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Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj:  

87/08, 136/12, 15/15), 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 je na svojoj 11.sjednici održanoj 02.12.2022. godine 

donijelo 
 

 

IZMJENE I DOPUNE  

PRORAČUNA 

OPĆINE SIBINJ ZA 2022.GODINU 
 

I OPĆI DIO 

 

Članak 1. 

U Proračunu općine Sibinj za 2022.godinu („Službene novine Općine Sibinj“, broj:10/2021)  

u članku 1. mijenja se Račun prihoda i rashoda za 2022.godinu kako slijedi:  
. 

 

 

PRORAČUN 2022 
 

POVEĆANJE/ 

SMANJENJE 

 

NOVI PLAN  2022 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

 
 

 
 

6  PRIHODI POSLOVANJA  
 

29.477.250,00 

 

-.5.510.522,97 

 

23.966.727,03 
7   PRIHODI OD PRODAJE  NEFINANC. 

IMOVINE 
 

30.000,00 

 

-4.000,00 

 

26.000,00 
 

3  R A S H O D I 
 

15.997.250,00 

 

1.147.257,41 

 

17.144.507,41 

4  RASHODI ZA NABAVU 

NEFINANCIJSKE .IMOVINE 
 

13.610.000,00 

 

-7.264.472,25 

 

6.345.527,75 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

-100.000,00 

 

 

 

502.691,87 
B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 

FINANCIRANJA 
   

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

 

 

- 

 

- 

 

527.415,00 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 

OTPLATU ZAJMOVA 
 

- 

 

- 

 

- 

   NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE - -  

527.415,00 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 
   

9   VLASTITI IZVORI 

- višak prihoda  
 

100.000,00 

 

-1.130.106,87 

 

-1.030.106,87 

VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  

SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 
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Članak 2. 

 

 Opći dio proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka te planiranog 

viška prihoda proračuna.  
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Članak 3. 

 

 Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i 

razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2022. godinu. 
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Članak 4. 

 

 

 Ove Izmjene i dopune Proračuna općine Sibinj za 2022. godinu stupaju  na snagu prvog dana 

od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

        Krunoslav Eraković, v.r.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ  

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 

68/18, 110/18, 32/20) i 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  11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine donosi: 

 

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA 

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Općine Sibinj“ br. 

10/2021) članak 2. mijenja se i sada glasi: 

 

 

1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI 

UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja u ukupnom iznosu od 85.750,00 kuna, financirat će se iz komunalnog 

doprinosa i komunalne naknade u cjelokupnom iznosu, kako slijedi: 

 

NERAZVRSTANE CESTE 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju prometnice s oborinskom 

odvodnjom - zona malog gospodarstva 

općine Sibinj 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

85.750,00 

  UKUPNO: 85.750,00 

 

 

 

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U 

UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.965.532,87 kn, financirat će se iz: komunalnog 

doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 926.900,21 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 

638.632,66 kn, kapitalnih pomoći u iznosu 400.000,00 kn, kako slijedi:  
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JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH 

VOZILA 

 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Nastavak izgradnje staze u naselju 

Gromačnik, L 450m 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

603.718,75 

2. Nadzor na nastavku izgradnje staze u 

naselju Gromačnik 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

15.092,98 

  UKUPNO: 618.811,73 

 

 

NERAZVRSTANE CESTE 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja kolnika ceste u Ribarskoj ulici 

u naselju Slobodnica, L 310 m 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

kapitalne pomoći 

 613.988,75 

2. Nadzor na izgradnji kolnika ceste u 

Ribarskoj ulici u naselju Slobodnica 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

15.349,73 

3. Izgradnja kolnika ceste u ulici Đurine 

u naselju Slobodnica, faza 1, L 163 m 

Opći prihodi i 

primici, kapitalne 

pomoći 

623.056,25 

4. Nadzor na izgradnji kolnika ceste u ulici 

Đurine u naselju Slobodnica 

Opći prihodi i 

primici 

15.576,41 

  UKUPNO: 1.267.971,14 

 

 

JAVNA RASVJETA 

 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Postavljanje led svjetiljki na stupove 

javne rasvjete u naselju Bartolovci   

Opći prihodi i primici 78.750,00 

  UKUPNO: 78.750,00 

 

 

 

3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE 

      REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE 

 

Za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati predviđena su sredstava 

u ukupnom iznosu od 215.618,81 kuna, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka u 

cjelokupnom iznosu, kako slijedi: 
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GROBLJA 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Postavljanje ograde na groblju u 

Grgurevićima 

Opći prihodi i 

primici 

86.250,00 

2. Postavljanje ograde na groblju u Jakačini 

Maloj 

Opći prihodi i 

primici 

63.281,25 

3. Postavljanje sustava videonadzora na 

mrtvačnici i groblju u Sibinju 

Opći prihodi i 

primici 

66.087,56 

  UKUPNO: 215.618,81 

 

 

Članak 2. 

 

Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu stupaju na snagu 

prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-3 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

 

 

 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav   Eraković, v.r. 
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   BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA SIBINJ 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 

68/18, 110/18, 32/20) i 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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine donosi: 

 

             

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj  

za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U Programu održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2022. godinu („Službene 

novine Općine Sibinj“, broj: 10/2021) članak 2. mijenja se i sada glasi:  

 

 „U 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa, u općini 

Sibinj obuhvaća: 

  

 

 

1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i 

održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i 

površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe 

zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina 

u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, 

služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. 

  

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od  70.000,00 kn, a osigurana su 

u proračunu, unutar pozicije  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta. 

Financirati će se iz prihoda za posebne namjene. 

 

 

U 2022. godini planira se: 

 

- Redovno održavanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u naseljima: Sibinj, 

Bartolovci i Gornji Andrijevci u iznosu 10.000,00 kuna,  

 

- Izvanredno održavanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u svim naseljima 

Općine Sibinj u kojima zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti za iste bude potreba u iznosu 

60.000,00 kuna. 
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 2. Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina 

 

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje 

biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i 

drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, 

fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za 

održavanje tih površina.  

 

           Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, 

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

leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba 

odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu općine Sibinj. 

 

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

poticanja zapošljavanja preko HZZ. 

 

 Sredstva za održavanje čistoće javnih površina predviđaju se u ukupnom iznosu od             

102.000,00 kn 

 

  Izvor financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima, namjenski prihodi, opći prihodi i primici.   

 

          Sredstva za  održavanje javnih zelenih površina osigurana su kroz poziciju Komunalne usluge-

950.000,00 kn 

 

Izvor financiranja- namjenski prihodi. 

 

Za održavanje javnih zelenih površina utvrđuju se slijedeći normativi: 

 

KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA 

    UKUPNO GODIŠNJE 

Redni 

Broj 
Opis Stavke 

Ukupni 

Broj 

Košenja 

Ukupna 

Godišnja 

Količina 

1. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE SIBINJ 22,00 325.357,64 m² 

2. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE ZAVRŠJE 14,00 15.795,07 m² 

3. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE BARTLOVCI 16,00 49.027,20 m² 

4. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE 

GROMAČNIK 13,00 27.135,55 m² 

5. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE 

G.ANDRIJEVCI 12,00 74.270,76 m² 

6. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 22,00 114.789,17 m² 
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JAVNE POVRŠINE 

SLOBODNICA 

7. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE JAKAČINA 

MALA 9,00 3.168,63 m² 

8. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE 

GRGUREVIĆI 12,00 49.535,76 m² 

9. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE BRČINO 10,00 15.072,70 m² 

10. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE RAVAN 10,00 12.850,20 m² 

11. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE GRIŽIĆI 10,00 32.965,09 m² 

  
 

    

  UKUPNO: 150 719.967,77 m2 

 

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta  

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju 

tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa 

svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito 

održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i 

cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima 

kojima je uređeno održavanje cesta. 

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

 

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kn, 

a financirat će se namjenskih prihoda, općih prihoda i primitaka  te tekućih pomoći. 

 

 U 2022. godini planira se: 

 

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

uređenja i nasipanja u iznosu 1.110.000,00 kn i to u sljedećim naseljima: 

 

Naselje Sibinj 

- Ulica fra Luke Ibrišimovića 560 m, 

-Ulica Alojzija Stepinca 734 m 

-Odvojak ulice braće Radića u duljini 40 m 

-Vinogradska ulica, odvojak u duljini 172 m 

-Sanacija poljskih puteva u duljini 135 m 

-Sanacija kolnih ulaza na k.č.br.2817 i 3864 

-Uređenje i nasipanje poljskog puta na k.č.br. 3942 i 3948 

 

Naselje Bartolovci  

- Sanacija kolnog ulaza na k.č.br. 742/246 
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-Odvojak ulice Hrvatskih branitelja 66 m 

- Vinogradska ulica u duljini 900 m, 

-Uređenje brdskih puteva na k.č.br. 2489, 742/247 u duljini 320 m 

-Ulica Drenovice u duljini  350 m. 

