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 Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21),  članka 36. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19,144/20) te članka 29.a i 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 9.sjednici održanoj 16.09.2022.g. donijelo 

 

 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ 

ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2022.g. 

 

 

OPĆI DIO 

 

I. 

 

 Polugodišnjim obračunom proračuna općine Sibinj za  razdoblje 01.01.2022.-30.06.2022. 

godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 10.337.466,05 Kn. 

 

II. 

 

 Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 01.01.2022.-30.06.2022.godine 

izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.419.604,23 Kn. 
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III. 

 

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

višak prihoda: 

 

  Ostvareni prihodi i primici  ……………………...….........10.337.466,05 Kn 

  Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...….………...-8.419.604,23 Kn 

                        Izdaci za fin.imovinu i otplate zajmova……………………..-528.594,08 Kn 

 

 Višak prihoda u razdoblju 01.01.-30.06.2022.g……….…...1.389.267.74 Kn 

 

 

 Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi: 

 

              Manjak prihoda iz 2021.g. ….…………………………….. -1.030.222,68 Kn 

 Višak prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06.2022.g................... 1.389.267,74 Kn 

 

  Ukupni višak prihoda ………………………….......................359.045,06 Kn 

 

IV. 

 

 Stanje žiro-računa na dan 01.01.2022.godine bilo je 135.654,85 Kn,  a na dan 

30.06.2022.godine 2.143.002,53 Kn. Izdvojena novčana sredstva na dan 30.06.2022. iznose 0,36 

kn. 

 

V. 

 

Stanje blagajne na dan 01.01.2022.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30.06.2022.godine bilo 

je 1.991,45 Kn. 

 

VI. 

 

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 30.06.2022.g. iznosi 1.612.299,95 

Kn, a sastoji se od udjela u: 

 

• Usluge Sibinj d.o.o. - 20.000,00 kn 

• Vodovod d.o.o. -  1.545.202,95 kn  

• Posavska Hrvatska d.o.o. – 47.097,00 kn 

 

VII. 

 

Stanje potraživanja na dan 30.06.2022. iznosi 1.210.756,13 Kn te se sastoji od: 

 

- potraživanja za općinske poreze ……………………………......223.553,12 Kn 

- potraživanja od zaposlenih temeljem plaća ………………………….136,98 Kn 
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- potraživanja za bolovanje HZZO…………………..………………..1.898,48 Kn 

- ostala nespomenuta potraživanja ………………………………….68.970,58 Kn 

- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..467.587,56 Kn 

- potraživanja za komunalni doprinos...........................................91.542,18 Kn 

- potraživanja-grobna naknada……………………………………......3.692,77 Kn 

- potraživanja za dane koncesije-dimnjačar………………………….2.046,16 Kn 

- potraživanja za stanarine………………….........................................974,68 Kn 

- potraživanja za korištenje sale (političke stranke)…………….…….600,00 Kn 

- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH........................148.218,36  Kn 

- potraž.za zakup polj. Zemljišta u vlasništvu RH novi)…….….….41.140,52 Kn 

- potraživanja za spomeničku rentu ……………………………..…….2.631,00 Kn 

- potraživanja za uplate za vodovod  ……………………………...…11.440,00 Kn 

- potraživanja za najam poslovnog prostora  ………………………14.971,00 Kn 

- potraž. za najam kom.vozila  …………………………………………5.700,00 Kn 

- potraž. za korištenje nefin.imovine (zakup javne površine)………2.050,00 Kn 

- potraž. za korištenje nefin.imovine (pokretne trgovine)  ………....4.000,00 Kn 

- prihodi vodnog gospodarstva (naknada za uređenje voda)  …..119.602,74 Kn 

- ispravak vrijednosti potraživanja……………………………… ..-687.248,59 Kn 

  

VIII. 

 

 Nepodmirene obveze na dan 30.06.2022.godine, u ukupnom iznosu  1.871.354,53 Kn, 

odnose se na: 

 

-      obveze za zaposlene………………………………………………………..105.038,52 Kn 

-      naknade za rad pred. tijela, povjerenstava i sl………………………………..574,25 Kn 

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

- za jamčevine…………………..............................................................50.885,49 Kn 

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

- ostale nespomenute obveze……………………………………………………..228,03 Kn 

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

- ostale nespomenute obveze-naknada štete 2016. Mraz…..……………..…...25,87 Kn 

- obveze za naplaćene tuđe prihode (zakup polj.zemljišta)…………………14.399,21 Kn 

- obveze za naplaćene tuđe prihode (NUV)……………………………………1.814,05 Kn 

- obveze za zajmove od državnog proračuna……………………………..1.217.783,07 Kn 

     

-  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 30.06.2022.godine iznosile su 457.282,66 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  te računa financiranja proračuna općine Sibinj za razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022. 

g. 
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POSEBNI DIO 

 

X. 

 

 Posebni dio proračuna općine Sibinj sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po 

organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u 

programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 
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XI. 

 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih 

i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenim novinama 

Općine Sibinj». 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/03 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 16.rujan 2022.g. 

      

 

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

  

Krunoslav Eraković, v.r. 
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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 9.sjednici održanoj 16.09.2022.godine, donosi  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika   

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine  

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Sibinj za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. 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:  024-02/22-01/35   

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj,  16.rujan 2022.godine 

 

 

 

 

 

                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               

                             Krunoslav Eraković, v.r.  
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GODIŠNJI PLAN  

UPRAVLJANJA IMOVINOM U     

VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ ZA 2023. GODINU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibinj, rujan 2022. godine 
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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) a 

u skladu s Zakonom o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj: 52/18), 

Općinsko vijeće Općine Sibinj na 9.sjednici održanoj dana 16.09.2022. godine, donosi 

 

 

GODIŠNJI PLAN 

UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ 

ZA 2023. GODINU 

 

 

➢ UVOD  

 

 Općinsko vijeće Općine Sibinj donosi Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Sibinj za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan upravljanja imovinom).  

 

 Plan upravljanja imovinom određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Sibinj te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije 

upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sibinj za razdoblje od 2018. do 2025. godine 

(„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 5/2018, ( u daljnjem tekstu: Strategija upravljanja 

imovinom)), kao i godišnje planove upravljanja određenim oblicima imovine u vlasništvu općine 

Sibinj, kao što su: 

 

1. Plan upravljanja trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu općine Sibinj 

2. Plan upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu općine 

Sibinj  

3. Plan upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu općine Sibinj 

4. Plan prodaje nekretnina u vlasništvu općine Sibinj 

5. Plan rješavanja imovinsko - pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih 

izvora energije te ostalih infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih 

sirovina sukladno propisima koji uređuju ta područja 

6. Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu općine Sibinj 

7. Plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa  

8. Plan za projekte javno-privatnog partnerstva 

9. Plan vođenja registra imovine 

10. Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup 

informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine 

Sibinj 

11. Plan zahtjeva za darovanje nekretnina upućen ministarstvu prostornog uređenja, 

graditeljstva i državne imovine 

 

 Plan upravljanja imovinom donosi se za kratkoročno razdoblje, njime se analizira stanje u 

području upravljanja i raspolaganja imovinom za Općinu Sibinj te se istim planiraju određene 

aktivnosti, opisuje način vođenja određenih evidencija/baza kroz godišnji period.  
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 Planom upravljanja imovinom želi se postići učinkovito i svrhovito upravljanje i raspolaganje 

imovinom u vlasništvu Općine Sibinj, pažnjom dobrog gospodara, temeljeno na načelima 

odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti, u cilju dugoročnog očuvanja imovine i 

ostvarivanja gospodarskih i razvojnih interesa Općine, što u konačnici dovodi do gospodarskog 

rasta i razvoja. 

 

 Plan upravljanja imovinom donosi Općinsko vijeće Općine Sibinj za razdoblje od godinu 

dana.  

 

 Podatke koje Plan upravljanja imovinom okvirno treba sadržavati kao i neka druga 

pitanja, propisani su Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 24/14). 

 

 Strategija upravljanja imovinom donosi se za duže vremensko razdoblje tako da se njome 

određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom.  

 

 Cilj Strategije upravljanja imovinom je osigurati da imovina Općine Sibinj bude u službi 

gospodarskog rasta kao i osigurati dugoročno, učinkovito, održivo i transparentno upravljanje i 

raspolaganje njezinom imovinom. 

 

 U Izvješću o provedbi Plana upravljanja imovinom, koje Izvješće se dostavlja Općinskom 

vijeću na usvajanje do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu, opisuju se radnje koje su 

provedene u skladu sa Planom upravljanja imovinom. 

 

 Strategija upravljanja imovinom, Plan upravljanja imovinom i Izvješće o provedbi Plana, 

su planski dokumenti bitni za upravljanje i raspolaganje imovinom Općine Sibinj, koji se 

međusobno prate odnosno nadopunjuju.  

 

 

➢ UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE SIBINJ 

 

 Upravljanje nekretninama odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje 

nekretninama, sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i 

investicijskog održavanja nekretnina, uređivanja vlasničkopravnog statusa nekretnina i s tim u 

vezi uređivanje stanja upisa u zemljišnim knjigama i u katastru, ustupanje nekretnina na 

korištenje ustanovama i pravnim osobama za obavljanje poslova od javnog interesa te obavljanje 

drugih aktivnosti i poslova u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava. 

 

 U radnje upravljanja imovinom pored gore navedenih radnji podrazumijevaju se i vođenje 

registra imovine, koji sadrži podatke o njezinom opsegu i strukturi, namjeni, površini ili 

vrijednosti kao i druge podatke. 

 

 Raspolaganje nekretninama predstavlja sklapanje pravnih poslova čija posljedica je 

prijenos, otuđenje ili ograničenje prava vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što 

su prodaja, darovanje, osnivanje prava građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_440.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_440.html
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razvrgnuće suvlasničke zajednice, zamjena, koncesija, osnivanje prava zaloga na imovini, 

davanje imovine na uporabu, zajedničku izgradnju ili financiranje izgradnje, odnosno druge 

načine raspolaganja. 

 

 Odlukom o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine 

Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 19/2015)  tijela nadležna za gospodarenje 

imovinom u vlasništvu Općine Sibinj su Općinski načelnik i Općinsko vijeće, pod uvjetima 

propisanim zakonom, Statutom Općine i drugim propisima. Istom Odlukom određeno je da 

Općinski načelnik i Općinsko vijeće upravljaju, koriste i raspolažu imovinom u vlasništvu 

Općine Sibinj s pažnjom dobrog domaćina, i to u skladu s načelima zakonitosti, svrsishodnosti i 

ekonomičnosti, a u cilju gospodarskog i socijalnog razvoja Općine te gospodarskog i socijalnog 

napretka svih stanovnika Općine kao i osiguranje socijalne sigurnosti istih. 

 

 Kroz izrađene i usvojene dokumente poput Plana upravljanja imovinom i Strategije 

upravljanja imovinom omogućeno je na efikasniji i transparentniji način pratiti proces razvoja 

Općine Sibinj, njezin gospodarski rast i razvitak, kao i planirati određene ciljeve i smjernice radi 

zaštite javnog interesa i pravičnog upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine.   

 

 Kako bi se osiguralo učinkovito i svrhovito upravljanje i raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu Općine Sibinj, pažnjom dobrog gospodara, tijekom 2023. godine, potrebno je 

provoditi aktivnosti i poslove započete 2022. godine, kao i započeti nove aktivnosti,  a u cilju 

rješavanja imovinsko-pravnih i vlasničkih odnosa na nekretninama, posebno nekretninama 

upisanim kao društveno vlasništvo, koje nekretnine je Općina Sibinj preuzela na korištenje, kao 

pravni slijednik bivše Općine Slavonski Brod, temeljem ranijih propisa o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi "Narodne novine" broj 90/92.). 

 

 Najvažniji cilj Strategije upravljanja imovinom jest učinkovito upravljati svim oblicima 

imovine u vlasništvu Općine Sibinj prema načelu dobrog gospodara. 

 

 - Načela upravljanja imovinom definirana Strategijom upravljanja imovinom:  

 

1. Načelo odgovornosti 

2. Načelo javnosti 

3. Načelo ekonomičnosti 

4. Načelo predvidljivosti 

 

 Iz tog razloga, potrebno je određene nekretnine u vlasništvu Općine Sibinj koje još nisu u 

funkciji gospodarskog razvoja, staviti na raspolaganje odnosno privesti ih svrsi čime se postiže 

njihova ekonomska isplativost i održivost, što u konačnici rezultira gospodarskim rastom i 

razvojem Općine. 

