak 2. 

 

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

 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-03-22-4 

Sibinj, 10.ožujak 2022.g  

 

      

    

 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK 

 

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

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

4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi 

 

  

O D L UK U   

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2021.godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2021.godini, koje je podnio Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2021.godinu,sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-12 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g  

 

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 

115/18, 98/19, 32/20, 145/20) te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 

2/2020, 4/2021) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi   

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

 ŠUMSKOG DOPRINOSA 

 ZA 2021. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

            Sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Sibinj u 

2021. godini planirana su u iznosu 358.817,54 kn, a ostvarena su u iznosu 358.817,54 kn. 

 

              Članak 2. 

 

            Sredstva iz članka 1. ovog Programa koristila su se za ulaganja u komunalnu 

infrastrukturu Općine Sibinj, sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture  u općini 

Sibinj za 2021. godinu.  

 

              Članak 3. 

 

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

 

 

 

 
KLASA: 400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-03-22-5 

Sibinj, 10.ožujak 2022.g  

 

      

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

  

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

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

4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi 

 

 

O D L UK U   

o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od 

zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom na području općine Sibinj za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom na području općine Sibinj za 2021. godinu, koje je podnio Općinski 

načelnik. 

 

 

Članak 2. 

 Tablica Izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom na području općine Sibinj za 2021. godinu, sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-13 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g  

 

    

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

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

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

4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj  7.sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi 

 

 

O D L UK U   

o usvajanju Izvješćao izvršenju Programa financiranja sustava civilne zaštite za 2021. 

godinu 

 

 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa financiranja sustava civilne zaštite za 2021. 

godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

 

 

Članak 2. 

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa financiranja sustavacivilne zaštite za 2021. 

godinu,sastavni je dio ove Odluke.  

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:   400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-14 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g  

 

 

 

 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) 

Općinski načelnik općine Sibinj, donosi   

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMAFINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA 2021. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

Sveukupno su za Program financiranja sustava civilne zaštite za 2021. godinu planirana 

sredstva u iznosu  575.750,00 kn, a utrošena su u ukupnom iznosu 513.392,00 knkako slijedi: 

 

1. Aktivnost:Vatrogastvo                                                 Planirano              Izvršeno 

   

1. Tekuće donacije-DVD i VZO                                    300.000,00 kn           242.642,00 kn 

2. Kapitalna donacija - DVD Sibinj vozilo                        200.000,00 kn           200.000,00 kn 

3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            5.000,00 kn                      0,00 kn 

 

UKUPNO                                                                       505.000,00 kn           442.642,00kn 

     

2. Aktivnosti: Civilna zaštita   

   

1. Tekuće donacije -Hrvatska gorska služba spašavanja 10.000,00 kn             10.000,00 kn 

2. Praćenje sustava civilne zaštite                                     20.000,00 kn             20.000,00 kn 

3. Razvoj i opremanje snaga civilne zaštite                         40.750,00 kn             40.750,00 kn 

 

UKUPNO                                                                        70.750,00 kn             70.750,00 kn 

 

              Članak 2. 

 

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

 

 

KLASA: 400-08/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-03-22-7 

Sibinj, 10.ožujak 2022.g  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na temelju članka 30. a u skladu s člankom 84. Statuta općine Sibinj („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine 

Sibinj“ broj: 01/2018, 02/2020, 4/2021) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici, 

održanoj 25.03.2022.godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o godišnjem popisu imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja općine Sibinj  

na dan 31.12.2021.godine 

 

 

Članak 1. 

 

 Usvaja se Izvješće inventurnog povjerenstva o godišnjem popisu imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja općine Sibinj na dan 31.12.2021.godine. 

 

 

Članak 2. 

 

 Inventurno povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke izvršilo je popis imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja općine Sibinj sa stanjem na dan 

31.12.2021.g., te sastavilo Izvješće o godišnjem popisu imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava, obveza i potraživanja općine Sibinj  na dan 31.12.2021.godine.  

 

 

Članak 3. 