 

Naselje Slobodnica 

- Zona malog gospodarstva u duljini 831 m 

-Ulica Livade u duljini 350 m, 

-Vukovarska ulica u duljini 780 m, 

-Diljska ulica u duljini 280 m, 

-Ulica Stjepana Radića u duljini 200 m 

-Nerazvrstana ceste na k.č.br. 3745/1 

 

Naselje Gromačnik 

-Brdski putevi na k.č.br. 861, 38/1, 852 

-Ulica kod igrališta k.č.br. 1241 

-Asfaltiranje dijela ulice na k.č.br. 1086/4 

- Ulica kralja Tomislava u duljini 570 m, 

 

Naselje Grižići 

-Put prema nogometnom igralištu 81 m 

 

Naselje Čelikovići 

-Put prema starom groblju 

 

 

Naselje Gornji Andrijevci 

-Sanacija kolnog ulaza na k.č.br. 637 

 

 

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

Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu u iznosu 10.000,00 

kn. 

3. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Sibinj zbog nepredvidivih 

okolnosti nastalih prirodnim nepogodama (saniranje makadamskih cesta zbog učestalih i 

dugotrajnih oborina) u iznosu 10.000,00 kn. 

4. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu  70.000,00 kn. 

 

 

 

4.  Održavanje javne rasvjete 

 

         Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne 

namjene. 

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

općine)- 50.000,00 –Izvor financiranja opći prihodi i primici 

 

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

120.000,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici. 

 

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu -800.000,00 kn 
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      Izvor financiranja – opći prihodi primici 

_________________________________________________________ 

                                            Ukupno:                                      970.000,00 kn 

 

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi: 

 

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu planira se sa 585.000,00 kWh godišnje. 

2. Pregled i popravak javne rasvjete obuhvaćao bi zamjenu i  popravak neispravnih rasvjetnih tijela i 

ažuriranje režima rada svjetiljki.“ 

 

 

Članak 2. 

 

  Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2022. 

godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

          OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-4 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

 
 

   

       

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                 

Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 

47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), članka 117. Zakona o  socijalnoj skrbi 

(„Narodne novine“ broj:157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) 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 11.sjednici održanoj 02.12.2022.g. donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE 

 PROGRAMA JAVNIH POTREBA  

I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, SPORTA, OBRAZOVANJA,  

SOCIJALNE SKRBI I  RELIGIJI  ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA 

OPĆINE SIBINJ ZA 2022.GODINU 

 

 

Članak 1. 

U Programu javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, sporta, obrazovanja, socijalne 

skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2022.godinu („Službene 

novine Općine Sibinj“ br. 10/2021 ) članak 1. mijenja se i sada glasi: 

 

 

„PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

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

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

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

potrebe.  

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

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

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 

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

općinskoj razini, 

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

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 

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

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

slijedećim pretpostavkama. 

 

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 

- udruge u kulturi. 

2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi 

-  programski troškovi 

 

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

financirati iz proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, razne manifestacije, radionice, 

putovanja i ostalo). 

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

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

udruga  u kulturi.  
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POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi 

 

                              Ukupno planirana sredstva………….135.000,00 

 

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

Sibinjskih žrtava odnosno Dana općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2022. te ostale manifestacije od interesa 

za Općinu Sibinj.  Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:   

-  Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 71.598,38 Kn 

-  Fišijada Sibinj 2022. u ukupnom iznosu od 142.400,98 Kn 

- Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora u Slobodnici, Smotra folklora u Sibinju, 

Čobanijada u Sibinju, Kukuruzijada u Gornjim Andrijevcima, Odvoračke večeri, Advent u Sibinju, 

Badnjak u Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o čijem održavanju i financiranju odluku donosi 

općinski načelnik) u ukupnom iznosu 400.000,00 kn 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 748.999,36 Kn 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 

 

  Zakonom o sportu („Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 

98/19, 47/20, 77/20) propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje potrebno 

je osigurati financijska sredstva u proračunu općine. 

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

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

lokalnog značaja.  

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

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

rad sportskih udruga,  vodeći računa  o: 

 -     stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

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

području općine,  

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 

           Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 

 

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

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

drugim kriterijima. 

 

 

 POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………………381.000,00 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u sportu: 381.000,00 Kn 

 

 

   PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 

 

Predškolski odgoj 

Darivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola 

Ukupno planirana sredstva……………………………………………...26.000,00 kn 
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Osnovno školstvo 

            Tekuće donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………....150.000,00 kn 

 

Kapitalne donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………….100.000,00 kn 

 

Srednje školstvo i visoko školstvo 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Ukupno planirana sredstva……………………………………………170.000,00 kn 

 

Stipendije i školarine 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…92.500,00 kn 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 538.500,00 Kn 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

 

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

skrbi osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.  

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

stanovanja,  interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći (bolest, smrt, školovanja, 

poboljšanje uvjeta stanovanja i dr.) sredstva za pomoć osobama s invaliditetom, djeci s 

poteškoćama u razvoju, te sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola, a po potrebi i 

sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja. 

O iznosima sredstava, odlučuje načelnik općine. 

Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa električne 

energije, plin, grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se obavezuje platiti 

navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev. 

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

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

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

proračunu  sukladno posebnoj Odluci, o predmetnom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel donosi 

rješenje.  

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

potreba, realizirat će se nakon provedenog javnog poziva. 

 

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama: 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu………………………… 140.000,00 kn 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije osobama s invaliditetom 

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

razvoju u Dječjem vrtiću Cekin i Dječjem vrtiću I. B. 

Mažuranić…………………………………………………..………..55.000,00 kn 

 

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 

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

 

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 

-    podmirenje troškova stanovanja…………………………………...40.000,00 Kn 
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POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………...…...20.000,00 Kn 

 

POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama…………………………...30.000,00 Kn 

 

POZICIJA-program mjera za mlade obitelji……………………………….250.000,00 Kn 

 

POZICIJA-Crveni križ………………………………………………………...90.348,97 Kn 

 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:      775.348,97  Kn 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA) 

 

Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja 

općine Sibinj.  

 Ukupno planirana sredstva   

• Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama………………………80.000,00 Kn. 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Filipa i Jakova Odvorci……100.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Ivana Krstitelja Sibinj………50.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica…150.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa uznesenja presvete bogorodice - Gornji 

Andrijevci……………………………………………………………….70.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa Krista Kralja –Brodski Varoš ...200.000,00 Kn 

 

 Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 650.000,00 Kn. 

 

 Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije 

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

 

Tekuće donacije udrugama građana…………………………………....111.000,00 kn 

Tekuće donacije političkim strankama……………………………..……26.000,00 kn 

 

Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................600.000,00 kn 

 

         Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama………………………..150.000,00 kn 

 

              Ukupno za ostale javne potrebe…………….887.000,00 kn 

 

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

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

od interesa za istu.  

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

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

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

čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  izvijestiti općinu.“ 
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Članak 2. 

 

Ove Izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, sporta, 

obrazovanja,  socijalne skrbi i  religiji za koja se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 

2022.godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINA SIBINJ 

 

KLASA: 400-08/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-5 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

 
              

          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        

                    Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 

20/18, 115/18, 98/19, 57/22), 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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine, donosi: 

 

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, 

PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA 

KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ 

ZA 2022.GODINU 

 

Članak 1. 

 

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Sibinj za 2022. godinu („Službene 

novine Općine Sibinj“, broj: 10/2021)  članak 3. mijenja se i sada glasi: 

 

„Prihod od prodaje, korištenja, koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske planira se u proračunu općine Sibinj za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 

od 502.500,00 kuna.“ 

 

Članak 2. 

 

Ove Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Sibinj za 2022. godinu 

stupaju  na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sibinj ". 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-6 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj: 68/18, 32/20, 

145/20) 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 11.sjednici održanoj 02.12.2022. godine, donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE  

PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 

 ZA 2022. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

U  Programu utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu („Službene novine 

Općine Sibinj“ broj: 10/2021)  članak 2. mijenja se i glasi: 

 

      

„U 2022. godini planiraju se prihodi od  šumskog doprinosa u iznosu od 424.930,25 kn.“ 

 

      

              Članak 2. 