 

 Radi učinkovitog i transparentnog upravljanja i raspolaganja nekretninama, Općina Sibinj 

je ustrojila bazu podataka "Registar imovine" u elektroničkom obliku, u kojoj se evidentira i 

ažurira stvarno stanje nekretnina u vlasništvu Općine. 
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 Strategija upravljanja imovinom kao ciljni dokument vođena je smjernicom da svi podaci 

koji se nalaze u Registru imovine moraju biti ažurirani, ispravni i vjerodostojni, čime pružaju 

cjeloviti uvid u strukturu i opseg imovine u vlasništvu Općine Sibinj.  

 

 U 2023. godini Registar imovine biti će sukladno načelu javnosti i transparentnosti 

objavljen i dostupan na Internet stranici općine Sibinj www.sibinj.hr .  

  

 Tijekom 2023. godine provodit će se aktivnosti radi utvrđivanja i evidentiranja stvarnog 

stanja nekretnina u vlasništvu Općine Sibinj, ažuriranjem odnosno unosom novih podataka, 

promjenom postojećih, sve kroz provedbu upisa u Registar imovine, kontinuirano, ali i prema 

potrebi.  

 

 Nekretnine u vlasništvu Općine Sibinj evidentiraju se u Registru imovine ali i dijelom u 

poslovnim knjigama Općine. 

 

 U 2023. godini planirano je kontinuirano usklađivanje podataka iz Registra imovine s 

podacima iz poslovnih knjiga Općine Sibinj. 

 

 Nekretnine koje još nisu evidentirane u poslovnim knjigama Općine, postupno će se kroz 

2023. godinu evidentirati kroz poslovne knjige sukladno Uputi o priznavanju, mjerenju i 

evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a u skladu s odredbama Pravilnika o 

proračunskom računovodstvu i Računskom planu. 

 

 Kako bi Općina Sibinj ostvarila ekonomski rast, jedna od mjera je i povećanje investicija. 

Povećanje investicija podrazumijeva provođenje postupaka stavljanja zemljišta u funkciju 

prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanjem imovinskopravnih odnosa, 

opremanjem, ulaganjem, davanjem u zakup zemljišta te kupnjom nekretnina za korist Općine, 

kao i drugim poslovima u vezi sa zemljištem u vlasništvu Općine Sibinj, ako upravljanje i 

raspolaganje njima nije u nadležnosti drugog tijela. 

 

 Sve aktivnosti potrebno je provesti u skladu sa zakonima, propisima i općim aktima 

Općine Sibinj koji se odnose na upravljanje i raspolaganje nekretnina. 

 

 U Proračunu Općine Sibinj za 2023. godinu, osigurat će se sredstva za tekuće i 

investicijsko održavanje nekretnina u vlasništvu Općine. 

 

 Za vrijeme izrade ovog Plana upravljanja imovinom u proračunu Općine Sibinj za 2022. 

godinu planirani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine. 

 

Tablica 1: Planirani prihodi od imovine u proračunu Općine Sibinj 

 

OPIS PRORAČUNA  

Proračun 

Općine za 

2022. godinu 

Projekcije za 

2023. godinu 

Projekcije za 

2024. godinu 

http://www.sibinj.hr/
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Prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine 
30.000,00 kn 30.000,00 kn 30.000,00 kn 

Prihodi od prodaje neproizvedene 

dugotrajne imovine – prihodi od prodaje 

materijalne imovine – prirodnih 

bogatstava 

20.000,00 kn 20.000,00 kn 20.000,00 kn 

Prihodi od prodaje proizvedene 

dugotrajne imovine - prihodi od prodaje 

građevinskih objekata 

10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 kn 

 

 Podaci o eventualno ostvarenim prihodima i rashodima od nekretnina u 2023. godini će se 

financijsko-knjigovodstveno evidentirati s ciljem dobivanja pravovremenih informacija, koje bi 

bile temelj ekonomičnog upravljanja i raspolaganja nekretninama, pažnjom dobrog gospodara, a 

u konačnici i pokazatelj ekonomske održivosti, kao i što će se, ukoliko se za isto ukaže potreba, 

provoditi aktivnosti radi utvrđivanja vrijednosti pojedinih nekretnina, ako istima nije već ranije 

utvrđena vrijednost. 

 

 

➢ PLAN UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U 

VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ 

 

 Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 

118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) propisan je 

način i postupak osnivanja, prestanak, statusne promjene trgovačkih društva te s njima povezana 

društva. 

 

 Trgovačka društva od velikog su značaja za razvoj  jer sudjeluju u stvaranju bruto 

društvenog proizvoda i utječu na zaposlenost i tržišnu kapitalizaciju, a podizanje kvalitete 

upravljanja njima od presudne je važnosti za osiguravanje njihova pozitivnog doprinosa 

cjelokupnoj ekonomskoj učinkovitosti i konkurentnosti Općine Sibinj. 

 

 Osnovni podaci o poslovanju trgovačkih društava koja su u vlasništvu/suvlasništvu 

Općine Sibinj, registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprave te provedbene mjere 

navode se u nastavku Plana upravljanja imovinom. 

 

 

- Podaci o trgovačkim društvima u vlasništvu/suvlasništvu Općine Sibinj 

 

 Općina Sibinj u svom vlasništvu/suvlasništvu ima sljedeće udjele: 

 

• USLUGE SIBINJ d.o.o., sa sjedištem u Sibinju, 108. brigade ZNG 6,  

OIB: 14975960709,  sa udjelom od 100%.   

• POSAVSKA HRVATSKA d.o.o., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Kraljice 

Jelene 26, OIB: 51975721232, sa udjelom od 4,35%, 

• VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, N. Zrinskog 25, OIB: 
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80535169523, sa udjelom od 1,94% 

 

 

- USLUGE SIBINJ d.o.o.  

 Djelatnost trgovačkog društva:  

 

 Predmet poslovanja trgovačkog društva USLUGE SIBINJ d.o.o. su komunalne 

djelatnosti.  

 

 Trgovačko društvo osnovano je u ožujku 2018.g. s ciljem poboljšanja i unapređenja 

komunalnih usluga na području Općine.  

 

 Društvo djeluje s težnjom pružanja komunalnih usluga poput: održavanje javnih površina, 

upravljanje i održavanje groblja te upravljanja i održavanje društvenih domova, a sve s ciljem 

podizanja kvalitete života stanovnika općine.  

 

Adresa: 108. Brigade ZNG 6, Općina Sibinj 

OIB: 14975960709 

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn 

Vlasnička struktura u %: Općina Sibinj 100% 

 

 

- POSAVSKA HRVATSKA d.o.o.  

 Djelatnost trgovačkog društva:  

 

            Osnovna djelatnost Društva je novinska, izdavačka, kinoprikazivačka djelatnost, 

agencijski poslovi i trgovina na veliko i malo. 

  

 Posavska Hrvatska je glasilo za politička, kulturna i gospodarska pitanja Brodsko-

posavske županije. 

 

 Kontinuirano djeluje u Slavonskom Brodu od 1947. godine, najprije pod imenom 

"Brodski list", a kada je u Slavonskom Brodu utemeljen i radio, od 1964. do 1992. godine 

zajedničko uredništvo djeluje pod imenom "Brodski list i Radio Brod".  

 

 Tjednik 1992. godine mijenja ime u "Posavska Hrvatska", nazivajući se po prvim 

brodskim novinama, utemeljenima 1894. godine. 

  

Od lipnja 1992. do kolovoza 1995. godine djeluje pod imenom "Posavska Hrvatska i Radio 

Brod", a nakon razdruživanja s radijem i osamostaljivanja, od 1. kolovoza 1995. djeluje kao 

Posavska Hrvatska d.o.o.  

 

 Od 2000. godine izdavač tjednika "Posavska Hrvatska" je Lasica d.o.o., tvrtka čiji je 

stopostotni osnivač Posavska Hrvatska d.o.o. 

 

Adresa: Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) 
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OIB: 51975721232 

WEB: www.posavskahrvatska.hr  

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 1.082.600,00 kn 

Skupština: Osnivači (BPŽ,Grad Slavonski Brod i 16 općina) 

Vlasnička struktura u %: Općina Sibinj 4,35% 

 

(izvor: http://www.posavskahrvatska.hr/o_nama/posavska_hrvatska) 

 

 

- VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod 

 

 Vodovod d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Slavonski Brod. N. 

Zrinskog 25, trgovačko je društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Slavonskom 

Brodu pod matičnim brojem (MBS) 050028098.  

 

 Djelatnost trgovačkog društva:  

 

 Temeljne djelatnosti društva su:  

 

1. Djelatnost javne vodoopskrbe: 

 

• zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo    

kondicioniranje 

• isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, kao   

preuzimanje vode od drugih javnih isporučitelja, ako se ti poslovi obavljaju putem  

građevina za  javnu vodoopskrbu, 

• upravljanje vodnim građevinama javne vodoopskrbe, 

• redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu, 

• izgradnja priključka na sustav javne vodoopskrbe, 

• tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na vodne građevine, 

• umjeravanje, servisiranje i izmjena vodomjera, 

• planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti gr

ađevina za javnu vodoopskrbu osim gradnje tih građevina 

 

 2. Djelatnost javne odvodnje: 

 

• skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje 

i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode, 

• obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem 

građevina za javnu odvodnju, 

• upravljanje vodnim građevinama javne odvodnje, 

• redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i u

ređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 

• izgradnja priključka na sustav javne odvodnje, 

• usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te drugih objekata, 

• planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti gr

http://www.posavskahrvatska.hr/
http://www.posavskahrvatska.hr/o_nama/posavska_hrvatska
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ađevina za javnu odvodnju osim gradnje tih građevina 

 

 3. Djelatnost uzorkovanja i ispitivanje sastava otpadnih voda 

 

Adresa: Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) 

OIB: 80535169523 

WEB: www.vodovod-sb.hr  

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 79.662.300,00 kn 

Vlasnička struktura u %: Općina Sibinj 1,94% 

 

(Izvor: https://www.vodovod-sb.hr/index.php/profil-tvrtke/o-nama ) 

 

- Registar imenovanih članova - nadzorni odbori i uprave  

 

Tablica 2.  Registar imenovanih članova nadzornih odbora 

                   i uprava trgovačkih društava 

 

TRGOVAČKO 

DRUŠTVO 
NADZORNI ODBOR 

UPRAVA/OSOBA ZA 

ZASTUPANJE 

USLUGE 

SIBINJ d.o.o. 

Krunoslav Eraković – predsjednik  

Martin Šuća - direktor Stipo Anušić – zamjenik 

Anto Đaković - član 

POSAVSKA 

HRVATSKA 

d.o.o. 

Mijo Belegić – predsjednik  

Dunja Vanić - direktor 

Slavko Jurinjak – član 

Drago Mihelčić – član 

Krešimir Galić – član 

Marija Kovačević- član 

VODOVOD 

d.o.o. Slavonski 

Brod 

 

Damir Vinčazović – predsjednik 

Stjepan Aščić - direktor 

Domagoj Vukšić– zamjenik 

Tomislav Odobašić– član  

Dea Drašković – član  

Matej Pudić– član  

 

http://www.vodovod-sb.hr/
https://www.vodovod-sb.hr/index.php/profil-tvrtke/o-nama
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 Općina Sibinj planira u 2023. godini na svojoj Internet stranici www.sibinj.hr  objaviti 

Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprava trgovačkih društava i pravnih osoba u 

svom vlasništvu. 

 

- Provedbene mjere tijekom 2023. godine vezane za smjernice određene Strategijom 

upravljanja imovinom 

 

 Tijekom 2023. godine planiraju se provoditi mjere vezane za smjernice određene 

Strategijom upravljanja imovinom, a koje se odnose na trgovačka društva u (su)vlasništvu 

Općine Sibinj: 

 

• prikupljati izvješća o poslovanju trgovačkih društava; 

• provjeravati dostavljene Izjave o fiskalnoj odgovornosti; 

• preporučiti profesionalno i učinkovito te transparentno i odgovorno, u skladu sa Zakonom 

o trgovačkim društvima, upravljanje trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Sibinj 

što će se osiguravati kroz rad i izvještavanje predstavnika (su)vlasnika u nadzornim 

odborima i skupštinama trgovačkih društava,  

• preporučiti trgovačkim društvima javnu objavu bitnih informacija na njihovim Internet 

stranicama (ciljevi društva i informacije o njihovom ispunjavanju, vlasnička i glasačka 

struktura trgovačkog društva, svaku financijsku pomoć kao što su: preuzete obveze, 

garancije ili subvencije, popis gospodarskih subjekata s kojima su u sukobu interesa u 

smislu propisa o javnoj nabavi, donesen plan nabave u skladu s propisima o javnoj 

nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u 

skladu s propisima o javnoj nabavi,  

• preporučiti da se doneseni akti, kojima se reguliraju obveze i odgovornosti trgovačkog 

društva moraju objavljivati općoj javnosti te da se i s tim povezni troškovi moraju pokriti 

na transparentan način. 