 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SBINJ 

 

 

KLASA:  406-08/21-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-7 

Sibinj, 25.ožujak 2022.godine  

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

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

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

4/2021), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7. sjednici održanoj 25.03.2022.godine, 

donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika   

za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine  

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Sibinj za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. 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:  2178-8-01-22-4 

Sibinj,  25.ožujak 2022.godine 

 

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               

                             Krunoslav Eraković  
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Na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(„Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 

38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20) 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 7.sjednici održanoj dana 25.03.2022.godine donosi sljedeću  

 

 

ODLUKU 

o kupnji zemljišta 

 

Članak 1. 

Zbog planirane izgradnje nekretnine sportsko-društvene namjene kupiti će se zemljište na k.č.br. 

3465/1 u površini od 1.272 m² i  zemljište na k.č.br. 3465/2 u površini 1.270 m² sve k.o. Sibinj, u 

vlasništvu Mirka Milića, OIB : 70628672336, Sibinj, Ulica 108. brigade ZNG 53,  po jediničnoj cijeni 

od 73,20 kn/m². 

Članak 2. 

Sredstva u iznosu iz članka 1. ove Odluke i za kupovinu zemljišta iz istog članka, isplatiti će se iz 

Proračuna općine Sibinj za 2022. godinu, na razdjelu: Jedinstveni upravni odjel, glava: Komunalna 

infrastruktura i kapitalna ulaganja, program: Komunalna infrastruktura i kapitalna ulaganja,  aktivnost: 

Uređ. i izgradnja cesta, puteva i ostalih objekata niskogradnje, pozicija u proračunu: 139, konto: 4111.  

 

Članak 3. 

U cilju utvrđivanja tržišne cijene nekretnina za potrebe kupovine zemljišta iz članka 1. ove Odluke 

izrađen je Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnina, od 01. lipanj 2021. godine, koji je izradio 

stalni sudski vještak za građevinarstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Goran Imrović, dipl.ing.građ., 

a prema kojem tržišna vrijednost građevinskih zemljišta na k.č. br. 3465/1 i na k.č.br. 3465/2 sve k.o. 

Sibinj, iznosi 73,20 kn/m². 

Članak 4. 

Sastavni dio ove Odluke je i Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnina, od 01. lipanj 2021. 

godine, koji je izradio stalni sudski vještak za građevinarstvo i procjenu vrijednosti nekretnina Goran 

Imrović, dipl.ing.građ. 

 

Članak 5. 

Ovlašćuje se općinski načelnik na provođenje svih radnji potrebnih za kupnju nekretnina iz članka 1. 

ove Odluke i na potpisivanje i sklapanje ugovora o kupnji nekretnina s prodavateljem predmetnih 

zemljišta.  

 

 

Članak 6. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

KLASA: 406-01/22-01/02 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 25.ožujak  2022.  

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

              Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj: 87/08, 

96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 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 

svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022. godine, donijelo je  

  

ODLUKU  

o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na 

području Općine Sibinj 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje 

trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje, načini na koje je dopušteno 

obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje i naknada za 

obavljanje pokretne prodaje, sve na području Općine Sibinj. 

 

Članak 2. 

Pokretnim prodavačem u smislu ove Odluke razumijeva se osoba koja obavlja prodaju bez 

stalnog prodajnog mjesta, putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, a 

koje vozilo je opremljeno za prodaju na malo određenih grupa proizvoda. 

Pokretnu prodaju mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje 

djelatnosti trgovine, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima, i to na javnoj površini 

pogodnoj za zaustavljanje pokretnog prodajnoj objekta. 

 

II. UVJETI 

Članak 3. 

 

Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima 

moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja, opći 

sanitarni i zdravstveni uvjeti, sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni 

objekti, oprema, sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom koja može utjecati na 

zdravlje ljudi, te drugi uvjeti propisani posebnim propisima kojima je uređena prodaja robe 

putem pokretnih prodajnih objekata odnosno prodaja robe izvan prodavaonica.  
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Svaki pokretni prodajni objekt namijenjen pokretnoj prodaji u smislu odredbi ovog članka 

smatra se izdvojenom poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu jasno naznačen naziv i 

adresu, kao i obavijest o pokretnoj prodaji. 

Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisani ovom Odlukom odnose se na administrativno 

područje Općine Sibinj. 

Pokretni prodavači podnose zahtjev za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem  

pokretne prodaje  (dalje u tekstu „Zahtjev“) u Općini Sibinj.  

Odobrenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje po 

zaprimljenom Zahtjevu prodavača donosi Općinski načelnik (dalje u tekstu „Odobrenje“). 

 

 

Članak 4. 

Zahtjevu za izdavanje Odobrenja pokretni prodavači obvezno prilažu sljedeće: 

a) naziv, ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe ili OPG-a 

registriranog za obavljanje djelatnosti trgovine; 

b) opis i vrstu robe koja je predmet prodaje; 

c) navod o marki vozila i registracijskoj oznaci vozila iz kojeg će se vršiti 

pokretna prodaja; 

d) presliku Rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih, opće sanitarnih, 

zdravstvenih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa robe 

na malo iz vozila, a koje Rješenje izdaje nadležno tijelo; 

e) naselja na području Općine Sibinj u kojima će obavljati pokretnu prodaju; 

f) vremenski period na koji želi vršiti pokretnu prodaju;  

g) dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik registriranog pokretnog prodajnog 

objekata ili ima pravo na upotrebu tog objekta na osnovi sklopljenog ugovora o 

zakupu ili leasingu što se dokazuje prometnom dozvolom ili drugom 

odgovarajućom ispravom. 

 

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge i podatke navedene u ovom članku zatražit će se 

nadopuna Zahtjeva pisanim putem, te je stranka dužna u roku tri (3) dana od dana primitka 

Zahtjeva za nadopunu dostaviti traženu dokumentaciju, u suprotnom, Zahtjev za izdavanje 

Odobrenja će se odbiti. 

Pokretnim prodavačima koji imaju dugovanje prema Općini Sibinj, po bilo kojoj osnovi, neće 

biti izdano  Odobrenje dok se dugovanje prema Općini Sibinj ne podmiri. 

 

Članak 5. 

Odobrenje obavezno mora sadržavati sljedeće elemente: 

a) naziv, ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe ili OPG-a koji 

obavlja pokretnu prodaju na području Općine Sibinj; 
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b) broj i datum rješenja nadležnog tijela kojim su utvrđeni minimalni tehnički, 

opće sanitarni, zdravstveni i drugi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti 

prometa robe na malo iz vozila; 

c) opis i vrstu robe koja je predmet prodaje; 

d) registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti pokretna prodaja; 

e) popis naselja u kojoj pokretni prodavač može obavljati trgovinu na malo izvan 

prodavaonica putem pokretne prodaje; 

f) visinu i način plaćanja naknade koju pokretni prodavač plaća radi obavljanja 

pokretne prodaje; 

g) vrijeme trajanja izdanog Odobrenja; 

h) odredbe o mogućnosti otkaza Odobrenja; 

 

Po izdanom Odobrenju i u skladu s njime, Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj izdaje 

Rješenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na 

području općine Sibinj (dalje u tekstu „Rješenje“). 

 

Članak 6. 

 

Odobrenje se može izdati za polugodišnje (6 mjeseci) i godišnje (12 mjeseci) vremensko 

razdoblje obavljanja pokretne prodaje na području Općine Sibinj.  

Odobrenje se može izdati i za kraće vremensko razdoblje od razdoblja navedenog u 

prethodnom stavku, ali prilikom svakog novog Zahtjeva prodavač je dužan priložiti 

dokumentaciju propisanu ovom Odlukom. 

Odobrenje se može otkazati odlukom Općinskog načelnika, u kojem slučaju će se ukinuti 

doneseno Rješenje.  

 

 

 

III. NAČIN OBAVLJANJA POKRETNE PRODAJE 

 

Članak 7. 

 

Obavljanje pokretne prodaje na području Općine Sibinj kroz zaustavljanje i parkiranje vozila 

moguće je isključivo poštujući odredbe pozitivnih zakonskih propisa kojim je uređeno 

propisno zaustavljanje i parkiranje vozila u prometu, a bez ugroze sigurnost ostalih dionika u 

prometu (vozača, pješaka,  biciklista i dr).  

Kretanje i zaustavljanje pokretnog prodajnog objekta mora se odvijati tako da se ne ometa 

promet na javno prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca i slučajnih prolaznika. 
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Članak 8. 