 

Ove Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022.godinu 

stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

   

 

 

KLASA: 400-08/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-7 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 Krunoslav Eraković, v.r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 7/2022           str.  34 

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 11.sjednici održanoj  02.12.2022. godine, donosi 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

ZA 2022. GODINU 
    

 

Članak 1. 

  
U Programu financiranja sustava civilne zaštite za 2022. godinu („Službene novine Općine Sibinj“ br. 

10/2021)  članak 1. mijenja se i sada glasi: 

"Ovim Programom utvrđuje se financiranje sustava civilne zaštite po aktivnostima kako slijedi: 

  
1. Aktivnost:Vatrogastvo Plan  

za  

2022.god. 

Projekcija 

za 

2023. god 

Projekcija 

za 

2024.god. 
    

1. Tekuće donacije-VZO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

2. Kapitalna donacija - DVD Sibinj vozilo 200.000,00 0 0 

3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-oprema za rad 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

UKUPNO 510.000,00 310.000,00 310.000,00 
    

    

2. Aktivnosti: Civilna zaštita 
   

    

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

2. Praćenje sustava civilne zaštite 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

3. Procjena ugroženosti od požara 15.000,00 
  

4. Plan djelovanja civilne zaštite 10.000,00 
  

5. Tečajevi- osposobljavanje stožera civilne zaštite 0,00 5.000,00 5.000,00 

6. Razvoj i opremanje snaga civilne zaštite 30.000,00 20.000,00 20.000,00 
    

UKUPNO 80.000,00 50.000,00 50.000,00 

 

 

Članak 2. 

 

Članak 2. mijenja se i sada glasi:                                                                                                            

"Sveukupno za Program financiranja sustava civilne zaštite Općine Sibinj za 2022. godinu planirana 

sredstva iznose  590.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom 

ostvarenja prihoda. 
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Članak 3. 

  
Ove Izmjene i dopune Programa financiranja sustava civilne zaštite za 2022. godinu stupaju na snagu 

prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sibinj". 

    

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 
        

KLASA:  400-08/22-01/07 
   

URBROJ: 2178-8-01-22-8 
   

Sibinj, 02.prosinac 2022. 
   

    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Eraković, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 7/2022           str.  36 

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

(„Narodne novine“ broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), te članka 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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. 

godine donosi  

IZMJENE I DOPUNE  

PROGRAMA 

KORIŠTENJA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH  

ZGRADA U PROSTORU U 2022. GODINI 

 

Članak 1. 

U  Programu korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 

2022. godini („Službene novine Općine Sibinj“ broj: 10/2021)  članak 1. mijenja se i glasi: 

„Ovim Programom korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

planira se u Proračunu općine Sibinj za 2022. godinu prihod od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru, u iznosu od 15.000,00 kuna.“ 

Članak 2. 

            Članak 2. mijenja se i glasi: 

„Sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošiti će se u 2022. godini za postavljanje prometne 

signalizacije u nerazvrstanim cestama, u naselju Sibinj u Ulici Sibinjskih žrtava i u naselju Slobodnica 

i to u Ulici Zvonka Bušića, Ribarskoj ulici, Ulici Đurine, Ulici Livade, Vukovarskoj ulici, Diljskoj 

ulici, Ulici Gornja mala, Ulici Tiskalovci, Posavskoj ulici i Ulici Hrvatskih branitelja.“  

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune Programa objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a 

stupaju na snagu prvog dana od dana objave. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/07 

URBROJ: 2178-8-01-22-9 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

 

           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                          Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 42.Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 141/21), Općinsko vijeće 

općine Sibinj  je na svojoj  11.sjednici održanoj 02.12.2022.godine, donijelo 

 

PRORAČUN OPĆINE SIBINJ  ZA  2023 G., 

I PROJEKCIJE ZA 2024.G.  i  2025.G. 

 

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 

 RAČUN PRIHODA I RASHODA 

Plan za 2023. Projekcija za 2024. Projekcija 2025. 

[kuna] [euro] [euro] [euro] 

Prihodi poslovanja 36.226.123,66 4.808.032,87 3.322.023,59 2.420.023,59 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 22.603,50 3.000,00. 3.000,00 3.000,00 

UKUPNO PRIHODA: 36.248.727,16 4.811.032,87 3.325.023,59 2.423.023,59 

   

     

Rashodi poslovanja 18.136.556,40 2.407.134,70 1.922.134,70 1.930.134,70 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.611.637,58 2.337.466,00 1.402.888,89 492.888,89 

UKUPNO RASHODA: 35.748.193,98 4.744.600,70 3.325.023,59 2.423.023,59 

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK: 500.533,18 66.432,17 0,00 0,00 

B) SAŽETAK RAČUNA FINANACIRANJE 

RAČUN FINANCIRANJA 

Plan za 2023. Projekcija za 2024. Projekcija 2025. 

[kuna] [euro] [euro] [euro] 

Primici od financijske imovine i 

zaduživanja 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Izdaci za financijsku imovinu i otplate 

zajmova 
527.415,00 70.000,00 0,00 0,00 

NETO FINANCIRANJE: 527.415,00 70.000,00 0,00 0,00 

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK)  

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

Plan za 2023. Projekcija za 2024. Projekcija 2025. 

[kuna] [euro] [euro] [euro] 

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih 
26.881,82 3.567,83 0,00 0,00 
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godina 

VIŠAK + NETO FINANCIRANJE 

+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

Plan za 2023. Projekcija za 2024. Projekcija 2025. 

[kuna] [euro] [euro] [euro] 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Članak 2. 

 Opći dio proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka, raspoređenih 

po izvorima financiranja.  
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Članak 3. 

 Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna po ekonomskoj 

klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje  aktivnosti  i projekata, te obrazloženja proračuna 

za   proračunsku 2023. godinu. Plan proračuna iskazan je po organizacijskoj klasifikaciji i izvorima 

financiranja. 
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OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ  ZA 2023. GODINU 

Općina Sibinj je izradila prijedlog Proračuna Općine  za 2023. godinu i projekcije proračuna 

za 2024. i 2025. godinu, u skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N.br.144/21.) koje se odnose 

na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine, te vlastitih procjena 

pojedinih prihoda i rashoda, koje su temelj za izvršavanje Proračuna Općine Sibinj u 2023. godinu. 

 Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava 

stanovnika općine,  koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda 

odnosno iz Proračuna Općine. Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom 

propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske 

klasifikacije.  

Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunsko planiranje, što znači da predstavničko 

tijelo usvaja proračun za 2023. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine, 2024. i 2025. godinu.  

Proračun za 2023. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini, kao i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu. Na osnovu Zakona o proračunu  objavljen je i Pravilnik o 

proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 26/10., 120/13 i 1/20), koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu 

proračunskih klasifikacija koje su obvezne za izradu proračuna, a primjenjuju se u procesu planiranja 
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za razdoblje 2023. - 2025. godine ,definira se okvir kojim se iskazuju i prate prihodi i primici, te 

rashodi i izdaci po programskim aktivnostima, funkciji, vrsti, lokaciji i izvorima financiranja.  

Propisuje se struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije. Pravilnikom o 

proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava 

povezane i međusobne usklađene cjeline proračuna, koje odgovarajućim materijalnim sredstvima 

ostvaruju postavljene ciljeve. 

 Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela i glava, dok se programska 

klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti, kojima se ostvaruju 

ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske 

klasifikacije omogućava uvid u sve aktivnosti i projekte. 

Najvažnija,  a samim tim i temeljna  osnova za izradu prijedloga Proračuna za 2023.g., te 

projekcija  za slijedeće dvogodišnje razdoblje je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave , 

poboljšanje uvjeta života mještana općine,  izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje 

kulture i sporta, briga o djeci, mladima, ali i o stanovništvu treće životne dobi,  izvršavanje  

investicijskih projekata u skladu s planom proračuna i proračunskim mogućnostima.  

 

OPĆI DIO 

Opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja /zaduživanja 

U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i primici, iskazani po vrstama i izvorima 

financiranja, i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna. 

Planirani prihodi i primici iznose 4.811.032,87 eura. 

Rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima 

financiranja. Planirani rashodi  i izdaci proračuna iznose 4.744.600,70 eura. 

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za 

eventualnu nabavu financijske imovine i otplatu kredita i zajmova. Račun zaduživanja je planiran u 

ukupnom iznosu od 70.000,00 eura.  

U proračunu je planiran prijenos viška iz prethodnih godine u iznosu 3.567,83 eura. 

Proračun je uravnotežen. 