 

 

 

➢ PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA STANOVIMA I POSLOVNIM 

PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ  

 

 Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 

64/15, 112/18), uređuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava 

i obveze zakupodavca i zakupnika neovisno o tome tko je zakupodavac odnosno zakupnik.  

 

 Poslovnim prostorom, prema tom Zakonu, smatraju se poslovna zgrada, poslovna 

prostorija, garaža i garažno mjesto. 

 

 Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se 

pretežitim dijelom koristi u tu svrhu. 

 

 Odlukom o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine 

Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 26/2013 i 22/2017) uređen je 

http://www.sibinj.hr/
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postupak i uvjeti davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sibinj te su istom 

određene visine minimalnih zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine. 

 

Tablica 3.  Poslovni prostori u vlasništvu Općine Sibinj, koji se u trenutku izrade ovog 

Plana upravljanja imovinom nalaze u zakupu 

 

POSLOVNI PROSTORI IZDANI U ZAKUP 

Poslovni prostor površine 57,00 m² (poštanske usluge) koji se nalazi u društvenom domu 

u naselju Sibinj, izgrađenom na k.č.br. 3116, k.o. Sibinj,  

Poslovni prostor površine 85,00 m² (ljekarna), koji se nalazi u društvenom domu u 

naselju Sibinj, izgrađenom na k.č.br. 3116, k.o. Sibinj, 

Poslovni prostor površine 240,00 m² (trgovina-prodajna djelatnost), koji se nalazi u 

društvenom domu u naselju Slobodnica, izgrađenom na k.č.br. 2993/1, k.o. Slobodnica, 

Poslovni prostor površine 130,00 m² (trgovina-prodajna djelatnost), koji se nalazi u 

društvenom domu u naselju Bartolovci, izgrađenom na k.č.br. 2581, k.o. Slobodnica. 

Poslovni prostor površine 141,92 m² (trgovina-prodajna djelatnost), poslovna zgrada u 

centru naselja Sibinj, izgrađena na k.č.br. 81/2 k.o. Sibinj, 

Poslovni prostor površine 19,00 m² (elektroničke komunikacijske usluge), koji se nalazi 

u društvenom domu u naselju Grgurevići, izgrađenom na k.č.br. 58/K, k.o. Odvorci, 

Poslovni prostor površine 177,71m² (područna osnovna škola), koji se nalazi u 

društvenom domu u naselju Slobodnica, izgrađenom na k.č.br. 2993/1, k.o. Slobodnica, 

Poslovni prostor površine 65,60 m² (trgovina – prodajna djelatnost), koji se nalazi u 

naselju Grgurevići, izrađen na k.č.br. 60/1K k.o. Odvorci. 

 

 Ukupna mjesečna zakupnina za navedene poslovne prostore iznosi 20.129,00 kn i ista je 

prihod Općine Sibinj.  

 Poslovni prostor u Grgurevićima, renoviran je i stavljen u funkciju tijekom 2022. godine, 

te je isti nakon provedenog postupka javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, u vlasništvu 

Općine Sibinj, izdan u zakup na rok od 5 godina.  

 

 Površina gore navedenog poslovnog prostora koja je dana u zakup iznosi 65,60 m²,   -  u 

naravi trgovina i ekonomsko dvorište na k.č.br. 60/1K k.o. Odvorci, a isti je izdan u zakup za 

djelatnost trgovine. 

 

 Od stambene imovine, Općina Sibinj u svom vlasništvu ima tri stana, ukupne površine od 

140 m2. 

  

 Stan koji se nalazi u naselju Gromačnik, koristi se, odnosno izdan je u najam zaštićenom 

najmoprimcu još ranijih godina sukladno odredbama Zakona o najmu stanova.  
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 Drugi stan nalazi se u naselju Grgurevići, a treći stan se nalazi u naselju Gornji 

Andrijevci. 

 

 Stanovi u naseljima Grgurevići i Gornji Andrijevci, nisu dani u najam niti su stavljeni u 

funkciju stanovanja, no prema načelu dobrog gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja 

imovinom i proračunskim sredstvima, za nekretnine koje nisu u funkciji poduzimat će se 

aktivnosti, ukoliko se za isto ukaže potreba. 

 

 

➢ PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ 

 

 Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19, 98/19), građevinsko zemljište je zemljište unutar granica građevinskog 

područja te zemljište izvan građevinskog područja obuhvaćeno građevnom česticom na kojoj je 

izgrađena građevina. 

 

 Odlukom o uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na području općine Sibinj 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 05/2012 i „Službene novine Općine Sibinj“, 

broj: 3/2019) uređen je postupak davanja na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Općine Sibinj i javnih površina na području Općine.  

 

 Odlukom o minimalnim visinama naknade za korištenje neizgrađenog građevinskog 

zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na području općine Sibinj te zonama za 

korištenje javnih površina općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 6/2020) 

određene su minimalne visine naknade za uporabu neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih 

površina na području Općine Sibinj, koja naknada predstavlja prihod Općine. 

 

 Najčešće do korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sibinj i 

javnih površina na području Općine dolazi za vrijeme trajanja raznih manifestacija ili 

održavanjem crkvenog goda. 

 

 Ostvarenje prava na korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine 

Sibinj i javnih površina na području Općine moguće je ostvariti putem podnošenja zahtjeva  

upravnom tijelu Općine.  

 Općina Sibinj planira u 2023. godini postupno rješavati imovinskopravne odnose kako za 

komunalnu infrastrukturu i tako i za raznu drugu imovinu a isto će se rješavati postupno i to kako 

budu bila osigurana sredstva u proračunu. 

 

 Nerazvrstane ceste su komunalna infrastruktura sukladno Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj: 68/18, 110/18, 32/20), a prema odredbama Zakona o 

cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), javno dobro u 

općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze. 

 

https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju
https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju
https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama
https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama
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 Nerazvrstane ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na 

njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina 

sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima da ne ometaju 

odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.  

 

 Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup 

sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja 

pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.  

 

 Nerazvrstane ceste upisuju se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao 

neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave.  

 

 Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno 

koristiti na način i pod uvjetima određenim navedenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu 

razvrstane kao javne ceste u smislu navedenog Zakona. 

 

 Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Sibinj („Službene novine Općine 

Sibinj“, broj: 6/2020) propisan je način i postupak upravljanja nerazvrstanim cestama na 

području Općine.  

 

 Općina Sibinj vodi Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području općine u 

elektroničkom obliku. 

 

 U 2023. godini planiraju se provoditi aktivnosti vezane za upis nerazvrstanih cesta na 

području Općine Sibinj u zemljišne knjige ili usklađenje njihovog stvarnog stanja sa stanjem u 

zemljišnim knjigama, evidentiranje nerazvrstanih cesta ili evidentiranje njihovog stvarnog stanja 

u katastru nekretnina, prema stvarnom stanju na terenu.  

 

 Postupci će se provoditi putem izrađenih snimaka izvedenog stanja i geodetskih elaborata, a 

kako budu osigurana sredstava u proračunu. 

 

 

➢ PLAN PRODAJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ 

 

 Općina Sibinj prema načelu dobrog gospodara treba na učinkovit i racionalan način 

gospodariti nekretninama u svom vlasništvu i nekretninama koje se nalaze pod pravom 

upravljanja.  

 

 Općinsko vijeće i općinski načelnik mogu otuđiti ili na drugi način raspolagati sa 

nekretninama u vlasništvu Općine samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po 

tržišnoj cijeni, osim u slučajevima ako je drukčije određeno zakonom i općim aktima Općine koji 

uređuju to područje.  

 

 Odredbe prethodnog stavka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na 

nekretninama u vlasništvu Općine Sibinj, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike 
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Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu jedinice lokalne i područje 

(regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka 

njezinih građana.   

 

 Ukoliko Općina Sibinj bude provodila javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu 

Općine, u 2023. godini, za iste je potrebno izraditi elaborat o procjeni tržišne vrijednosti 

nekretnina od strane ovlaštenog sudskog vještaka. 

 

 

➢ PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO - PRAVNIH I DRUGIH ODNOSA VEZANIH 

UZ PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE TE OSTALIH 

INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA, KAO I EKSPLOATACIJU MINERALNIH 

SIROVINA SUKLADNO PROPISIMA KOJI UREĐUJU TA PODRUČJA 

 

 Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 52/18, 52/19) 

donosi temeljne energetske ciljeve Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, a usvajaju 

ih i provode jedinice lokalne samouprave.  

 

 Temeljni energetski ciljevi su održivost energetskog razvoja, konkurentnost energetskog 

sustava i sigurnost opskrbe energijom. 

 

 Cilj rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije, 

infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina,  definiran je Strategijom i to 

kroz: 

 

1. povećanje energetske učinkovitosti korištenjem prirodnih energetskih resursa, 

2. brži razvoj infrastrukturnih projekata.  

 

 Prema podacima iz Strategije upravljanja imovinom, u Izvješću o obavljenoj reviziji - 

Gospodarenje mineralnim sirovinama na području Brodsko-posavske županije iz 2016. godine, 

navedeno je da na području Općine Sibinj nema registriranih istražnih prostora ili 

eksploatacijskih polja.  

 

 Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih 

građevina („Narodne novine“, broj: 80/11, 144/21) u cilju osiguravanja pretpostavki za 

učinkovitije provođenje projekata vezano za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za 

Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi 

uspješnijeg sudjelovanja u Kohezijskoj politici Europske unije i u korištenju sredstava iz fondova 

Europske unije, uređen je postupak rješavanja imovinskopravnih odnosa i oslobođenje od 

plaćanja naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja, na zemljištu u 

vlasništvu Republike Hrvatske i vlasništvu jedinica lokalne, odnosno jedinica područne 

(regionalne) samouprave.  

 Općina Sibinj kontinuirano teži ostvarivanju mnogih razvojnih projekata kojima nastoji 

poboljšati uvjete stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne sigurnosti i dostupnosti, 

obrazovanja, zaštite ljudi i imovine te poboljšanja kvalitete života svih građana kroz brigu o 

djeci, starijima i ranjivim skupinama.  

https://www.zakon.hr/z/656/Zakon-o-istra%C5%BEivanju-i-eksploataciji-ugljikovodika
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Tablica 4.  Financijski, akcijski i terminski plan provedbe razvojnih projekata prema 

podacima iz Provedbenog programa općine Sibinj za razdoblje 2021. – 2025. godine  

 

Naziv projekta  

Procijenjena 

vrijednost 

projekta 

(HRK) 

Mogući izvor 

financiranja 

Proračun 

2022. 

(HRK) 

Projekcija 

proračuna 

2023. 

(HRK) 

Projekcija 

proračuna 

2024. 

(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 
  

 

 

➢ PLAN PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE IMOVINE U VLASNIŠTVU 

OPĆINE SIBINJ 

 

 Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je prema Zakonu o 

procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, broj 78/15) koji je donesen 03. srpnja 2015. 

godine, a na snazi je od 25. srpnja 2015. godine. 

 

 Gore navedenim Zakonom uređena je procjena vrijednosti nekretnina, određeni su 

procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1491.html
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povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela županija, Grada Zagreba i velikoga grada, metode 

procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti prava i tereta koji utječu na 

vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način prikupljanja, 

evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina za sve 

nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.  

 

 Procjena vrijednosti nekretnine je multidisciplinarni postupak tržišnog vrednovanja prema 

zadatcima naručitelja, koji provode stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina i stalni sudski 

procjenitelji, čije ovlasti proizlaze iz posebnih propisa kojima se uređuje rad sudova i postupci 

izvlaštenja.  

 

 Općina Sibinj može zatražiti procjene za pojedine nekretnine u 2023. godini, ukoliko se 

za iste ukaže potreba, u tom slučaju, iste će izraditi ovlašteni sudski vještak.  

 

 Prema preporukama i nalozima Državnog ureda za reviziju, Područni ured Slavonski 

Brod, nakon provedene Financijske revizije za 2019. godinu, do kraja 2023. godine Općina će 

nastojat procijeniti vrijednost imovine u vlasništvu Općine u skladu s Uputom o priznavanju, 

mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koju je donijelo Ministarstvo 

financija te u poslovnim knjigama evidentirati dugotrajnu imovinu prema odredbama Pravilnika 

o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.  