 

Pokretna prodaja nije dozvoljena u pojasu državnih cesta na kojima nije moguće zaustaviti 

vozilo bez opasnosti za sigurnost prometa ili kupaca i drugih sudionika u prometu, 

raskrižjima, željezničko-cestovnim prijelazima i priključcima na javnu cestu, biciklističkim 

stazama i trakama, na mjestima gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost znakova i 

smjerokaza.  

Zabranjuje se svaki oblik obavljanja pokretne prodaje na području Općine Sibinj na način 

suprotan odredbama važećeg Zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama. 

Zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na području Općine Sibinj na uređenim zelenim 

površinama,  u parkovima i dječjim igralištima. 

U  slučaju obavljanja pokretne prodaje na način koji je protivan odredbama važećeg Zakona 

iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da se ne poštuju uvjeti propisani u izdanom Odobrenju. 

 

 

IV. NAKNADA 

Članak 9. 

 

Naknada za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na 

području Općine Sibinj određuje se u dvije zasebne kategorije i to: 

-za pokretne prodavače s registriranim sjedištem na području Općine Sibinj (domicilni) i  

-za pokretne prodavače s registriranim sjedištem izvan područja Općine Sibinj (ne domicilni).   

Visina, rok i način plaćanja naknade za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica 

putem pokretne prodaje na području Općine Sibinj određuje se na temelju posebnog 

Pravilnika kojeg donosi općinski načelnik. 

Naknada za obavljanje pokretne prodaje prihod je Proračuna Općine Sibinj. 

 

 

V. NASELJA U KOJIMA SE OBAVLJA POKRETNA PRODAJA 

 

Članak 10. 

 

Pokretna prodaja može se obavljati u svih 12 (dvanaest) naselja Općine Sibinj. 

 

 

VI. NADZOR 

 

 Članak 11. 

 

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležne inspekcije određene 

Zakonom o trgovini i posebnim propisima.  

Nadzor nad kršenjem odredaba važećeg zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na 

cestama provodi nadležna policijska postaja.  
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Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na komunalni red te korištenje 

javnih površina obavljaju osobe zadužene za komunalni red u Općini Sibinj.  

 

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 12. 

 

Za obavljanje prodaje robe putem pokretne prodaje protivno uvjetima propisanim ovom 

Odlukom, primjenjuju se novčane kazne propisane Zakonom o trgovini. 

 

 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                       Članak 13. 

 

Pokretni prodavači dužni su uskladiti poslovanje svoje pokretne prodaje s odredbama ove 

Odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uvjetima obavljanja trgovine na 

malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području općine Sibinj („Službene 

novine Općine Sibinj“, broj: 16/2017). 

 

                                                        Članak 14. 

 

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

Sibinj“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA: 024-01/22-01/34 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g.                                                                                          

 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav Eraković 
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OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 2/2022           str.  70 

Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10) i 

članka  30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na 

7.sjednici održanoj 25.03.2022. godine, donijelo je 

 

IZVJEŠĆE 

o stanju zaštite od požara na području Općine Sibinj u 2021. godini 

 

UVOD 

Područje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zaštiti od požara 

(„Narodne novine“ broj: 92/10.). Sukladno navedenom Zakonu sustav zaštite od požara 

podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, 

ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od 

požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite 

života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od 

požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. 

Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom, i pravne osobe 

i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice lokalne i 

područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje civilne zaštite. 

U skladu s odredbama članka 13. stavka 8. Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od 

požara na svom području. 

 

ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ 

Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovna vatrogasna organizacija objedinjava sve vatrogasne 

organizacije i postrojbe na području Hrvatske. Hrvatska vatrogasna zajednica okuplja preko 1.700 

vatrogasnih društava u jedinicama lokalne samouprave i gospodarstvu s oko 150.000 članova koji su 

udruženi u preko 200 vatrogasnih zajednica općina, područja i gradova te 20 vatrogasnih zajednica 

županija i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Zajednica okuplja i preko 60 dobrovoljnih 

vatrogasnih društava u gospodarstvu sa oko 1000 vatrogasaca. U Općini Sibinj u skladu s Zakonom o 

vatrogastvu djeluje: 

 Vatrogasna zajednica Općine Sibinj, 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj – središnje društvo, 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica. 