 

PRIHODI I PRIMICI  

Proračun općine Sibinj za 2023.g. predlaže se u ukupnom iznosu od 4.811.032,87 eura. Od 

toga su planirani prihodi poslovanja 4.808.032,87 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

3.000,00  eura. 
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Prihodi od poreza skupina- 61, -procijenjeni su temeljem ostvarenja u 2022. godini, te Zakona 

o financiranju jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave.  Ovi se prihodi sastoje od poreza 

na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je najznačajniji porez na dohodak . 

 Prihodi od pomoći –skupine 63, - odnose se na planirane tekuće (fiskalno izravnanje) i  

kapitalne pomoći državnog proračuna i fondova,  tekućih pomoći ( HZZ), te planiranog programa 

Zaželi. 

 Prihodi od imovine –skupina 64 - odnosi se na naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vl. RH i općine, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, naknade od koncesija , 

naknade od najma poslovnih prostora  i sl. 

 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima-skupina 65, - sastoje se od 

prihoda od prodaje državnih biljega, naknade  uređenje voda, komunalnog doprinosa i u najvećoj mjeri 

komunalne naknade . 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-skupina 71 i 72 odnose se na prihode od: prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u vl. države i prodaja od stanova sa stanarskim pravom. 

 

RASHODI I IZDACI 

Rashodi su planirani u ukupnom iznosu 4.744.600,70 eura, od čega se na rashode poslovanja 

odnosi 2.407.134,70 eura, a 2.337.466,00 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Izdaci za 

otplate zajmova planirani su u iznosu 70.000,00 eura. 

 

Rashodi za zaposlene –skupina 31, Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene u općinskoj 

upravi, te plaće za zaposlene iz programa javnih radova (HZZ) i zaposlene u Programu Zaželi. 

Skupina rashoda 32-materijalni rashodi. Materijalne rashode čine: rashodi za materijal i 

usluge, a odnose na materijal i usluge za funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog tijela, 

jedinstvenog upravnog odjela, komunalnih djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture, javnu 

rasvjetu i sl. 

 Financijski rashodi-skupina 34- odnose se na troškove platnog prometa, rashoda za kamate i 

ostalih financijskih rashoda. 

Naknade građanima i kućanstvima –skupina 37, u najvećoj mjeri se odnose na socijalnu skrb, 

na pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, jednokratne pomoći rodiljama i pomoći studentima.  

Ostali rashodi-skupina 38 čine: tekuće donacije udrugama građana,  tekuće donacije 

sportskim, kulturnim, vatrogasnim i ostalim udrugama, te na kapitalne prijenose sredstava trgovačkom 

društvu za izgradnju vodoopskrbnog sustava.  

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-skupina 42 -odnose se na  nabavu opreme 

za održavanje javnih površina, uređenje pješačkih staza, izgradnju i uređenje prometnica,  uređenje 

općinskih zgrada, mrtvačnica i slično. 
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 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu -skupina 45 -odnose se na uređenje 

općinskih zgrada i ostalih objekata u vlasništvu  općine. 

Izdaci za otplate zajmova –skupina 5- odnose se na planirane otplate zajmova državnog 

proračuna. 

 

POSEBNI DIO 

Posebni dio proračuna koji sadrži plan rashoda i izdataka raspoređenih u  razdjelu i glavi, koji 

se sastoje od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i kapitalne projekte. 

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim 

sastavnim dijelovima -aktivnostima. 

 

2.2. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji  

Organizacijskom klasifikacijom definira se razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja 

proračuna. Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Sibinj sastoji se od jedinstvenog  

razdjela: - Općina Sibinj. 

 Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a 

sastoji se od jedne ili više glava.  

Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje prioritetnih ciljeva Općine. 

 Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili tekućih projekata i/ili kapitalnih projekata.  

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed određeno vrijeme trajanja, a u kojem su 

planirani rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom. 

 

 RAZDJEL 010 OPĆINA SIBINJ 

 Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose 4.814.600,70 eura. 

 

GLAVA 010-01- JEDINSTVENI  UPRAVNI ODJEL 

 

 Program 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 

Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose 701.500,00 eura. Općinsko vijeće 

predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti 

Općine kao jedinice lokalne samouprave. Donosi Statut Općine, općinski proračun, odluku o 

izvršavanju proračuna, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o 
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drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine. Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne 

vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te 

Statutom Općine. 

 Aktivnost A1001-01 Javna uprava i administracija - planirana sredstva u iznosu od 

697.500,00 eura. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove plaća, administrativno-tehničke poslove, 

režijske troškove (grijanje, el. energija, telefonski troškovi), komunalne usluge i sve ostale  troškove 

vezane za neophodan rad općinske uprave. Također i oplatu kratkoročnog zajma iz državnog 

proračuna. 

Aktivnost A1001-02 LAG - Lokalna razvojna agencija - planirana sredstva u iznosu 30.000,00 

eura za financiranje rada LAG «POSAVINA» Brodski Stupnik. 

 

Program 1002- ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA 

Aktivnost  A1002-01-Zaštita od požara - planirana sredstva 67.000,00 eura, tekuće i kapitalne 

pomoći DVD-ima s područja općine. 

Aktivnost  A1002-02-Civilna zaštita - planirana sredstva 16.330,00 eura, razvoj i opremanje 

postrojbe civilne zaštite te tekuće pomoći HGSS-u. 

 

Program 1000- PROGRAM JAVNIH POTREBA 

Aktivnost  A1003-01 - Socijalna skrb i novčane pomoći-planirana sredstva 120.500,00 eura. 

Sredstva se odnose na socijalno ugroženo stanovništvo, naknadu za rođenje djeteta, donacije Crvenom 

križu te javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine 

Sibinj. 

Aktivnost  A1003-02 - Javne potrebe u športu, kulturi i obrazovanju-planirana sredstva u 

iznosu od 241.000,00 eura. Sredstva se odnose na sufinanciranje rada športskih udruga, udruga u 

kulturi te ostalih udruga i vjerskih zajednica, a raspodijelila bi se Javnim natječajem po utvrđenim 

kriterijima i odlukom načelnika. 

Aktivnost  A1003-03 - Obljetnica Sibinjskih žrtava,dan općine-planirana sredstva u iznosu 

27.500,00 eura za financiranje popratnih program povodom obilježavanja dana Sibinjskih žrtava i 

dana općine. 

Aktivnost  A1003-05 - Osnovno školstvo- planirana sredstva u iznosu 55.000,00 eura za 

financiranje radova i programa OŠ „Sibinjskih žrtava“ Sibinj 

Aktivnost  A1003-06 - Srednje i visoko školstvo - planirana sredstva u iznosu 32.000,00 eura 

za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola te financiranje studentskih stipendija. 

Aktivnost  A1003-07 - Fišijada-planirana sredstva u iznosu 19.000,00 eura za financiranje 

troškova održavanje tradicionalne fišijade. 
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Aktivnost  A1003-08 -Manifestacije općine Sibinj - planirana sredstva u iznosu 44.000,00 eura 

za financiranje troškova manifestacija Općine Sibinj ( Smotra folklora u Slobodnici, Smotra folklora u 

Sibinju, Kukuruzijada u Gornjim Andrijevcima, Čobanijada u Sibinju, Odvoračke večeri, Advent u 

Sibinju, Badnjak u Sibinju, darivanje djece povodom blagdana Sv. Nikole te ostale nepredviđene 

manifestacije o čijem održavanju i financiranju odluku donosi općinski načelnik). 

 Aktivnost  A1003-09 - Sklonište i zaštita životinja - planirana sredstva u iznosu 18.000,00 

euro za financiranje izgradnje skloništa (azila) za napuštene životinje te financiranje kontrole čipiranja 

pasa na području općine. 

 

Program 1004 – PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA 

Aktivnost A1004-01 Ruralni razvoj – planirana sredstva u iznosu 71.000,00 euro, odnose se na 

izmjene prostornog plana Općine Sibinj, provođenje programa mjera za poduzetnike i 

poljoprivrednike te donošenje Strateškog razvojnog programa općine Sibinj za buduće razdoblje. 

 

Program 1006 - EU PROJEKT ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 

Aktivnost A1006-01 - Zapošljavanje žena-planirana sredstva u iznosu 287.000,00 eura za 

financiranje troškova plaća, ostalih rashoda za zaposlene te paketa sa higijenskim potrepštinama i 

sredstvima za čišćenje za korisnike programa. 

Aktivnost A1006-02 - Promidžba i vidljivost-planirana sredstva u iznosu 10.000,00 eura za 

financiranje troškova stručnog osposobljavanja za zaposlenike programa. 

Aktivnost A1006-03 - Promidžba i vidljivost-planirana sredstva u iznosu 7.000,00 eura za 

financiranje troškova promidžbe i reprezentacije prilikom početne i završne konferencije programa po 

ugovoru. 