 

 

➢ PLAN RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA  

 

 Općina Sibinj već je ranije ustrojila Registar imovine u kojem se nalaze podaci o 

zemljišno knjižnoj čestici, broju zemljišno knjižnog uloška, površini katastarske čestice, kulturi 

čestice, vrsti vlasništva, titularu vlasništva, teretima na nekretninama, sudskim sporovima, broju 

posjedovnog lista, površini posjedovnog lista, nositeljima prava i dr., a u kojem je moguće vidjeti 

koja imovina se već nalazi u vlasništvu ili suvlasništvu općine Sibinj odnosno pod pravom 

upravljanja.  

 

 Kao što je ranije u tekstu navedeno, ustrojen je Registar imovine, u kojem je moguće 

vidjeti imovinu  u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sibinj. 

 

 Kontinuirano se radi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izradom geodetskih 

elaborata, pokretanjem pojedinačnih ispravnih postupaka i upisivanjem prava vlasništva na 

putevima, nerazvrstanim cestama, grobljima, građevinskim zemljištima, društvenim domovima, 

igralištima i dr.  

 

 Sukladno zakonskim obvezama proizašlim iz odredba Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (NN, 68/18, 110/18, 32/20), u 2019. godini Općina je ustrojila i evidenciju 

komunalne infrastrukture koju vodi i redovito ažurira, a u kojoj se vodi baza podataka o 

komunalnoj infrastrukturi Općine. 

 

 Prema članku 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj: 68/18, 

110/18, 32/20 ) komunalna infrastruktura jesu: 
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1. nerazvrstane ceste 

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

3. javna parkirališta 

4. javne garaže 

5. javne zelene površine 

6. građevine i uređaji javne namjene 

7. javna rasvjeta 

8. groblja i krematoriji na grobljima 

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza. 

 

 Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno 

suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost, može biti 

u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje 

obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna 

prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice 

lokalne samouprave. 

 

 Komunalna infrastruktura ne može biti predmet ovrhe niti stečaja, a ista stječe status 

javnog dobra u općoj uporabi danom njezine izgradnje, uređenja odnosno stupanja na snagu 

odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi. 

 

 Komunalna infrastruktura upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i 

kao vlasništvo odnosno suvlasništvo jedinice lokalne samouprave i/ili javnog isporučitelja koji 

upravlja komunalnom infrastrukturom, prema članku 61. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“, broj: 68/18, 110/18, 32/20). 

 

 Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bile su dužne do 31. prosinca 2019. 

dostaviti Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava 

vlasništva na nekretninama koje su evidentirane kao komunalna infrastruktura kojom jedinica 

lokalne samouprave upravlja ali se ne nalazi u njezinom vlasništvu.   

 

 Ministarstvo državne imovine potom je trebalo izdati ispravu podobnu za upis prava 

vlasništva na navedenim nekretninama jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

sukladno pravodobno podnesenim zahtjevima.  

 

 Općina je u roku podnijela zahtjev za upis vlasništva na istima, te se shodno tome očekuje 

ishođenje navedenog. 

 

 

➢ PLAN ZA PROJEKTE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA 

 

 Prema odredbama Zakona o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 

78/12, 152/14, 114/18) propisan je postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno 

- privatnog partnerstva, praćenje provedbe projekata, provedba tih projekata, sadržaj ugovora o 

javno - privatnom partnerstvu kao i mnoga druga pitanja.  

https://www.zakon.hr/z/198/Zakon-o-javno-privatnom-partnerstvu
https://www.zakon.hr/z/198/Zakon-o-javno-privatnom-partnerstvu
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 U smislu tog Zakona, javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između 

javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne 

građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera. 

 

 Općina trenutno nema planova za ulaženje u projekte javno - privatnog partnerstva.  

 

 

➢ PLAN VOĐENJA REGISTRA IMOVINE 

 

 Sukladno odredbama Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, 

br. 112/18), koji je stupio na snagu 22. prosinca 2018. godine, te kojim je odlučeno da se vođenje 

Registra državne imovine povjeri Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva kao 

središnjem tijelu državne uprave nadležnom za razvoj digitalnog društva, uspostavljen je 

Središnji registar državne imovine.  

 

 Zakonom su definirani ciljevi vođenja Središnjeg registra, podaci koji se prikupljaju i 

evidentiraju u Središnjem registru, obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar i druga 

pitanja vezana za Središnji registar. 

 

 Obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar među ostalima su i jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

 

 Dana 28. ožujka 2016. godine, na svojoj 17. sjednici Općinsko vijeće Općine Sibinj 

donijelo je Odluku o uspostavi Registra imovine Općine Sibinj koja je objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije, broj: 6/2016). 

 

 Na temelju te Odluke, Općina je izradila i ustrojila Registar imovine Općine Sibinj kako 

bi na jednom mjestu imala uvid u strukturu i opseg nekretnina s kojima upravlja i raspolaže. 

Registar imovine redovito se ažurira, u skladu sa dugoročnim ciljevima definiranim u Strategiji 

upravljanja imovinom. 

 

      Registar imovine sastoji se od:  

 

• popisa nekretnina,  

• popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima.  

 

Popis nekretnina sadržava podatke o nekretninama čiji je Općina vlasnik, suvlasnik ili zajednički 

vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik, a osobito:  

• broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,  

• broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji,  

• naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,  

• površinu zemljišnoknjižne čestice,  

• kulturu zemljišnoknjižne čestice, 
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• vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili 

vanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi 

suvlasnici ili zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva,  

• titulara vlasništva,  

• podatke o teretima na nekretnini,  

• podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu,  

• broj posjedovnog lista,  

• broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,  

• naziv katastarske općine iz posjedovnog lista,  

• površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,  

• nositelja prava i udio,  

• broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu,  

• adresu katastarske čestice,  

• prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan,  

• korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine,  

• vrijednost nekretnine,  

• druge podatke. 

Popis poslovnih udjela sadržava podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je 

vlasnik/suvlasnik Općina Sibinj. 

  

Izvedbene mjere za vođenje Registra imovine u 2023. godini su: 

 

• Evidentirati oblike imovine 

• Kontinuirano ažurirati Registar imovine 

 

 Općina Sibinj planira u 2023. godini imati objavljen Registar imovine na svojoj Internet 

stranici www.sibinj.hr . 

 

 

➢ PLAN POSTUPAKA VEZANIH UZ SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU 

UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE 

SIBINJ 

 

 Općina Sibinj na transparentan i učinkovit način redovito objavljuje informacije vezane 

za upravljanje i raspolaganje imovinom na svojoj internetskoj stranici www.sibinj.hr i objavom 

kroz službeno glasilo Općine „Službene novine Općine Sibinj“.  

 

 Kako bi se zainteresiranoj javnosti omogućilo pravo na pristup informacijama koje se 

tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sibinj, Strategijom upravljanja 

imovinom doneseni su slijedeći ciljevi:  

 

1. Omogućiti informiranje javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine Sibinj na 

internet stranici Općine, na uočljiv i lako pretraživ način. 

http://www.sibinj.hr/
http://www.sibinj.hr/
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2. Organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu Općine Sibinj s 

ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi. 

 

 Službenik za informiranje je osoba koja postupa i vodi postupke vezane za podnesene 

zahtjeve o pravu na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“, broj 25/13, 85/15).  

 

 Općina Sibinj redovito dostavlja dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata 

Republike Hrvatske, prema Pravilniku o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike 

Hrvatske („Narodne novine“, broj:124/2015). 

 

 

➢ PLAN ZAHTJEVA ZA DAROVANJE NEKRETNINA UPUĆEN MINISTARSTVU 

PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE 

 

 Sukladno članku 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom, nekretnine koje su u 

zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na dan 1. siječnja 

2017. koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe te 

groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, 

sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube 

temeljem novog Zakona o upravljanju državnom imovinom upisat će se u vlasništvo jedinca 

lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalaze odnosno u vlasništvo 

ustanove koja ih koristi ili njima upravlja i koja je vlasništvo nekretnine stekla temeljem 

posebnog propisa. 

 

 Općina Sibinj je za pojedine nekretnine podnijela zahtjev tadašnjem Ministarstvu državne 

imovine, s ciljem upisa prava vlasništva tih nekretnina u korist Općine, međutim, za iste postupci 

su još uvijek u tijeku. 

 

➢ ZAVRŠNE ODREDBE 

 

            Ovaj Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sibinj za 2023. godinu 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:  406-01/22-01/05 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 16.rujan 2022.g. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

    Krunoslav Eraković, v.r. 

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
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 Na temelju članka 113. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21) 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 9. sjednici održanoj 16.09.2022. godine, donijelo je    

 

 

O D L U K U 

O SPRJEČAVANJA ODBACIVANJA OTPADA 

NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ  

 

 

 UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Odlukom o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Sibinj (u daljnjem tekstu: 

Odluka) određuju se mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja 

protuzakonito odbačenog otpada na području Općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Općina). 

 

Članak 2. 

 

 Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš. 

 

         Odbacivanje otpada u okoliš iz stavka 1. ovog članka je svako ostavljanje, napuštanje, 

odbacivanje ili odlaganje otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom i ne odnosi se na mjesto 

primopredaje otpada u sklopu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. 

 

 Protuzakonito odbačenim otpadom u okoliš smatra se otpad koji nije odložen u skladu s 

općim aktima Općine kojima se uređuje način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada i kojima je propisan komunalni red.   

 

 

MJERE SPRJEČAVANJA PROTUZAKONITOG ODBACIVANJA OTPADA 

 

Članak 3. 

 

 Mjere sprječavanja  protuzakonitog odbacivanja otpada na području Općine su: 

 

- evidentiranja lokacija protuzakonito odbačenog otpada,  

- uspostava sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu, 

- postavljanje odgovarajućih objekata na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno 

protuzakonito odbacivanje otpada, 

- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, 

- provedba nadzora. 
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Evidentiranje lokacija protuzakonito odbačenog otpada  

 

Članak 4.  

 

  Evidentiranje lokacija protuzakonito odbačenog otpada provodi se putem: 

 

- aplikacije za evidenciju lokacija odbačenog otpada koju vodi nadležno ministarstvo i, 

- evidencije lokacija protuzakonito odbačenog otpada koju vodi nadležni Jedinstveni 

upravni odjel Općine. 

 

      U evidenciju lokacija protuzakonito odbačenog otpada koju vodi Jedinstveni upravni 

odjel Općine, unose se podaci o:  

      -    vrsti otpada; 

      -    količini odbačenog otpada; 

      -    procijenjenoj površini onečišćenja otpadom; 

      -    nazivu lokacije otpada; 

- počiniteljima protuzakonitog odbacivanja otpada;  

- troškovima uklanjanja odbačenog otpada;  

- izvršenim nadzorima i 

- drugim potrebnim podacima. 

 

Sustav zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu 

 

Članak 5. 

 

         Protuzakonito odbačeni otpad može se prijaviti putem: 

 

1. Aplikacije za evidenciju lokacija odbačenog otpada koju vodi nadležno ministarstvo, 

 

      2. Sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu i to: 

- putem popunjenog obrasca prijave objavljenog na mrežnoj stranici Općine, 

www.sibinj.hr, 

- putem elektroničke pošte na e-mail adresu Općine: opcina.sibinj@sb.t-com.hr, 

- putem telefona na broj: 035/425-298, 

- putem pružatelja poštanskih usluga dostavom pisane obavijesti na adresu: 

 Općina Sibinj, Jedinstveni upravni odjel, 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj i 

- osobnim dolaskom u prostorije Općine, Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Postavljanje odgovarajućih objekata na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno 

protuzakonito odbacivanje otpada 

 

Članak 6. 

 

            Na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno protuzakonito odbacivanje otpada 

Općina može postaviti odgovarajuće predmete, poput: video nadzora nad ugroženim površinama, 

http://www.sibinj.hr/
mailto:opcina.sibinj@sb.t-com.hr
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prepreka za sprječavanje prolaska, zaštitnih ograda,  znakova upozorenja o zabrani odbacivanja 

otpada i dr.  

 

Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti 

 

Članak 7. 