U vatrogasnu zajednicu Općine Sibinj udružena su dva dobrovoljna vatrogasna društva; DVD 

Sibinj kao središnje društvo i DVD Slobodnica. Sjedište Vatrogasne zajednice Općine Sibinj je u 

prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sibinj.  

 Ciljevi VZO Sibinj su sljedeći: 

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

 učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Zajednice, 

 pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite, 

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

 promicanje značaja vatrogastva. 
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PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA 

Izradom procjene ugroženosti, sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti 

od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj: 35/94., 110/05. i 28/10.), uz mjere za 

sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere), određuju se i mjere za učinkovito gašenje 

nastalog požara ili sprečavanje drugog opasnog događaja, utvrđivanjem vatrogasnih postrojbi koje će 

djelovati u Općini. 

Općina Sibinj je u 2021. godini, sukladno važećim, pozitivno pravnim propisima pristupila 

izradi nove Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara. Navedeni dokumenti su po 

dobivanju propisanih suglasnosti od strane Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije i 

Policijske uprave brodsko-posavske predloženi na usvajanje predstavničkom tijelu Općine Sibinj. 

U 2021. godini Općina Sibinj je izradila i usvojila sve materijale i akte propisane pozitivno 

pravnim zakonodavstvom prvenstveno Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini. 

 

BROJ VATROGASACA I TEHNIČKA OPREMLJENOST 

Planovima zaštite od požara utvrđuje se najmanji broj operativnih vatrogasaca: za središnje 

postrojbe u pravilu 20 operativnih vatrogasaca, a za ostale postrojbe najmanje 10 vatrogasaca. 

Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih 

postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ("Narodne novine" broj 31/11.) određuje se zaštitna i 

druga osobna oprema koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija, 

tehnički zahtjevi za zaštitnu i drugu osobnu opremu te namjena zaštitne i druge osobne opreme 

pripadnika vatrogasnih postrojbi. 

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne 

novine" broj 43/95.) određen je minimum tehničke opreme i sredstava potrebna da bi vatrogasne 

postrojbe, planovima zaštite od požara određene kao središnje, mogle obavljati vatrogasnu djelatnost 

sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 125/19.).  

Za središnja dobrovoljna vatrogasna društva u općinama najmanji broj i vrste vatrogasnih 

vozila čini: autocisterna ili navalno vozilo i kombi vozilo, a sukladno odredbama Pravilnika o 

minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (Narodne novine broj 43/95.). 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj kao stožerno društvo, opremom u svom vlasništvu i posjedu, 

zadovoljava uvjete propisane predmetnim Pravilnikom. 

Minimum opreme za ostale vatrogasne postrojbe koje nisu planom zaštite od požara određene 

kao središnje utvrđuje Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih 

postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava ("Narodne novine" broj 91/02.). Ove postrojbe moraju 

posjedovati najmanje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu ili prijenosnu 

motornu vatrogasnu pumpu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica zadovoljava propisane uvjete 

glede materijalno tehničke opremljenosti. 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj posjeduje električnu sirenu za uzbunjivanje povezanu s 

Županijskim centrom 112 Slavonski Brod, a služi za potrebe uzbunjivanja lokalnog stanovništva u 

slučaju brzo narastajuće prijetnje prirodnom ili tehničko-tehnološkom ugrozom. 

Stanje vatrogasnog spremišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva je vrlo dobro odnosno 

odlično. Naime, Društvo je u posjedu dva objekta s garažnim vratima i ulazom za osoblje te sustavom 

za grijanje. 

Vatrogasni dom DVD-a Slobodnica se sastoji od dvije garaže za vozila, prostorije za opremu, 

sale za sastanke i 3 prostorije za razne namjene. Na krovu doma je postavljena električna sirena za 

uzbunjivanje. Radio veza nije instalirana. Prostorije se griju pećima za drva samo za potrebe 

održavanja sastanaka, garaže nisu grijane. Stanje vatrogasnog doma se smatra dobrim. 



 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 2/2022           str.  72 

 

4 RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI 

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Općine Sibinj treba biti takav, da se dolazak 

vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na 

dopuštenu granicu do petnaest minuta. U vezi s time treba reći da je Općina Sibinj prostorno dobro 

pokrivena vatrogasnih postrojbama. 