 

Program 1007- POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA HZZ 

Aktivnost  A1007-02-Poticanje zapošljavanja HZZ - Javni radovi - odnosi se na program 

zapošljavanja preko HZZ , za potrebe javnih radova, odnosno održavanje komunalne  infrastrukture. 

Planiran je iznos od 19.000,00 eura. 

 

Program 1008 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I KAPITALNA ULAGANJA 

           Aktivnost A1008-01- Uređenje i izgradnja javne rasvjete -  planirana sredstva 192.000 eura, a 

odnose se na potrošnju el. energije javne rasvjete, tekuće održavanje postojeće javne rasvjete te 

dodatna ulaganju u postojeću i  novu javnu rasvjetu. 

Aktivnost A1008-02 - Uređenje i izgradnja cesta, puteva i sličnih građevinskih objekata - 

planirana su ukupna sredstva u iznosu od  417.000,00 eura. Ovim sredstvima planirani su radovi 
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održavanje nerazvrstanih cesta na području općine te izgradnje staza, cesta i parkirališta i sličnih 

građevinskih objekata. 

Aktivnost A1008-03 – Izgradnja poslovne zone (nastavak) – odnosi se na izgradnju 

komunalne infrastrukture unutar poslovne zone u vrijednosti 570.000,00 eura. 

           Aktivnost A1008-04 – Uređenje i izgradnja poslovnih i ostalih objekata - planirana su ukupna 

sredstva u iznosu od  1.137.000,00 eura. Ovim sredstvima planirane su usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja poslovnih i ostalih objekata te dodatna ulaganja u iste, uređenje spomenika, izgradnja 

vatrogasnog doma u Sibinju, rekonstrukcija društvenog doma u Jakačini Maloj te izrada projekta 

sportskog objekta u Sibinju.  

Aktivnost A1008-05 - Kapitalna ulaganja - oprema- ukupno planirana sredstva 92.000,00 eura, 

a odnose se na troškove kupnje uredskog namještaja i opreme za društvene domove, kupnje novih 

uređaja, strojeva i opreme, kupnja opreme za dječja igrališta, kupnju opreme za održavanje i zaštitu, 

kupnju komunikacijske opreme, kupnja spremnika za otpad, te digitalizaciju javne uprave. 

Aktivnost A1008-06 - Sanacija komunalnog otpada - za ovu namjenu sredstva su planirana u 

iznosu od 25.000,00 eura. Planirana sredstva se odnose na troškove sanacije komunalnog otpada na 

području Općine Sibinj. 

Aktivnost A1008-07 - Uređenje, održavanje i gradnja na grobljima - planirana sredstva u 

iznosu 61.000,00 eura, odnose se na uređenje mrtavačnice u Sibinju te na održavanje i dodatna 

ulaganja na drugim mrtvačnicama i grobljima. 

Aktivnost A1008-08 – Uređenje i izgradnja ostalih objekata niskogranje- planirana su ukupna 

sredstva u iznosu od 300.000,00 eura  i odnose se na izgradnju vodoopskrbnog sustava općine i 

sustava vodoodvodnje, kupnju zemljišta, kapitalne pomoći trgovačkim društvima za financiranje 

projekta Brod 2 te kupovinu i sadnju višegodišnjih sadnica drveća na javnim površinama na području 

općine. 

 

GLAVA 010-02- PRORAČUNSKI KORISNIK – DJEČJI VRTIĆ 

 

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST DJEČIJEG VRTIĆA 

Aktivnost A1001-01 Financiranje redovne djelatnosti vrtića – planirana su sredstva u 

ukupnom iznosu 268.138,75 eura odnose se na financiranje troškova rada novootvorenog dječjeg 

vrtića u Sibinju.   

Aktivnost A1001-01 Financiranje redovne djelatnosti mala škola- planirana su sredstva u 

ukupnom iznosu 16.631,95 eura za financiranje programa predškole u sklopu dječjeg vrtića Sibinj. 
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ZAKLJUČAK 

             Proračun Općine Sibinj za 2023.g., napravljen je  i usklađen sa svim zakonskim obvezama, 

potrebnim pravilnicima i propisima, te Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, a u okvirima realne situacije na području Brodsko posavske županije i 

Republike Hrvatske. Donošenjem plana Proračuna za 2023.g., pokušat će se uskladiti izvršavanje već 

zadanih i preuzetih obveza, ali isto tako i iskoristiti dane mogućnosti u tijeku 2023.g.  

            Prihodi i rashodi, planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja proračuna 2022.g., što je  dalo 

dobru bazu za planiranje ukupnog proračuna. Svi kapitalni rashodi planirani u 2023.g. (posebice 

izgradnja komunalne infrastrukture koja se sufinancira kroz kapitalne pomoći), planirani su sukladno 

dokumentaciji koja je napravljena u prethodnim godinama, a bitna je za sam početak investicije za 

koju se općina kandidira preko Državnog proračuna, te ostalih fondova RH  i EU. 

            Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22) 

u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini 

koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza 

sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim  se uređuje sustav 

proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u EUR ima. 

Članak 4. 

 Ovaj Proračun općine Sibinj za 2023.godinu stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine i  bit će 

objavljen u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA: 400-08/22-01/06 

URBROJ: 2178-8-01-22-3 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.   

 

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                     Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i 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 je na svojoj 11.sjednici  

održanoj 02.12.2022. godine donijelo  

 

 

ODLUKU 

 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ 

 

ZA 2023. GODINU 

 

 

Članak 1. 

  

 Proračun općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema 

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonu o lokalnim 

porezima i drugim važećim Zakonima i  propisima te odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini 

Sibinj. 

 

Članak 2. 

 

 Proračunska sredstva koriste se za namjene i u visinama koje su određene Proračunom u 

posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine 

mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu sa ostvarenim prihodima odnosno 

likvidnim mogućnostima proračuna. 

 Namjenski prihodi proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja. 

 

Članak 3. 

 

Proračunom su utvrđena sredstva proračunske pričuve u iznosu do 2.654,46 eura, a koriste se 

za nepredviđene namjene za koje u proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za 

koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim pozicijama. 

Prilikom realizacije ovih rashoda isti se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima 

prema vrsti pripadaju. 

 O korištenju sredstava cjelokupne proračunske pričuve odlučuje  općinski načelnik, o čemu 

izvješćuje Općinsko vijeće. 

 

Članak 4. 

 

 Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je općinski načelnik. 

 

 

 Članak 5. 

 

 Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran općinski 

načelnik. U slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru utvrđenog iznosa izdatka pojedine 

pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na 

poziciji koja se umanjuje. 
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Članak 6. 

 

 Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija 

pojedinačna vrijednosti ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,  

a ako je iznos 0,5% prihoda bez primitaka manji od 9.290,60 eura tada odlučuje o vrijednosti do 

iznosa od 9.290,60 eura, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonskim propisima. 

 Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija 

pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i 

nekretnina, a ako je iznos 0,5% prihoda bez primitaka manji od 9.290,60 eura, tada odlučuje o 

vrijednosti koja prelazi iznos od 9.290,60 eura, ali uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 132.722,81 

eura.  

             Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine Sibinj. 

 

Članak 7. 

 

 Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje prihodi i 

primici, odnosno rashodi i izdaci proračuna, proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje 

Proračuna. 

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu  1. siječnja 2023. godine i objaviti će se u  „Službenim novinama 

Općine Sibinj“. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 
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Sibinj, 02.prosinac 2022.g 
    

 

 

    

 

                              PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 
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Na temelju članka 67. 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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine donosi: 

PROGRAM 

građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu 

Članak 1. 

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na 

području Općine Sibinj (dalje u tekstu: Općina) za 2023. godinu i to za: 

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

    građevinskog područja, 

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

–  građevine komunalne infrastrukture koje će graditi izvan građevinskog područja, 

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije. 

Program sadrži procjenu troškova građenja i procjenu troškova provedbe stručnog nadzora građenja 

komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:  

1. nerazvrstane ceste  

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

3. javna rasvjeta 

4. groblja 

Članak 2. 