 

 Općina osigurava izobrazno-informativne aktivnosti u vezi pravilnog gospodarenja 

otpadom:  

 

- objavom informacija iz područja gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Općine   

(podaci o koncesionaru - davatelju javne usluge, podaci o lokacija reciklažnog  

dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, lokacijama spremnika postavljenim na 

javnim površinama i sl.),  

- održavanjem javne tribine u svezi gospodarenja otpadom, 

- suradnjom s koncesionarom, trgovačkim društvom Jacob Becker d.o.o. Gornja Vrba 

kroz objavu pravovremenih informacija iz područja gospodarenja otpadom, 

- tiskanjem i dijeljenjem letaka, vodiča, brošura i dr. u svezi pravilnog gospodarenja 

otpadom, 

- promidžbom putem sredstava javnog priopćavanja, 

- i na druge odgovarajuće načine. 

 

Članak 8. 

 

             Općinski načelnik obvezan je do 31. ožujka tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o 

provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti za prethodnu godinu nadležnom ministarstvu putem 

mrežne aplikacije.  

 

Provedba nadzora 

 

Članak 9. 

 

 Nadzor nad primjenom Zakona o gospodarenju otpadom (dalje u tekstu: Zakona“) i propisa 

donesenih na temelju istoga, u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog 

otpada, spaljivanje otpada od strane fizičkih osoba te na nepropisno skladištenje, ostavljanje, 

odbacivanje ili odlaganje otpada od strane fizičke osobe ili nepoznatih osoba protivno Zakonu 

provodi komunalni redar, ako istim Zakonom nije drukčije određeno.  

 

        Ukoliko komunalni redar utvrdi da je počinitelj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik, 

prijavu s dokazima prosljeđuje nadležnoj inspekciji. 

 

         O izvršenim nadzorima komunalni redar dužan je napraviti zapisnik koji se unosi u 

evidenciju lokacija protuzakonito odbačenog otpada. 
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MJERE UKLANJANJA PROTUZAKONITO ODBAČENOG OTPADA 

 

Članak 10. 

 

 Komunalni redar ovlašten je utvrditi identitet fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada 

uvidom u osobni identifikacijski dokument ili na drugi odgovarajući način. 

 

 Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada dužna je na zahtjev predočiti na uvid 

komunalnom redaru osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja identiteta počinitelja 

odbacivanja otpada. 

 

 Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči 

na uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere identiteta, komunalni redar je ovlašten 

zatražiti pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi 

utvrđivanja identiteta počinitelja odbacivanja otpada. 

 

 Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad 

odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat, 

odnosno osoba koja, sukladno posebnim propisu, upravlja određenim područjem (dobrom), ne 

dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svezi odbačenog otpada, komunalni redar 

ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje 

poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica. 

 

Članak 11. 

 

 Radi provedbe mjera uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada, komunalni redar 

rješenjem naređuje uklanjanje otpada osobi koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili 

odložila otpad. 

 

 Ako je osoba koja je nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila otpad 

nepoznata, komunalni redar rješenjem naređuje uklanjanje otpada vlasniku nekretnine na kojoj je 

nepropisno uskladišten, ostavljen, odbačen i/ili odložen otpad ili posjedniku nekretnine ako 

vlasnik nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno posebnim propisima upravlja određenim 

područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru) ili osobi koju je zatekao da 

odbacuje otpad izvan lokacije gospodarenja otpadom ili osobi za koju se može dokazati da je 

otpad odbacila izvan lokacije gospodarenja otpadom. 

 

 Rješenjem iz stavaka 1. i 2. ovog članka određuje se: lokacija i procijenjena količina 

otpada, obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za 

gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci. 

 

 Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom 

tijelu županije. 

 

 Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 1. i 2. ovog članka komunalni redar utvrđuje 

ispunjavanje obveze određene rješenjem. 
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 Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 1. i 2. ovog članka nije 

izvršena, Općina je dužna osigurati uklanjanje tog otpada predajom ovlaštenoj osobi za 

gospodarenje tom vrstom otpada na trošak izvršenika.   

 

Članak 12. 

 

          Komunalni redar, u provedbi nadzora postupanja s otpadom ovlašten je prikupljati dokaze 

na vizualni i drugi odgovarajući način kroz videozapise, fotografiranje, službene bilješke, 

zapisnike,  izjave svjedoka i slično. 

                             

Članak 13. 

 

           U provedbi nadzora nad primjenom Zakona i propisa donesenih na temelju istog, iz članka 

9. ove Odluke, komunalni redar ima pravo i obvezu nadziranoj osobi narediti radnje odnosno 

rješenjem izreći upravne mjere za koje je ovlašten temeljem Zakona, izdati prekršajni nalog ili 

obavezni prekršajni nalog te podnijeti nadležnom tijelu optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog 

prekršaja ili sumnje na počinjenje kaznenog djela.  

 

                                                                    Članak 14. 

 

           Iznimno od odredbe članka 13. ove Odluke, ako se u provedbi nadzora nad primjenom 

Zakona u postupanja s otpadom iz članka 9. ove Odluke, utvrdi da je fizička osoba učinila 

povredu Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona, komunalni redar može osobi nad kojom 

se provodi nadzor (u daljnjem tekstu: nadzirana osoba) zapisnički ukazati na utvrđene nedostatke 

i/ili nepravilnosti i odrediti rok njihovog otklanjanja.  

 

          Rok za otklanjanje nepravilnosti i/ili nedostataka dan na zapisnik ne može biti duži od 

osam dana.  

 

          Nadzirana osoba obvezna je pisano obavijestiti komunalnog redara o poduzetim mjerama u 

roku od tri dana od otklanjanja nedostataka i/ili nepravilnosti odnosno od isteka roka iz stavka 2. 

ovog članka.  

 

          Ako nadzirana osoba ne otkloni nedostatke i/ili nepravilnosti u roku za otklanjanje 

nepravilnosti i/ili nedostataka danom na zapisnik, komunalni redar će rješenjem izreći mjere za 

koje je ovlašten temeljem Zakona te poduzima i druge radnje za koje je ovlašten zbog utvrđenja 

prekršaja ili kaznenog djela. 

  

Članak 15. 

 

 Podatke u evidenciju lokacija protuzakonito odbačenog otpada (u daljnjem tekstu: 

Evidencija) unosi komunalni redar. 
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 Podaci koji se unose u Evidenciju moraju biti usklađeni s podacima iz aplikacije za 

evidenciju lokacija odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog sustava gospodarenja 

otpadom. 

 

  Informacijski sustav gospodarenja otpadom vodi nadležno ministarstvo, korištenjem 

elektroničkih programskih rješenja koje omogućavaju mrežni unos, obradu i prikaz podataka.  

 

Članak 16. 

 

 Sredstva za provedbu mjera iz ove odluke osiguravaju se u proračunu Općine Sibinj. 

 

Članak 17. 

 

 Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona.  

 

Članak 18. 

 

         Zakonom su propisane prekršajne kazne za povredu odredbi ove Odluke.  

 

Članak 19. 

 

         Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o mjerama za sprječavanje 

nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine 

Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 5/2018) i Odluka o uspostavi sustava za 

zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 21/2016). 

 

Članak 20. 

 

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

Sibinj“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  351-01/22-01/08 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 16.rujan 2022.g. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                         Krunoslav Eraković, v.r   
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Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 

broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-

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

2/2020, 4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 9.sjednici održanoj dana 

16.09.2022.godine donosi  

 

 

ODLUKU  

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE  

O KOMUNALNOM REDU  

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o komunalnom redu („Službene novine Općine Sibinj“ broj: 4/2019) u članku 

16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:  

 

 „Prilikom odobrenja korištenja javne površine za postavljanje privremenih objekata i 

naprava iz stavka 1. ovog članka, dužnost je Općine Sibinj te fizičkih i pravnih osoba kojima je 

odobreno korištenje površina javne namjene, omogućiti osobama s posebnim potrebama pristup i 

kretanje na istima“. 

 

 Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.  

 

 Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 

 

Članak 2. 

 

 Iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi:  

 

„Članak 36.a 

 

 Na svim površinama javne namjene potrebno je posebno voditi računa o osiguranju 

mogućnosti korištenja istih na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama. 

 

 Prilikom građenja građevina komunalne infrastrukture ili njihove rekonstrukcije, 

postavljanja uređaja, predmeta i druge urbane opreme na površine javne namjene, mora se 

osigurati slobodan pristup na javnu površinu i mogućnost kretanja osoba s posebnim potrebama. 

 

 Na svim javnim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe 

s posebnim potrebama.“ 

 

Članak 3. 

 

 U članku 51. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
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 “Zahvati u prostoru na površinama javne namjene moraju biti izvedeni na način da 

osiguravaju pristupačnost i kretanje osoba s posebnim potrebama na javnim površinama 

odnosno na način da budu uklonjene sve arhitektonske barijere.” 

 

Članak 4. 

 

 U članku 54. stavku 3. iza riječi „postavljeni“ točka briše se, i dodaju se riječi:  

 

 „odnosno iste treba postavljati na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim 

potrebama.“ 

 

Članak 5. 

 

 U članku 55. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:  

 

 „Terase na javnim površinama treba postavljati na način da se osigura pristupačnost površina 

javne namjene osobama s posebnim potrebama.“ 

 

Članak 6. 

 

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

Sibinj“. 
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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 9.sjednici održanoj dana 16.09.2022. godine, donosi 

 

 

PROGRAM 

POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ  

 

 

1. UVOD 

 

Poljoprivreda predstavlja primarnu i strateški važnu granu gospodarstva bitnu za održivi 

razvoj svakog područja. Najvažnija zadaća poljoprivredne proizvodnje je proizvodnja hrane, a 

uslijed sve većih klimatskih promjena ona postaje sve izazovnija, te predstavlja sve veći 

imperativ današnjeg društva. 

 

Općina Sibinj ovim Programom potpora poljoprivrednicima na području Općine Sibinj (u 

daljnjem tekstu: Program) namjerava pomoći poljoprivrednicima sa područja Općine u smislu 

potpora za pokretanje poljoprivrednih gospodarstva i apliciranja projekata na nacionalne i 

međunarodne fondove. 

 

 

2. CILJ I KORISNICI PROGRAMA 

 

Ciljevi programa se mogu odrediti kao poticanje poljoprivrednika na apliciranje projekata na 

nacionalne i međunarodne fondove, te poticanje stanovništva na otvaranje poljoprivrednih 

gospodarstava u smislu jednokratne pomoći poljoprivrednicima početnicima. 

 

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava koja imaju sjedište na području Općine Sibinj, te koji nemaju nepodmirenih 

obveza prema Općini Sibinj po svim osnovama. 

 

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, obrte, 

trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

 

 

3. MJERE I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Mjera 1. Potpora za pokretanje poljoprivrednog gospodarstva 

 

Prihvatljivi prijavitelj: 

 

− poljoprivredno gospodarstvo koje: 

− je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon 01.01.2020. godine, 
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− osnovano nakon objave Javnoga poziva, 

− ima prebivalište/sjedište na području Općine Sibinj, 

− nema nepodmirenih obveza prema Općini Sibinj po svim osnovama (uključujući adresu 

sjedišta poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivredno gospodarstvo, nositelja i druge 

članove gospodarstva, ukoliko postoje) 

 

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: 

 

− Popunjeni Obrazac zahtjeva, 

− Preslika osobne iskaznice,  

− Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava / Preslika rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe, 

− Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

− Potvrda o nepostojanju dugovanja prema Općini Sibinj po svim (uključujući adresu 

sjedišta poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivredno gospodarstvo, nositelja i druge 

članove gospodarstva, ukoliko postoje) 

− Preslika kartice bankovnog računa podnositelja zahtjeva. 

 

Potpora vezana uz Mjeru 1. je jednokratna i može se dodijeliti samo jednom. 

 

Iznos jednokratne potpore po jednom korisniku iznosi 3.000,00 kn. 

 

Mjera 2. Potpora za izradu projektne dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove 

 

Prihvatljivi prijavitelj: 

 

− je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava, 

− ima prebivalište/sjedište na području Općine Sibinj,  

− nema nepodmirenih obveza prema Općini Sibinj po svim osnovama (uključujući adresu 

sjedišta poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivredno gospodarstvo, nositelja i druge 

članove gospodarstva, ukoliko postoje) 

 

Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija: 

− Popunjeni Obrazac zahtjeva, 

− Preslika osobne iskaznice, 

− Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednika / Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava / Preslika rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe, 

− Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

− Potvrda o nepostojanju dugovanja prema Općini Sibinj po svim osnovama (uključujući 

adresu sjedišta poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivredno gospodarstvo, nositelja i 

druge članove gospodarstva, ukoliko postoje) 

− Preslika kartice bankovnog računa podnositelja zahtjeva, 

− Preslika računa i dokaz plaćanja naknade za konzultantske usluge. 
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Maksimalan iznos jednokratne potpore po jednom korisniku godišnje iznosi 6.000,00 kuna. 