 

INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI  

Intervencije DVD-a Sibinj prikazuje sljedeća tablica: 

Vrsta intervencije 
Broj intervencija u 

2020. godini 

Broj intervencija u 

2021. godini 

Indeks 

(povećanje/smanjenje) 

Požar otvorenog tipa 8 6 -25,00% 

Požar stambenog 

objekta 
2 3 +50,00% 

Tehničke intervencije 2 2 - 

 

Intervencije DVD-a Slobodnica prikazuje sljedeća tablica 

Vrsta intervencije 
Broj intervencija u 

2020. godini 

Broj intervencija u 

2021. godini 

Indeks 

(povećanje/smanjenje) 

Požar otvorenog tipa 3 6 +100,00% 

Požar stambenog 

objekta 
1 0 -100,00% 

Ostale intervencije 2 0 -200,00% 

 

FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ 

U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim financijskim mogućnostima, Općina Sibinj je u 

2021. godini sredstvima općinskog Proračuna financirala zaštitu od požara na svom području u iznosu 

od 442.642,00 HRK. 

Izdvajanja u 2021. godini su smanjena za 11,50% u odnosu na prethodnu 2020. godinu kada je 

za istu namjenu isplaćeno 500.000,00 HRK. Nastavak je ovo trenda iznimnih i hvalevrijednih 

proračunskih izdvajanja za unapređenje protupožarne zaštite.  

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj, pored sredstava iz općinskog Proračuna, prihode 

ostvaruje i iznajmljivanjem poslovnog prostora u svom vlasništvu. 
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ZAKLJUČAK 

Stanje zaštite od požara na području Općine Sibinj može se ocijeniti kao vrlo zadovoljavajuće. 

Obzirom da je napredak u svim segmentima zaštite od požara u izravnoj vezi s ograničenim 

financijskim mogućnostima, treba uložiti dodatni napor kako bi se sustav zaštite od požara održavao 

na visokoj razini u interesu sigurnosti stanovnika Općine. 

U 2022. godini treba nastaviti sa sustavnim osposobljavanjem, stručnim usavršavanjem 

pripadnika vatrogasnih postrojbi te nabavkom vatrogasne opreme u skladu s financijskim 

mogućnostima. Nastavak rada s vatrogasnom mladeži je garancija operativne sposobnosti razmatranih 

vatrogasnih postrojbi u godinama koje dolaze. Svako dobrovoljno vatrogasno društvo treba biti 

svjesno da bez kontinuiranog rada s mladeži dolazi do zastoja u radu i pada kvalitete rada unutar 

samog društva. Kroz rad s mladeži ujedno se povećava i nivo preventive stanovništva. 

 

Općina će u nadolazećem razdoblju redovno ažurirati izrađene planske dokumenata iz 

područja zaštite od požara. 

 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:  246-01/22-01/03 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

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

4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj, na svojoj 7.sjednici održanoj dana 25.03.2022. 

godine, donosi   

  

O D L U K U 

 

o usvajanju Izvješća Općine Sibinj o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

 za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se Izvješće Općine Sibinj o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. 

godinu. 

  

Članak 2. 

 

Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke. 

 

 

Članak 3. 

 

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

Općine Sibinj“.  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ  

 

 

 

KLASA:  351-01/22-01/01   

URBROJ: 2178-8-01-22-3 

Sibinj, 25.ožujak 2022.godine 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

  

                                                                                  Krunoslav Eraković 
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          Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj: 92/10) i 

članka  30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na 

7.sjednici održanoj 25.03.2022. godine, donijelo je 

 

 

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 

NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2022. GODINU 

 

 

I. 

 U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na svom području Općinsko vijeće Općine Sibinj donosi 

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Sibinj za 2022. godinu (u daljnjem 

tekstu: Provedbeni plan). 

 

II. 