1.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI 

UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova 

građevinskog područja u ukupnom iznosu od 514.433,60 eura, financirat će se iz: kapitalnih pomoći u 

iznosu od  400.000,00 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 114.433,60 eura, kako slijedi: 

NERAZVRSTANE CESTE 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture u zoni Kapitalne pomoći, 504.346,67 
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malog gospodarstva Općine Sibinj“ opći prihodi i primici 

2. Nadzor na Izgradnji komunalne infrastrukture u zoni 

malog gospodarstva Općine Sibinj 

Opći prihodi i 

primici 

  10.086,93 

  UKUPNO: 514.433,60 

 

 

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U 

UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA 

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja u ukupnom iznosu od 237.040,17 eura, financirat će se iz: komunalnog 

doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 177.130,17 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu 

od 19.910,00 eura, kapitalnih pomoći u iznosu 40.000,00 eura, kako slijedi:  
 

JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH 

VOZILA 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Obnova pješačkih staza u naseljima Općine Sibinj Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

kapitalne pomoći 

66.000,00 

2. Nadzor nad obnovom pješačkih staza  Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

1.320,00 

  UKUPNO: 67.320,00 

NERAZVRSTANE CESTE 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Izgradnja kolnika ceste u Diljskoj ulici te 

dijelu ulice Livade u naselju Slobodnica,  

L 374,70 m 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, kapitalne 

pomoći 

146.872,72 

2. Nadzor na izgradnji kolnika ceste u 

Diljskoj ulici te dijelu ulice Livade u 

naselju Slobodnica 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

2.937,45  

  UKUPNO: 149.810,17 

 

JAVNA RASVJETA 

 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (EUR) 
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1. Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u 

naselju Slobodnica, Ulicama Livade i Đurine  

Opći prihodi i primici 19.910,00 

  UKUPNO: 19.910,00 

 

3. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE 

      REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE 

Za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati predviđena su sredstava 

u ukupnom iznosu od 12.000,00 eura, a financirat će se iz: komunalnog doprinosa i komunalne 

naknade u iznosu od  12.000,00 eura, kako slijedi: 

GROBLJA 

Broj Opis radova Izvori financiranja Iznos (EUR) 

1. Postavljanje toplinske izolacije na mrtvačnici na 

groblju u Sibinju 

Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

12.000,00 

  UKUPNO: 12.000,00 

 

Članak 3. 

Općina Sibinj izvršavat će svoje obveze utvrđene ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 

2023. godini. 

Članak 4. 

U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava 

između pojedinih stavki rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i 

poboljšanja stanja u pojedinim komunalnim djelatnostima, uz odobrenje općinskog načelnika općine 

Sibinj ili općinskog vijeća, a sve sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Općine Sibinj za 2023. 

godinu. 

Članak 5. 

 

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objaviti će se u „Službenim 

novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA: 400-08/22-01/06 

URBROJ: 2178-8-01-22-4 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.  
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav   Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  broj: 68/1, 

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 11.sjednici održanoj 02.12.2022. godine donosi: 

  

            

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture  

u općini Sibinj za 2023. godinu  

 

 

          Članak 1. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2023. godinu, obuhvaća 

slijedeće komunalne djelatnosti: 

 

1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

2. Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

4. Održavanje  javne rasvjete 

 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom  troškova,  

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

financiranja 

 

Članak 2. 

 

 U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Sibinj obuhvaća: 

 

1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i 

održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i 

površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe 

zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina 

u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, 

služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. 

  

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od  10.000,00 eura, a osigurana 

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

Financirati će se iz općih prihoda i primitaka. 

 

U 2022. godini planira se: 

- Redovno održavanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u naseljima: Sibinj, 

Bartolovci i Gornji Andrijevci u iznosu 8.000,00 eura,  

 

- Izvanredno održavanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u svim naseljima 

Općine Sibinj u kojima zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti za iste bude potreba u iznosu 

2.000,00 eura.                                                                                                        
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 2. Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina 

 

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje 

biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i 

drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, 

fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za 

održavanje tih površina.  

           Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, 

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

leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba 

odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu općine Sibinj. 

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

poticanja zapošljavanja preko HZZ. 

 Sredstva za održavanje čistoće javnih površina predviđaju se u ukupnom iznosu od             

19.000,00 eura 

  Izvor financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima, namjenski prihodi, opći prihodi i primici   

          Sredstva za  održavanje javnih zelenih površina osigurana su kroz poziciju Komunalne usluge-

80.000,00 eura 

 

Izvor financiranja- namjenski prihodi. 

 

Za održavanje javnih zelenih površina utvrđuju se slijedeći normativi: 

 

KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA 

    UKUPNO GODIŠNJE 

Redni 

Broj 
Opis Stavke 

Ukupni 

Broj 

Košenja 

Ukupna 

Godišnja 

Količina 

1. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE SIBINJ 22,00 325.357,64 m² 

2. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE ZAVRŠJE 14,00 15.795,07 m² 

3. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE BARTLOVCI 16,00 49.027,20 m² 

4. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE 

GROMAČNIK 13,00 27.135,55 m² 

5. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE 

G.ANDRIJEVCI 12,00 74.270,76 m² 

6. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE 

SLOBODNICA 22,00 114.789,17 m² 

7. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE JAKAČINA 9,00 3.168,63 m² 
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MALA 

8. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE 

GRGUREVIĆI 12,00 49.535,76 m² 

9. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE BRČINO 10,00 15.072,70 m² 

10. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE RAVAN 10,00 12.850,20 m² 

11. 

Košenje travnjaka motornom 

kosilicom 

JAVNE POVRŠINE GRIŽIĆI 10,00 32.965,09 m² 

  
 

    

  UKUPNO: 150 719.967,77 m2 

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta  

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju 

tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa 

svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito 

održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i 

cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima 

kojima je uređeno održavanje cesta. 

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

 

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 80.000,00 eura, a 

financirat će se namjenskih prihoda, općih prihoda i primitaka  te tekućih pomoći. 

 U 2022. godini planira se: 

 

5. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Sibinj kroz radove održavanja, 

uređenja i nasipanja u iznosu 70.000,00 eura i to u sljedećim naseljima: 

 

Naselje Sibinj 

- Ulica fra Luke Ibrišimovića 560 m, 

-Ulica Valentina Benošića u duljini 300 m, 

-Ulica Ivana Mažuranića   u duljini 500 m, 

-Ulica Matije Gupca u duljini 900 m,  

- Ulica Josipa Kozarca u duljini 100 m,  

- Ulica kneza Domagoja u duljini 100 m. 

 

Naselje Bartolovci  

- Vinogradska ulica u duljini 900 m, 

-Ulica Drenovice u duljini  350 m. 

 

Naselje Slobodnica 

-Stadionska ulica  u duljini 600 m, 

-Ulica Livade u duljini 350 m, 

-Vukovarska ulica u duljini 780 m, 

-Diljska ulica u duljini 280 m, 
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-Ulica Vrtlovi u duljini 280 m, 

-Ulica Stjepana Radića u duljini 200 m. 

 

Naselje Gromačnik 

-Ulica Firkovac u duljini 200 m,  

- Ulica kralja Tomislava u duljini 570 m, 

- Ulica sv. Ivana u duljini 165 m. 

 

 

Naselje Gornji Andrijevci 

- Put Cerje u duljini 200 m. 

 

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

Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu u iznosu 4.000,00 

eura. 

7. Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Sibinj zbog nepredvidivih 

okolnosti nastalih prirodnim nepogodama (saniranje makadamskih cesta zbog učestalih i 

dugotrajnih oborina) u iznosu 4.000,00 eura. 

8. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu  2.000,00 eura. 

 

 

4.  Održavanje javne rasvjete 

 

         Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne 

rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne 

namjene. 

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

7.000,00 eura –Izvor financiranja opći prihodi i primici 

 

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

25.000,00 eura -Izvor financiranja opći prihodi primici. 

 

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu -80.000,00 eura 

      Izvor financiranja – opći prihodi primici 

_________________________________________________________ 

                                            Ukupno:                                      112.000,00 eura 

 

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi: 

 

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu planira se sa 585.000,00 kWh godišnje. 

2. Pregled i popravak javne rasvjete obuhvaćao bi zamjenu i  popravak neispravnih rasvjetnih tijela i 

ažuriranje režima rada svjetiljki. 

 

 Članak 3. 

 

 Planirana sredstva komunalne naknade raspoređuju se i troše  u skladu s dinamikom ostvarenja 

i naplate komunalne naknade, sredstva koja će biti potrebna za namirenje troškova financiranja 

održavanja komunalne infrastrukture financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna te iz 

tekućih pomoći. 
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Članak 4. 

 

  Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2023. godinu objaviti će 

se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine. 

  

 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

          OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/06 

URBROJ: 2178-8-01-22-5 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.  
 