 

Temeljem ovog Programa i Javnog poziva korisnik može ostvariti pravo na jednu potporu 

samo jednom tijekom kalendarske godine. 

 

Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili 

bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru državnog proračuna, fondova Europske unije i 

drugih izvora. 

 

Na Javni poziv se prijaviti može samo nositelj (predstavnik) poljoprivrednog gospodarstva, a 

sa iste adrese sjedišta poljoprivrednog gospodarstva može se prijaviti samo jedan korisnik, 

ukoliko je na istoj adresi registrirano više poljoprivrednih gospodarstava. 

 

 

4. POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Temeljem Programa, načelnik Općine Sibinj će raspisati Javni poziv za dodjelu potpora 

poljoprivredi na području Općine Sibinj, zajedno s obrascima zahtjeva i svim potrebnim 

privitcima. Zahtjevi se mogu preuzeti sa službene internet stranice Općine Sibinj ili osobno u 

zgradi Općinske uprave Općine Sibinj. 

 

Za postupak dodjele potpora načelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu Programa potpora 

poljoprivredi na području Općine Sibinj. Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu 

Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je 

dužno provjeriti je li zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, 

nadalje provjerava se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih 

troškova. 

 

Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Sibinj dostavlja 

načelniku prijedlog Odluke o odobrenju sredstava potpore, temeljem koje načelnik donosi 

Odluku o odobrenju i isplati potpore temeljem koje se vrši isplata sredstava, isključivo na žiro 

račun korisnika potpore. 

 

Preglednik svih dodijeljenih potpora, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 

objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Sibinj.  

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 

69/22) Općina Sibinj kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti 

pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u 

javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je podnositelj Zahtjeva za potporu koji 

sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u 

svrhu zbog koje su zatraženi. 

 

Općina Sibinj zadržava pravo naknadne kontrole (administrativne i terenske) te je korisnik 

potpore dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivenih sredstava. 
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Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju od 

korisnika će se zatražiti povrat sredstava u proračun Općine Sibinj u roku od 15 dana od dana 

zaprimanja pisanog zahtjeva za povrat sredstava. 

 

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne 

naplate i bit će isključen iz svih potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) godina. 

 

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 

odobravanje potpore. 

 

 

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ovaj Program stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Sibinj“ 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:  320-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 16.rujan 2022.godine                                        
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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 

("Narodne novine" broj: 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), te članka 30. Statuta Općine Sibinj 

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

Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinsko vijeće  Općine Sibinj na svojoj 9.sjednici 

održanoj dana 16.09.2022. godine donijelo je    

 

 

ODLUKA  

O IZMJENI PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA  

 PODUZETNIŠTVA U OPĆINI SIBINJ 

 

 

Članak 1. 

 

 U Programu poticanja razvoja poduzetništva u Općini Sibinj („Službene novine Općine 

Sibinj“ broj : 6/2020), u članku 10., stavak 2. mijenja se i glasi : 

 

 „Potpore se ne odobravaju za nabavu vozila, nabavu rabljene opreme i nabavu potrošnog 

materijala, niti se iste mogu u tu svrhu utrošiti.“ 

 

             Članak 2. 

 

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

Općine Sibinj“. 

 

 

 

 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

               OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  023-01/20-01/100 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj,  16.rujan 2022.g. 
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Krunoslav Eraković, v.r.  
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OPĆINA SIBINJ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

PRAVILNIK 

O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA OPĆINE SIBINJ 
 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibinj, 2022. godine 
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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) i 

u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/2013, 85/2015 i 

69/2022) (u daljnjem tekstu: “Zakon”), Općinsko vijeće  Općine Sibinj (dalje u tekstu: 

“Općinsko vijeće”) na svojoj 9.sjednici koja održanoj dana 16.09.2022. godine donosi slijedeći 

 

  

PRAVILNIK O  

PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  

OPĆINE SIBINJ 

(“Pravilnik”) 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom o pravu na pristup informacijama Općine Sibinj (u daljnjem tekstu: 

“Pravilnik”) uređuje se pravo na pristup, dopunu i/ili ispravak te ponovnu uporabu informacija 

koje posjeduje tijelo javne vlasti odnosno Općina Sibinj kao vlasnik informacija (u daljnjem 

tekstu: “Općina”), uvjeti pod kojima se ostvaruje pristup, dopuna i/ili ispravak te ponovna 

uporaba informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire odnosno obrađuje Općina, 

načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe 

informacija kao i njezine dopune odnosno ispravka i druga prava i obveze Općine kao i prava i 

obveze svake domaće ili strane fizičke i pravne osobe korisnika prava na pristup informacijama 

koja se ostvaruju i izvršavaju u okviru i/ili u svezi djelatnosti Općine te druga pitanja važna za 

ostvarivanje prava na pristup, dopunu i/ili ispravak kao i ponovnu uporabu informacija. 

 

Članak 2. 

 

  Cilj ovog Pravilnika je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske 

zajamčenog prava na pristup informacijama, dopunu i/ili ispravak, kao i na ponovnu uporabu 

informacija svakoj fizičkoj i pravnoj (domaćoj ili stranoj) osobi putem otvorenosti i javnosti 

djelovanja Općine kao tijela javne vlasti. 

 

Članak 3. 

 

  Odredbe ovog Pravilnika odnose se na pravo svake domaće ili strane fizičke i pravne 

osobe da traži i dobije informaciju uz obvezu Općine da omogući pristup zatraženoj informaciji, 

odnosno da objavi informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje 

proizlazi iz obveze određene Zakonom ili drugim propisom. 

 

Članak 4. 

 

 Općina je javna ustanova, tijelo javne vlasti, koja svoju djelatnost obavlja kao javnu 

službu. 
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Članak 5. 

 

  Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 

korišteni u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

Članak 6. 

 

  Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na 

zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena 

propisom te na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje 

sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske kao niti na informacije koje predstavljaju 

klasificirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te 

klasificirane informacije Općine koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 

međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

 

Članak 7. 

 

 Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: 

 

● korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem 

tekstu: “korisnik”) je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba; 

● informacija je svaki podatak koji posjeduje Općina, u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, 

registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, 

magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koju je izradila sama ili u suradnji s 

drugim tijelima ili dobila od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s 

organizacijom i radom Općine; 

● međunarodna informacija je ona informacija koju je Republici Hrvatskoj ustupila strana 

država ili međunarodna organizacija s kojom Republika Hrvatska surađuje ili joj je član; 

● pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje 

informacije kao i obvezu Općine da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da 

objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje 

proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom; 

● ponovna uporaba znači uporabu informacija Općine od strane fizičkih ili pravnih osoba, u 

komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije 

nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga 

ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između Općine i 

drugih tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja 

ponovnu uporabu informacija; 

● vlasnik informacije je Općina u okviru čijeg djelokruga je nastala informacija klasificirana 

stupnjem tajnosti odnosno tijelo druge države ili međunarodna organizacija u okviru čijeg 

djelokruga je nastala međunarodna informacija; 

● treća osoba je bilo koja fizička ili pravna osoba koja posjeduje podatke, a nije Općina; 

● povjerenik za informiranje (u daljnjem tekstu: “Povjerenik”) je neovisno državno tijelo 

za zaštitu prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija; 

● otvoreni standard je u pisanom obliku utvrđen standard s detaljnim specifikacijama 

preduvjeta za osiguravanje interoperabilnosti softvera; 
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● otvoreni podaci su podaci dostupni u otvorenim oblicima koji se mogu za bilo koju 

namjenu slobodno koristiti, ponovno uporabiti i dijeliti, bez ograničenja ili s minimalnim 

pravnim, tehničkim ili financijskim ograničenjima; 

● portal otvorenih podataka je podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i 

distribuciju otvorenih podataka javnog sektora. Portal otvorenih podataka predstavlja 

svojevrsni katalog metapodataka koji omogućava lakše pretraživanje otvorenih podataka; 

● metapodaci su podaci o podacima, odnosno podaci koji opisuju karakteristike nekog 

izvora. Oni mogu opisivati jedan podatak, cijelu skupinu podataka ili samo neki dio 

cjeline. 

 

Članak 8. 

 

 Odredbe ovog Pravilnika temelje se na načelu javnosti i slobodnog pristupa, načelu 

pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja 

informacijom te na načelu međusobnog poštovanja i suradnje. 

 

Načelo javnosti i slobodnog pristupa  

 

Članak 9. 

 

 Informacije koje posjeduje Općina dostupne su svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i 

pravnoj osobi u skladu s odredbama Pravilnika i Zakona, njihovim uvjetima i ograničenjima. 

 

Načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija 

 

Članak 10. 

 

 Informacije koje Općina objavljuje odnosno daje moraju biti pravodobne, potpune i točne. 

 

Načelo jednakosti 

   

Članak 11. 

 

 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima 

na jednak način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su ravnopravni u njegovu ostvarivanju. 

 

 Općina ne smije staviti korisnika u neravnopravan položaj, a osobito na način da se 

pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno 

pogoduje. 

 

Načelo raspolaganja informacijom 

 

Članak 12. 

 

 Korisnik koji raspolaže informacijom sukladno Zakonu, ima pravo tu informaciju javno 

iznositi. 
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Načelo međusobnog poštovanja i suradnje 

 

Članak 13. 

 

 Odnosi Općine i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom 

uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe. 

 

Članak 14. 

 

 Odnosi Općine kao vlasnika informacija i korisnika temelje se na suradnji i pružanju 

pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe. 

 

 

II. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA  

 

Članak 15. 

 

 Svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba odnosno korisnik ima pravo na pristup 

informacijama u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona, a uz uvjete i ograničenja 

određene ovim Pravilnikom i Zakonom. 

 

 Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog 

zahtjeva službeniku za informiranje Općine. 

 

Članak 16. 

 

 Općina omogućuje korisniku pristup informacijama na jedan od sljedećih načina: 

 

● pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način na      

internetskoj stranici Općine ili u javnom glasilu; 

● neposrednim davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup 

informaciji; 

● davanjem informacije pisanim putem korisniku koji je podnio zahtjev za pristup 

informaciji; 

● uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju 

korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informaciji; 

● dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju korisniku koji je podnio 

zahtjev za pristup informaciji;       

● na drugi odgovarajući način koji je prikladan za ostvarivanje prava korisnika na pristup 

informaciji 

 

Članak 17. 

 

 Općina će na svojoj internetskoj stranici između ostaloga objavljivati, osim kada postoji 

ograničenje prava na pristup informacijama: 
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● zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada Općine; 

● opće akte i odluke koje donosi Općina, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima 

za njihovo donošenje; 

● informacije o javnim uslugama koje Općina pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na 

one koje pruža elektroničkim putem; 

● informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 

informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 

objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava; 

● obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 

natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka; 

● informacije o unutarnjem ustrojstvu Općine; 

● obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, 

potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija; 

● sve ostale dokumente, informacije u skladu sa odredbama Zakona. 

  

 Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava 

na pristup prema odredbama ovoga Pravilnika, Zakona, drugim općim i/ili internim aktima 

Općine, i/ili drugim prisilnim propisima Republike Hrvatske.  

 

Članak 18. 

 

 Općina vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima korisnika o pravu na pristup 

informacijama, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija  i to Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine (u daljnjem tekstu: “Upisnik”) koji 

se ustrojava odlukom načelnika Općine, sve to u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona. 

 

 Članak 19. 

 

 Općina vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima korisnika o pravu na pristup 

informacijama, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija  i to Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine (u daljnjem tekstu: “Upisnik”) koji 

se ustrojava odlukom načelnika Općine, sve to u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona. 

 

 Upisnik vodi službenik za informiranje za svaku kalendarsku godinu, u prikladnom 

elektroničkom obliku uz obvezu ispisivanja listova i uvezivanja na kraju kalendarske godine za 

koju se vodi Upisnik. 

 

 Upisnik vodi službenik za informiranje kojeg imenuje načelnik Općine. 

 

 Upisnik, za svaki pojedinačno podneseni zahtjev korisnika, mora sadržavati podatke 

propisane sukladno prisilnim propisima Republike Hrvatske.  