 U svrhu postizanja cilja iz točke I. ovog Provedbenog plana potrebno je na području Općine 

Sibinj u 2022. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere: 

 

1. Organizacijske mjere 

 

a) Sukladno izračunu potrebnog broja vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati predmetni broj operativnih vatrogasaca, ovisno o 

području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog 

objekta). 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 

b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period – žetvena sezona) 

potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo i upozoravati stanovnike Općine na 

poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara. Putem plakata i pisanih obavijesti stalno 

upozoravati stanovništvo na moguće opasnosti od požara. Izvršiti preventivne preglede 

stambenih i gospodarskih objekata. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 

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

sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta. Posebnu pozornost posvetiti provedbi mjera 

uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta „divljih“ deponija. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 

 

2. Normativni ustroj zaštite od požara 

 

a) Općina je u prethodnom razdoblju izradila novu procjenu i plan iz područja zaštite od požara 

te je dužna provoditi redovna usklađivanja. 

 

 

 Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 

b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora. 

 

 Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 
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c) Izraditi i usvojiti sve akte propisane Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 

od požara za Republiku Hrvatsku. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 

 

3. Tehničke mjere 

 

a) Potrebno je u 2022. godini, u skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, nastaviti 

opremanje vatrogasnih postrojbi materijalno-tehničkim sredstvima u prvom redu osobnom 

zaštitnom opremom.  

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 

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

funkcionalnim te održavali u tom stanju. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 

c) Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu odnosno uklanjanja nedostataka na vozilima, 

opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku sezone popisati oštećenu 

tehniku i opremu, te provesti sanaciju istih. 

 

Izvršitelj zadatka: DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 

d) Sufinancirati osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za vatrogasna zvanja i 

specijalnosti. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 

4. Urbanističke mjere 

 

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

primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima. 

 

 Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj  

 

b) U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile 

uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba 

osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica 

 

 

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

 

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

urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od 

požara. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 

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

 

 

 

c) Obvezan je nadzor i skrb nad cestama na području Općine te zemljišnim pojasom uz cestu. 

Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog 

sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. U skladu s navedenim obvezno je čišćenje 

zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati 

požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, Uprava za ceste Brodsko-posavske županije 

 

 

d) Ukoliko mogućnosti budu dozvoljavale poželjno je organizirati savjetodavni sastanak odnosno 

javnu tribinu sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: 

vlasnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta, šuma, stanovnicima koji se pretežito bave 

poljoprivrednom djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te nadležnim 

inspektorima zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od 

nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru. 

 

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj 

 

III. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve 

pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka. 

 

 

IV. 

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

Sibinj. 

 

V. 

 Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Sibinj“. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA: 246-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj,  25.ožujak 2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

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

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

4/2021), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022. godine, 

donosi 

 

 

O D L U K U   

o usvajanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se  Izvješće o provedbi agrotehničkih mjera za 2021. godinu, koje je podnio 

Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

 Tablica Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera za 2021. godinu, sastavni je dio ove 

Odluke.  

 

 

Članak 3. 

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

Općine Sibinj”.   

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:  320-01/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 25.ožujak 2022.g. 

   

   

 

           

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

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

broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) 

Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 25.03.2022. godine, donosi  

 

 

 

  O D L U K U    

o usvajanju  

Financijskog izvještaja za 2021. godinu  

trgovačkog društva Usluge Sibinj d.o.o.  

 

 

 

Članak 1. 

          Ovom odlukom usvaja se  Financijski izvještaj trgovačkog društva USLUGE SIBINJ 

d.o.o. za 2021. godinu.  

 

Članak 2. 

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

 

 

Članak 3. 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:  363-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 25.ožujak 2022. godine 

 

        

 

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                       Krunoslav Eraković 
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Na temelju članaka 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), 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), točke 2.3. Smjernica za uspostavu 

urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-

2027., Općinsko vijeće  Općine Sibinj, na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25.03.2022. 

godine, donosi   

 

 

 

ZAKLJUČAK 

u svezi davanja mišljenja o nacrtu provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog 

područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027. – Komunikacijske 

strategije i Komunikacijskog akcijskog plana 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Sibinj razmotrilo je dostavljeni nacrt provedbenih akata Strategije 

razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027. – 

Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana te za iste daje 

 

 

POZITIVNO MIŠLJENJE 

 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 001-01/22-01/01 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj,  25.ožujak 2022.godine  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

Krunoslav Eraković  
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