 

        

 PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                 

Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 

(„Narodne novine“ broj: 83/22), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 

124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), članka 287. Zakona o  socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“ broj:18/22, 46/22, 119/22) 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 11. sjednici održanoj 02.12.2022.g. 

donijelo je 

 

 

PROGRAM  

JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, SPORTA, 

OBRAZOVANJA ,  SOCIJALNE SKRBI I  RELIGIJI  ZA KOJA SE SREDSTVA 

IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2023.GODINU 

 

Članak 1. 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

     Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 

broj:83/2022), uređeno je financiranje javnih potreba u kulturi. Sredstva za javne potrebe u kulturi 

osiguravaju se na svim razinama, pa tako i lokalnoj odnosno općinskoj. 

  

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

 

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

kulturne djelatnosti u svojim djelatnostima i područjima kao i manifestacije od interesa za općinu, a 

proizlaze iz slijedećih kriterija: 

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 

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

općinskoj razini, 

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

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 

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

 

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

slijedećim pretpostavkama. 

 

3. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 

- udruge u kulturi. 

4. Elementi financiranja:- materijalni troškovi 

                                                 -  programski troškovi 

 

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

financirati iz proračuna općine Sibinj (nastupi KUD-ova, koncerti, razne manifestacije, radionice, 

putovanja i ostalo). 

 

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

članova, s dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu.  

 

            Općina će sufinancirati rad udruga  u kulturi.  
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POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi 

 

                              Ukupno planirana sredstva………….21.000,00 eura 

 

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

Sibinjskih žrtava odnosno Dana općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2023. te ostale manifestacije od interesa 

za Općinu Sibinj.  Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:   

 

-  Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 27.500,00 eura, 

-  Fišijada Sibinj 2023. u ukupnom iznosu od 19.000,00 eura, 

       - Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora u Slobodnici, Smotra folklora u Sibinju, 

Čobanijada u Sibinju, Kukuruzijada u Gornjim Andrijevcima, Odvoračke večeri, Darivanje djece 

povodom blagdana Sv.Nikola, Advent u Sibinju, Badnjak u Sibinju i ostale nepredviđene 

manifestacije o čijem održavanju i financiranju odluku donosi općinski načelnik) u ukupnom iznosu 

44.000,00 eura. 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 111.500,00 eura 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 

 

  Zakonom o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 

19/16, 98/19, 47/20, 77/20) propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje 

potrebno je osigurati financijska sredstva u proračunu općine. 

 

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

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

lokalnog značaja.  

 

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

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

rad sportskih udruga,  vodeći računa  o: 

 

 -     stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

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

području općine,  

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 

 

           Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 

 

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

nastupima ali i prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  klubovi, škole nogometa i 

slično) te drugim kriterijima. 

 

 

 POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………………66.000,00 eura 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u sportu: 66.000,00 eura 

 

 

   PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 
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Osnovno školstvo 

            Tekuće donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 

Ukupno planirana sredstva………………………………………...…....20.000,00 eura 

Kapitalne donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 

Ukupno planirana sredstva………………………………………………35.000,00 eura 

Srednje školstvo i visoko školstvo 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Ukupno planirana sredstva………………………………………………22.000,00 eura 

 

Stipendije i školarine 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…10.000,00 eura 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 87.000,00 eura 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

 

Temeljem članka 287. Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za financiranje djelatnosti socijalne 

skrbi osiguravaju se između ostalog i u proračunu jedinice lokalne samouprave.  

 

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

stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći (bolest, smrt, školovanja, 

poboljšanje uvjeta stanovanja i dr.) sredstva za pomoć osobama s invaliditetom, djeci s 

poteškoćama u razvoju, te sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola, a po potrebi i 

sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja. 

 

O iznosima sredstava, odlučuje općinski načelnik. 

 

Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa električne 

energije, plin, grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se obavezuje platiti 

navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev. 

 

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

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

 

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

proračunu sukladno posebnoj Odluci, o predmetnom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel donosi 

rješenje.  

 

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

potreba, realizirat će se nakon provedenog javnog poziva. 

 

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama: 

 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu………………………… 16.000,00 eura 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije osobama s invaliditetom 

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

razvoju u Dječjem vrtiću Cekin.…………………………..………...6.500,00 eura 



 

 

 

OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 7/2022           str.  74 

 

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 

-   jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......40.000,00 eura 

 

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 

-    podmirenje troškova stanovanja…………………………...……......3.000,00 eura 

 

POZICIJA - kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………....…....6.000,00 eura 

 

POZICIJA - naknade štete pravnim i fiz. osobama………………………….....4.000,00 eura 

 

POZICIJA - program mjera za mlade obitelji………………………………...33.000,00 eura 

 

POZICIJA-Crveni križ……………………………………………………….....12.000,00 eura 

 

            Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:      120.500,00  eura 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA) 

 

Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja 

općine Sibinj.  

 

 Ukupno planirana sredstva   

• Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama…………………… 15.000,00 eura 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Filipa i Jakova Odvorci……13.000,00 eura 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Ivana Krstitelja Sibinj……..13.000,00 eura 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica…13.000,00 eura 

• Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa uznesenja presvete bogorodice - Gornji 

Andrijevci………………………………………………………………13.000,00 eura 

• Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa Krista Kralja –Brodski Varoš ...13.000,00 eura 

 

 

 Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 80.000,00 eura 

 

 Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije 

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

 

Tekuće donacije udrugama građana…………………………………....21.000,00 eura 

Tekuće donacije političkim strankama……………………………..……4.000,00 eura 

 

  Ostale tekuće donacije….……………………………..…..........................40.000,00 eura 

 

            Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama………………………..13.000,00 eura 

 

Ukupno za ostale javne potrebe…………….78.000,00 eura 

 

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

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

od interesa za istu.  

 

            O isplati tih sredstava odlučuje općinski načelnik,  pojedinačno po zahtjevu. 
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 Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja (tekuće donacije), osim u slučaju kada 

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

čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  izvijestiti općinu. 

 

Članak 2. 

 

             Ovaj Program objaviti će se u„Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. 

siječnja 2023. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                    OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 400-08/22-01/06 

URBROJ: 2178-8-01-22-6 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.  
 

      

 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

 

       Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 

20/18, 115/18, 98/19, 57/22) 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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine, donosi: 

 

PROGRAM  

KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE 

IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE 

IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 

2023.GODINU 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Proračuna općine Sibinj za 2023. godinu 

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

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 

na području općine Sibinj, za financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu. 

Članak 2. 

 

Sredstva se mogu koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, za podmirenje 

troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za 

subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u 

privatnom vlasništvu za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora izgradnjom i 

održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, uređenja zemljišta u 

postupku komasacije i hidromelioracije, poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i 

izgradnjom putne i kanalske mreže, materijal i usluga za sanaciju poljskih puteva, sanacija divljih 

odlagališta otpada,  kao i za druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne 

proizvodnje. 

 

Članak 3. 

 

Prihod od prodaje, korištenja, koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske planira se u proračunu općine Sibinj za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 

125.500,00 eura. 

Članak 4. 

 

Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od 

prodaje, korištenja, koncesije i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod općine Sibinj, te 

trošiti po planiranim pozicijama. 

Članak 5. 

 

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. 

siječnja 2023. godine. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE SIBINJ 

KLASA: 400-08/22-01/06 

URBROJ: 2178-8-01-22-7 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.                                                                  

                                                                  
                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav Eraković, v.r. 

 

 

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

(„Narodne novine“ broj: 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), te članka 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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. 

godine donosi  

PROGRAM 

KORIŠTENJA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH  

ZGRADA U PROSTORU U 2023. GODINI 

 

Članak 1. 

Ovim Programom korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

planira se u Proračunu općine Sibinj za 2023. godinu prihod od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru, u iznosu od 3.200,00 eura. 

Članak 2. 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošiti će se u 2023. godini za postavljanje prometne 

signalizacije u nerazvrstanim cestama, u naselju Sibinj i to u Ulici Matije Gupca, Ulici Eugena 

Kvaternika, Ulici sv. Ivana Krstitelja, Ulici braće Radića i Ulici Valentina Benošića.  

Članak 3. 

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. 

siječnja 2023. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

KLASA: 400-08/22-01/06 

URBROJ: 2178-8-01-22-8 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.                                                                  

 

           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                          Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj: 68/18, 115/18, 98/19, 

32/20, 145/20) 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 11.sjednici održanoj 02.12.2022.godine, donosi 

 

 

PROGRAM  

UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 

 ZA 2023. GODINU 

 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog 

doprinosa u Proračun Općine Sibinj u 2023. godini. 

 

 

              Članak 2. 

U 2023. godini planiraju se prihodi od  šumskog doprinosa u iznosu od 60.000,00 eura.  

 

 

              Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganje u komunalnu infrastrukturu Općine 

Sibinj, sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2023. godinu. 

 

 

              Članak 4. 