 



 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2022           str.  62 

 U Upisnik se upisuju usmeni i pisani zahtjevi za pristup informacijama, zahtjevi za 

dopunu ili ispravak informacije i zahtjevi za ponovnu uporabu informacija korisnika po 

redoslijedu primitka radi vođenja evidencije o broju podnesenih i riješenih zahtjeva korisnika. 

 

 Upisnik se zaključuje na kraju svake kalendarske godine 31. prosinca na način da se iza 

posljednjeg upisanog rednog broja stavlja službena zabilješka koja sadrži dan, mjesec i godinu 

zaključivanja, redni broj posljednjeg upisa u Upisniku, broj riješenih zahtjeva i broj neriješenih 

zahtjeva. 

 

 Službenu zabilješku o zaključivanju Upisnika upisuje u Upisnik i nakon ispisivanja iste 

potpisuje službenik za informiranje. 

 

 U ispisanom i zaključenom Upisniku tekst se ne smije brisati, ispravljati niti učiniti 

nevidljivim, a iznimno, pogreška se može ispraviti tako da se ista precrta vodoravnom crtom te 

upiše točan podatak, o čemu službenik stavlja službenu zabilješku u rubrici napomena.  

 

 

III. OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA  

  

Članak 20. 

 

 Općina će ograničiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna 

tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka. 

 

Članak 21. 

 

 Općina može ograničiti pristup informaciji između ostaloga u ovim slučajevima: 

● ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje 

tajnost podataka; 

● ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno prisilnim propisima 

Republike Hrvatske; 

● ako je informacija porezna tajna, sukladno prisilnim propisima Republike Hrvatske; 

● ako je informacija zaštićena propisima kojim se uređuje područje zaštite osobnih 

podataka; 

● ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, 

osim u slučaju izričitog pisanog pristanka nositelja prava; 

● ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o 

informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili 

pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, 

ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa; 

● ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno 

i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje 

sudske odluke ili kazne; 

● ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo rad tijela koja 

obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti; 
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● koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi 

objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno 

narušiti proces njezine izrade; 

● koja je nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u 

razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi 

objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces 

donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova; 

● u ostalim slučajevima utvrđenim ovim Pravilnikom, Zakonom, drugim općim i/ili 

internim aktima Općine, i/ili drugim prisilnim propisima Republike Hrvatske. 

Članak 22. 

 

 Preostali dijelovi informacija koje sadrže podatak koji ne podliježu ograničenjima 

sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona, ti podaci učinit će se dostupnim korisniku 

odnosno podnositelju zahtjeva. 

 

 

IV. TEST RAZMJERNOSTI I JAVNOG INTERESA 

 

Članak 23. 

 

 Općina kao nadležno tijelo za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji, dužna je, 

prije donošenja odluke, provesti test razmjernosti i javnog interesa sukladno odredbama ovog 

Pravilnika, Zakona, drugim općim i/ili internim aktima Općine, i/ili drugim prisilnim propisima 

Republike Hrvatske. 

 

Članak 24. 

 

 Testom razmjernosti i javnog interesa službenik za informiranje vrši procjenu 

razmjernosti između razloga za omogućavanje pristupa informaciji i razloga za ograničenje te 

omogućavanje pristupa informaciji ako prevladava javni interes. 

 

Članak 25. 

 

 Kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa službenik za informiranje je dužan 

utvrditi: 

 

● da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa 

sukladno odredbama ovog Pravilnika i/ili Zakona; 

● da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj 

interes bio ozbiljno povrijeđen; 

● da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes. 

 

 Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese, informacija će se 

učiniti dostupnom. 
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Članak 26. 

 

 Informacije o raspolaganju javnim sredstvima koje se odnose na osobno ime ili naziv, 

iznos ili namjeni sredstava dostupne su javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog 

interesa, osim ako informacija predstavlja klasificirani podatak. 

 

 

V. SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE  

  

Članak 27. 

 

 Službenik za informiranje je nadležna osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava 

na pristup informacijama korisnika. 

 

Članak 28. 

 

 Službenik za informiranje: 

 

● obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Općine, 

kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe 

informacija; 

● unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su 

sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine; 

● osigurava neophodnu pomoć korisnicima kao podnositeljima zahtjeva u vezi s 

ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom; 

● izrađuje izvješća o provedbi Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće 

godine i dostavlja ga povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine; 

● vodi Upisnik; 

● odlučuje o zahtjevu korisnika; 

● provodi test razmjernosti i javnog interesa u skladu s odredbama ovog Pravilnika i 

Zakona; 

● postupa u skladu s ovlastima određenim Zakonom i ovim Pravilnikom; 

● surađuje s povjerenikom za informiranje; 

● obavlja druge poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

 

Članak 29. 

 

 Načelnik Općine može imenovati zamjenika službenika za informiranje, a na prijedlog 

službenika za informiranje.  

 

 Zamjenik službenika za informiranje dužna je obavljati poslove službenika za 

informiranje za vrijeme njegove spriječenosti u kojem slučaju zamjenik službenika za 

informiranje ima sva prava i obveze službenika za informiranje.  
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Članak 30. 

 

 Načelnik Općine donosi odluku kojom imenuje službenika za informiranje. 

 

Članak 31. 

 

 Općina je dužna o odluci o određivanju službenika za informiranje i zamjenika službenika 

za informiranje izvijestiti povjerenika za informiranje u roku od mjesec dana od donošenja 

odluke o određivanju službenika za informiranje odnosno zamjenika službenika za informiranje. 

 

 Općina je dužna na svojoj internetskoj stranici objaviti kontakt podatke o službeniku za 

informiranje kao i o zamjeniku službenika za informiranje.  

 

 Odredbe Zakona i ovog Pravilnika koje se odnose na službenika za informiranje na 

odgovarajući način se primjenjuju na zamjenika službenika za informiranje.  

  

Članak 32. 

 

 Službenik za informiranje u obavljanju poslova iz njegova djelokruga sukladno 

odredbama ovog Pravilnika surađuje s ostalim zaposlenicima Općine s ciljem ostvarivanja prava 

korisnika na pristup informacijama. 

 

 Zaposlenici Općine dužni su surađivati i pomoći službeniku za informiranje u obavljanju 

poslova iz njegova djelokruga sukladno odredbama ovog Pravilnika, vezano uz djelokrug  

poslova koje obavljaju. 

 

Članak 33. 

 

 Službenik za informiranje za svoj rad isključivo odgovara Općini i načelniku Općine. 

 

 

VI. POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 

 

Članak 34. 

 

 Povjerenik za informiranje štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama i pravo na 

ponovnu uporabu informacija korisnika sukladno odredbama Zakona. 

 

 Povjerenik za informiranje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu s odredbama ovog 

Pravilnika i Zakona, a između ostaloga obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi 

o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, i ostale 

poslove određene ovim Pravilnikom i Zakonom.  
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Članak 35. 

 

 Prava i obveze povjerenika za informiranje, izbor, uvjeti za izbor i njegovo razrješenje, 

ustroj ureda povjerenika za informiranje, poslovnik povjerenika za informiranje i pravilnik o 

unutarnjem redu povjerenika za informiranje kao i druga pitanja važna za rad povjerenika za 

informiranje uređena su Zakonom. 

 

 

VII. POSTUPAK POVODOM ZAHTJEVA 

 

Članak 36. 

 

 Općina je obvezna korisniku omogućiti pristup informacijama u skladu s odredbama ovog 

Pravilnika i Zakona. 

 

 Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva 

službeniku za informiranje. 

 

Članak 37. 

 

 Usmeni zahtjev može se podnijeti usmeno pred službenikom za informiranje ili putem 

telefona. 

 

 Pisani zahtjev može se podnijeti osobno, poštom, faksom ili elektroničkom poštom. 

 

Članak 38. 

 

 Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, službenik za informiranje sastavit će 

službenu zabilješku koja mora sadržavati podatke koji su nužni za podnošenje pisanog zahtjeva 

(na odgovarajući način i ako je primjenjivo) i potpis službenika za informiranje, a ako je 

podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.  

 

Članak 39. 

 

 Pisani zahtjev sadrži:  

 

● naziv i sjedište Općine kojem se zahtjev podnosi;  

● podatke koji su potrebni za prepoznavanje tražene informacije;  

● ime i prezime i adresu fizičke osobe korisnika odnosno podnositelja zahtjeva; 

● tvrtku  odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. 

●  

Ako je zaprimljenom usmenom zahtjevu za pristupu informaciji službenik za informiranje odmah 

udovoljio, evidentiranje zahtjeva u Upisnik obavit će se naknadno, u najkraćem mogućem roku.  
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Članak 40. 

 

 Korisnik odnosno podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži 

pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona. 

 

 Svaki zahtjev se evidentira u Upisnik u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i Zakona. 

 

Članak 41. 

 

 Svaki zaposlenik Općine koji je zaprimio zahtjev za pristup informacijama dužan je bez 

odgode proslijediti zahtjev službeniku za informiranje radi daljnjeg postupanja ili uputiti 

korisnika odnosno podnositelja zahtjeva da se obrati službeniku za informiranje.   

 

Članak 42. 

 

 Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja 

informacija, a ako ne naznači, informacija će se korisniku dostaviti na način na koji je zahtjev 

podnesen, odnosno na najekonomičniji način koji je najprihvatljiviji za organizaciju i poslovanje 

Općine. 

 

Članak 43. 

 

 Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis 

predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade 

analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije. 

 

Članak 44. 

 

 Na pristup informacijama u postupcima Općina ima pravo tražiti od korisnika naknadu 

stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova 

dostave tražene informacije.  

 

 Na zahtjev korisnika, Općina je dužna dostaviti način izračuna naknade. 

 

Članak 45. 

 

 Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisuje povjerenik za 

informiranje. 

 

 Prihodi od naknada ostvarenih na temelju ovog članka ovog Pravilnika prihodi su Općine. 

  

Članak 46. 

 

 Na temelju zahtjeva za pristup informaciji službenik za informiranje će odlučiti najkasnije 

u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ukoliko zahtjevu korisnika bude 
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udovoljeno istome će se omogućiti pristup informacijama na način i pod uvjetima predviđenim 

ovim Pravilnikom i Zakonom. 

 

Članak 47. 

 

 Ako podneseni zahtjev nije potpun ili razumljiv, službenik za informiranje pozvat će 

korisnika bez odgode odnosno podnositelja zahtjeva da isti ispravi u roku od 5 dana zaprimanja 

poziva za ispravak, uz napomenu da će u protivnome zahtjev biti odbačen rješenjem kao 

nerazumljiv ili nepotpun. 

 

Članak 48. 

 

 Ako korisnik odnosno podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na 

temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, 

Općina će odbaciti zahtjev rješenjem kao nerazumljiv ili nepotpun. 

 

Članak 49. 

 

 Ako Općina ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, bez 

odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana zaprimanja zahtjeva obvezna je ustupiti zahtjev 

tome tijelu o čemu će obavijestiti korisnika odnosno podnositelja zahtjeva. Rokovi ostvarivanja 

prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo 

ustupljeni zahtjev. 

 

 Ako Općina zaprimi zahtjev za pristup informaciji koja je klasificirana stupnjem tajnosti, 

sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, a nije njezin vlasnik, dužna je bez odgode, a 

najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu 

će obavijestiti korisnika odnosno podnositelja zahtjeva. 

 

 Ako Općina zaprimi zahtjev za pristup međunarodnoj informaciji, dužna je bez odgode, a 

najkasnije u roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti isti vlasniku informacije, o čemu će 

obavijestiti korisnika odnosno podnositelja zahtjeva. Iznimno, Općina će postupati po 

zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji, ako je iz same informacije 

nedvojbeno vidljivo da je ona namijenjena neposrednoj objavi.  

 

Članak 50. 

 

 Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, 

računajući od dana kad je službenik za informiranje trebao odlučiti o zahtjevu za pristup 

informaciji: 

 

● ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Općine; 

● ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija; 

● ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije; 

● ako je dužan provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama 

ovog Pravilnika i Zakona. 
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Članak 51. 

 

 O produženju rokova za ostvarivanje prava na pristup informaciji, u skladu s Pravilnikom 

i Zakonom, službenik za informiranje će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana 

zaprimanja urednog zahtjeva, obavijestiti korisnika odnosno podnositelja zahtjeva i navesti 

razloge zbog kojih je taj rok produžen. 

 

Članak 52. 

 

 Općina donosi rješenje kada korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji u odnosu 

na koju je Općina sukladno Zakonu obvezna provesti test razmjernosti i javnog interesa jer 

informacija sadrži ograničenje prava na pristup informacijama odnosno podliježe ograničenju 

koje je određeno ovim Pravilnikom i Zakonom. 

 

Članak 53. 

 

 Službenik za informiranje ne donosi rješenje o zahtjevu: 

  

● kad korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji; 

● kad obavještava korisnika da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 

90 dana od dana podnošenja prethodnog zahtjeva, pri čemu je dužna obavijestiti 

korisnika na koji način i kojim aktom mu je informacija već dostavljena; 

● kad obavještava korisnika da je informacija javno objavljena, pri čemu je dužna 

obavijestiti korisnika gdje je informacija dostupna i kako se može do nje doći 

odnosno dostaviti mu poveznicu na informaciju objavljenu na internetskoj 

stranici; 

● kad obavještava korisnika da mu je kao stranci u postupku dostupnost informacija 

iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena, 

● kad obavještava korisnika da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno 

čuvanja njezine tajnosti sukladno ovim Pravilnikom i Zakonom; 

● kad obavještava korisnika da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu odredaba 

ovog Pravilnika i Zakona. 

 

 Na obavijest iz ovoga članka podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti prigovor. Na 

podnošenje i postupanje po prigovoru primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opći 

upravni postupak. 

 

 O postojanju razloga iz točke 2. do točke 5. stavka 1. ovog članka ovog Pravilnika 

službenik za informiranje je obvezan bez odgode o tome obavijestiti korisnika odnosno 

podnositelja zahtjeva pisanim putem. 

  

Članak 54. 

 

 Službenik za informiranje će rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te 

nema saznanja gdje se informacija nalazi. 
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 Službenik za informiranje će rješenjem odbiti zahtjev ako se traži informacija koja se ne 

smatra informacijom. 

 

 Službenik za informiranje će rješenjem odbiti zahtjev ako jedan ili više međusobno 

povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito 

zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za 

dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do 

opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja Općine. 

 

 Službenik za informiranje će rješenjem odbiti zahtjev u svim ostalim slučajevima 

predviđenim Zakonom.  

 

Dopuna i ispravak informacije 

 

Članak 55. 

 

 Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, 

može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja 

informacije. 

 

 Općina je obvezna odlučiti o zahtjevu za ispravak odnosno dopunu informacije u roku od 

15 dana od dana zaprimanja zahtjeva. 

 

 Ponovna uporaba informacija 

 

Članak 56. 

 

 Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili 

nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovog Pravilnika i/ili odredbama Zakona, drugim 

općim i/ili internim aktima Općine, i/ili drugim prisilnim propisima Republike Hrvatske. 

 

 U slučaju zaprimljenog zahtjeva za ponovnu uporabu, Općina će postupati sukladno 

Zakonu. 

 Općina daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u 

otvorenom formatu. 

 

 U opravdanim slučajevima Općina može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. 

 

 Općina omogućuje dostupnost otvorenih podataka i ponovnu uporabu informacija 

korisnicima javnom objavom informacija pogodnih za ponovnu uporabu odnosno na temelju 

zahtjeva za ponovnu uporabu. 

 

Članak 57. 

 

 U svrhu ponovne uporabe Općina nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili 

izdvojiti dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se 
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od Općine može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu 

ponovne uporabe.  

 

 U svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija Općina će u elektroničkom 

obliku, na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu na Portalu 

otvorenih podataka, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom, pristupačnom i otvorenom 

obliku, u skladu s otvorenim standardima. 

 

 Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične 

vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu uključujući 

prekograničnu ponovnu uporabu. 

 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

 

Članak 58. 

 

 U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz 

ovog Pravilnika, navesti informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi 

primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili 

nekomercijalna svrha). 

 

 Općina će odlučiti  o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija rješenjem u roku od 15 

dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rješenje obvezno sadrži vrstu dozvole kojom se 

utvrđuju uvjeti uporabe te visinu i način izračuna troškova. 

 

 Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Općina ne donosi rješenje kad omogućava ponovnu 

uporabu uz standardnu otvorenu dozvolu i bez naknade. 

 

Članak 59. 

 

 Općina će postupati po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija putem sredstava 

elektroničke komunikacije, kad god je to moguće i prikladno. 

 

 Protiv rješenja o ponovnoj uporabi informacija može se izjaviti žalba Povjereniku u roku 

od 15 dana od dana dostave rješenja. Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena, ali se može 

pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

 Ako Općina odbije zahtjev za ponovnu uporabu zbog zaštite prava intelektualnog 

vlasništva, dužno je obavijestiti podnositelja o nositelju prava intelektualnog vlasništva, ako je 

poznat odnosno o nositelju licencije od kojeg je Općina dobila odnosnu informaciju. 

 

Informacije na koje se ne primjenjuje ponovna uporaba 

 

Članak 60. 

 

 Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na ponovnu uporabu informacija ne primjenjuju 

se na sljedeće informacije: 
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● povjerljive statističke informacije, sukladno prisilnim propisima, 

● informacije za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa, 

● logotipe, grbove ili oznake, 

● informacije koje su u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija, televizije i 

elektroničkih medija, 

● informacije koje su u posjedu obrazovnih ustanova osim informacija u posjedu ustanova 

visokog obrazovanja koje se odnose na istraživačke podatke, 

● informacije koje su u posjedu znanstvenoistraživačkih organizacija i organizacija koje 

financiraju istraživanja, uključujući organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata 

istraživanja, osim u slučaju ako se informacije odnose na istraživačke podatke, 

● informacije koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knjižnica uključujući knjižnice 

ustanova visokog obrazovanja, muzeja i arhiva, 

●  informacije koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla, 

● informacije kojima pristup nije dopušten ili je ograničen zbog zaštite osjetljivih podataka 

o zaštiti kritične infrastrukture, kako su definirani zakonom kojim se uređuju kritične 

infrastrukture, 

● ostale informacije sukladno odredbama ovog Pravilnika i/ili Zakona, te općim i/ili 

internim aktima Općine te drugim prisilnim propisima Republike Hrvatske. 

 

 Općina će odlučujući po zahtjevu za ponovnu uporabu informacija iz stavka 1. ovoga 

članka, rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija. 

 

 

VIII. ŽALBA I UPRAVNI SPOR 

 

Žalba 

Članak 61. 

 

 Protiv rješenja Općine korisnik može izjaviti žalbu povjereniku za informiranje u roku od 

15 dana od dana dostave rješenja. 

 

 Žalba se može izjaviti i kada Općina, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu ili 

prigovoru podnositelja zahtjeva. 

 

 Povjerenik za informiranje će postupiti po žalbi u skladu sa odredbama Zakona. 

 

 Smatrat će se da je Općina onemogućila ili ograničila pristup informacijama korisniku ako 

ne postupi po odluci povjerenika za informiranje ili to ne učini u roku koji je odredio povjerenik 

za informiranje. 

 

 Povjerenik je dužan rješenje o žalbi donijeti i dostaviti stranci, najkasnije u roku od 60 

dana od dana predaje uredne žalbe, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Zakona. 

 

 Pravomoćna rješenja Povjerenika kojima se omogućava pristup informacijama i rješenja 

kojima se Općini nalaže rješavanje zahtjeva za pristup informacijama su obvezujuća i izvršna. 
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Upravni spor 

Članak 62. 

 

 Protiv rješenja povjerenika za informiranje žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 

upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

 

 Upravni spor protiv rješenja povjerenika za informiranje može pokrenuti i Općina koja je 

donijela prvostupanjsko rješenje. 

 

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 63. 

 

 Na sva druga pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se na odgovarajući 

način odredbe Zakona kao i odredbe važećih prisilnih propisa Republike Hrvatske kao i odredbe 

svih ostalih internih/općih akata Općine, ukoliko je to primjenjivo. 

 

Članak 64. 

 

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

Općine Sibinj“ 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  008-1/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-1  

Sibinj, 16.rujan 2022.g. 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                        Krunoslav Eraković, v.r. 
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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 9.sjednici održanoj 16.09.2022 godine, donosi 

 

 

 

O  D  L  U  K  U 

 o  osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt „Brod 2“,  

poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski 

Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci – Odvodnja otpadnih voda dijela Općine Sibinj za 

naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci  

 

 

Članak 1. 

 

Općina Sibinj će sa tvrtkom Vodovod d.o.o., OIB:80535169523, MBS:050028098, 

Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod, sklopiti Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti na 

sljedećoj katastarskoj čestici: 

 

k.č.br. zk.ul. k.o. Vlasnik      Površina 

čestice u m² 

Površina 

služnosti u m² 

3861   2418  Slobodnica Općina 

Sibinj 

   1396           517 

 

za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 

aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih 

voda dijela Općine Sibinj za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci. 

 

Članak 2. 

 

           Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava 

stvarne služnosti za nekretninu iz članka 1. ove Odluke koja se nalazi u vlasništvu Općine Sibinj. 

 

Članak 3. 

 

 Sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu 

izgradnje infrastrukturnih građevina ("Narodne novine" broj 80/11, 144/21) za osnovano pravo 

služnosti koje je predmet ove Odluke ne plaća se naknada. 

  

Članak 4.  

 

 Sastavni dio ove odluke je Izmjena zahtjeva za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava 

stvarne služnosti oznaka:05-4886/22/AŽC, od 29.06.2022. godine.   
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Članak 5. 

 

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

Sibinj“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:   023-05/21-02/56 

URBROJ: 2178-8-01-22-3 

Sibinj, 16.rujan 2022.g. 

                                                                   

 

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

        Krunoslav Eraković, v.r. 
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 Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju 

(„Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 30. Statuta Općine Sibinj 

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 9.sjednici održanoj 16.09.2022. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog  

Statuta Dječjeg vrtića „Sibinj“ 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Sibinj“ u tekstu kojeg je 

utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na svojoj 35. sjednici održanoj 08. rujna 2022. 

godine. 

 

 

Članak 2. 

 

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

Sibinj“.  

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   601-01/22-01/04 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj,  16.rujan 2022.g. 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                    Krunoslav Eraković, v.r.  
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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), a u svezi s 

Odlukom Vlade RH o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne 

novine“ br. 28/2022), dalje u tekstu : Odluka Vlade RH, Općinsko vijeće Općine Sibinj, na svojoj 

9.sjednici održanoj dana 16.09.2022. godine, donosi   

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

o primjeni fiksnog tečaja konverzije u svim aktima Općine Sibinj  

 

 

1. Ovaj Zaključak se odnosi na sve opće i pojedinačne akte Općine Sibinj koji su 

trenutno na snazi i u primjeni, a odnosi se isključivo na dijelove istih u kojima je 

vrijednost iskazana u valuti hrvatska kuna (HRK) 

 

2. Za navedene akte primjenjuje se fiksni tečaj konverzije koji je određen na 7,53450 

kuna za jedan euro, te će se, prilikom primjene akata Općine Sibinj koji u sebi imaju 

vrijednost iskazanu u valuti hrvatska kuna (HRK), iznosi u njima preračunavati u eure 

sukladno fiksnom tečaju konverzije. 

 

3. Ovaj Zaključak se jednako primjenjuje i za razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja 

cijena, kao i za razdoblje kada euro postane službena novčana jedinica i zakonsko 

sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj, a sukladno Odluci Vlade RH. 

 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ  

 

 

 

 

KLASA:   400-01/22-01/12 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 16.rujan 2022.godine 

 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

  

                                                                                  Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine, broj 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) i članka 45. stavka 9. točke 19. Statuta Općine Sibinj (Službeni vjesnik 

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

01/2018, 2/2020, 4/2021) Općinski načelnik općine Sibinj donosi 

 

ODLUKU 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA 

DJEČJEG VRTIĆA „SIBINJ“ 

Članak 1.  

Krunoslav Eraković, na osobni zahtjev, razrješuje se funkcije člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića „Sibinj“, u koje vijeće je imenovan Odlukom o razrješenju i imenovanju člana upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića „Sibinj“ („Službene novine Općine Sibinj“, broj 6/2020).   

Članak 2.  

Za novog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sibinj“ umjesto razrješenog člana iz članka 1. 

ove Odluke, imenuje se Tomislav Topalović  

Članak 3. 

Tomislavu Topaloviću mandat člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sibinj“ traje do isteka 

mandata koji je imao razrješeni član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sibinj“ iz članka 1. ove 

Odluke. 

Članak 4.  

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

 

 

KLASA:  601-01/22-01/05 

URBROJ: 2178-8-03-22-2 

Sibinj, 19. rujna 2022. godine. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r. 
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