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. siječnja 

2023. godine. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

       

 

KLASA: 400-08/22-01/06 

URBROJ: 2178-8-01-22-9 

Sibinj, 02.prosinac 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 11. sjednici održanoj 02.12.2022. godine, donosi 

PROGRAM  

FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIBINJ 

 ZA 2023. GODINU 

    

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se financiranje sustava civilne zaštite po aktivnostima kako slijedi: 

1. Aktivnost:Vatrogastvo 

Plan za  

2023. god. 

Projekcija za 

2024. god 

Projekcija za 

2025.god. 

    

1. Tekuće donacije-VZO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

2. Kapitalna donacija - DVD Sibinj vozilo 26.000,00 0 0 

3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-oprema za rad 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

UKUPNO 67.000,00 41.000,00 41.000,00 

    

    

2. Aktivnosti: Civilna zaštita    

    

1. Tekuće donacije -Hrvatska gorska služba spašavanja 1.330,00 1.330,00 1.330,00 

2. Praćenje sustava civilne zaštite 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

3. Tečajevi- osposobljavanje stožera civilne zaštite 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4. Razvoj i opremanje snaga civilne zaštite 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

5. Procjena ugroženosti od velikih nesreća 2.000,00 0 0 

UKUPNO 16.330,00 9.330,00 9.330,00 

    

Članak 2. 

Sveukupno za Program financiranja sustava civilne zaštite Općine Sibinj za 2023. godinu planirana 

sredstva iznose  83.330,00 eura, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom 

ostvarenja prihoda. 

    

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine 

Sibinj". 

    

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

KLASA:  400-08/22-01/06    
URBROJ: 2178-8-01-22-10 

 

  
Sibinj, 02.prosinac 2022..g. 
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                                                                                         

Krunoslav Eraković, v.r.  

 

 

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 

i referenduma („Narodne novine“ broj: 29/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni 

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

1/2018, 2/2020, 4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 11.sjednici održanoj dana 02.12. 

2022. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka/nezavisnih predstavnika 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sibinj u 2023. godini  

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos sredstava koji se u Proračunu Općine Sibinj osigurava za 

redovno godišnje financiranje političkih stranaka/nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću, 

u visini od 4.000,00 eura. 

 

 

Članak 2. 

Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke/nezavisni članovi koje imaju 

vijećnika/cu u Općinskom vijeću Općine Sibinj.  

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava 

za svakog člana Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci/nezavisnom članu pripadaju 

sredstva razmjerna broju njezinih članova u Općinskom vijeću.  

Za svakog člana/icu utvrđuje se iznos od 265,45 eura (2.000,00 kuna) za 2023. godinu. 

 

 

Članak 3. 

Raspoređena sredstva iz članka 2. Ove Odluke doznačit će se političkim 

strankama/nezavisnim članovima na njihove račune, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se 

početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se 

tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. 

Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava Proračuna općine 

Sibinj za 2023. godinu: Program: Javna uprava i administracija, AKTIVNOST: Javna uprava i 

administracija - tekuće donacije političkim strankama. 

 

 

Članak 4. 

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

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE  

 OPĆINE SIBINJ  

 

KLASA: 400-08/22-01/08 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 02.prosinac 2022.godine 
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    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

        Krunoslav Eraković, v.r. 
 

 

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda („Narodne novine“ broj: 16/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije“ broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020, 
4/2021) Općinsko vijeće Općine Sibinj na 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA  

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, izrađen za 
područje Općine Sibinj.   

 

Članak 2. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, sastavni je dio ove Odluke. 

 

                                                                           Članak 3. 

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

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA: 246-01/22-01/09 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj,  02.prosinac 2022.g.           

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Eraković, v.r. 
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OPĆINA SIBINJ 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2022. GODINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibinj, 2022. godine
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22. ), članka 48. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i 

postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 

njihovog donošenja (“Narodne novine” broj 66/21.) te 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 11. sjednici održanoj dana 

02.12.2022. godine, donosi 

 

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2022. GODINI 

 

 

UVOD 

 

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 82/15., 

118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.) određeno je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, dužne organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. Sukladno tome 

jedna je od obveza Općinskog vijeća da, na prijedlog načelnika, razmatra i usvaja godišnju analizu 

stanja sustava civilne zaštite. 

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 

povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 

smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti te 

ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. 

Djelovanje sustava civilne zaštite temelji se na općim načelima i načelima operativnog 

djelovanja.  

Opća načela sustava civilne zaštite su: 

• načelo humanosti (koje se ostvaruje osiguravanjem poštovanja osoba kojima se pruža pomoć, 

osiguravanjem prava na fizički i mentalni integritet i zaštitom osobnosti) i 

• načelo zabrane diskriminacije (koje nalaže da se pomoć pruža svima kojima je potrebna, 

neovisno o rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, dobi, jeziku, vjeri političkom ili 

drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, bračnom ili 

obiteljskom statusu, zdravstvenom statusu, rodnom identitetu ili spolnoj orijentaciji).  

 Načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite su:  

• načelo supsidijarnosti (koje nalaže da se odluke i mjere civilne zaštite prvenstveno donose i 

provode angažiranjem svih raspoloživih vlastitih resursa i sposobnosti sudionika i operativnih 

snaga sustava civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je 

pogođena velikom nesrećom ili katastrofom,  

• načelo solidarnosti (prema kojem se pogođenoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 

samouprave upućuje dodatna pomoć nakon što je angažirala sve svoje raspoložive resurse i 

sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite), 

• načelo kontinuiteta djelovanja (prema kojem sudionici i operativne snage u sustavu civilne 

zaštite nastavljaju izvršavati poslove iz svog djelokruga i u velikim nesrećama).  

 U skladu s navedenim općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću usvajanje Analize stanja 

sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj za 2022. godinu zaključno s 20. studenim tekuće 

godine. 
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PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

 Općina Sibinj je revidiranu Procjenu rizika od velikih nesreća usvojila na sjednici Općinskog 

vijeća dana 04.  rujna 2020.  godine (Klasa: 810-01/20-01/5, Urbroj: 2178/08-01-20-3).  Općina je 

sukladno važećim propisima izradila Plan djelovanja civilne zaštite. 

Općina je, sukladno propisanim obvezama, u zakonskom roku usvojila sve akte propisane 

Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku 

u 2022. godini. 

  

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu Stožera, načinu 

rad te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite 

(“Narodne novine” broj: 126/19.)  Općinski načelnik Općine Sibinj donio je Odluku o osnivanju 

stožera civilne zaštite i imenovanju načelnika, zamjenika i članova stožera općine Sibinj (Klasa: 810-

06/21-01/0, Urbroj: 2178/08-03-21-1 od 18.  lipnja 2021. godine). Stožer civilne zaštite Općine Sibinj 

broji 10 članova. 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog 

događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

 U razmatranom razdoblju održana je jedna sjednica Stožera civilne zaštite Općine Sibinj, a 

vezana za usvajanje akata propisanih Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022.  godini. 

 

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

 Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne zaštite Općine Sibinj određen je temeljem 

Procjene rizika od velikih nesreća i odredbi Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 27/17.) Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj broji ukupno 32 

pripadnika. 

 S obzirom na epidemiološku situaciju nije održana planirana vježba operativnih snaga civilne 

zaštite Općine Sibinj u kojoj bi sudjelovali pripadnici postrojbe. 

 

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Općinski načelnik Općine Sibinj je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine 

Sibinj i njihovih zamjenika donio u prethodnom analiziranom razdoblju. Navedenom Odlukom 

imenovano je 8 povjerenika i isti broj njihovim zamjenika koji pokrivaju teritorijalno područje Općine.  

Osnovna zadaća imenovanih povjerenika i njihovih zamjenika je sudjelovanje i usklađivanje 

provedbe mjera osobne i uzajamne zaštite stanovništva iz svog područja nadležnosti, a posebno osoba 

s invaliditetom te osoba kojima je u obavljanju svakodnevnih aktivnosti potrebna pomoć druge osobe. 

U analiziranom razdoblju nije bilo potrebe za angažiranjem imenovanih povjerenika niti su održani 

sastanci s imenovanima. 

 

VATROGASNE POSTROJBE 
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 Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj broji 28 operativno sposobnih članova, a Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Slobodnica njih 11. 

 Kako bi djelovanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava bilo učinkovito u vidu zaštite 

ljudskih života i zdravlja te spašavanja imovine potrebno je osigurati adekvatnu materijalno-tehničku 

opremljenost vatrogasnih postrojbi. U tom kontekstu možemo reći, da vatrogasne postrojbe na našem 

području, posjeduju nužnu opremu za vatrogasnu djelatnost. 

 Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno usavršavanje i 

uvježbavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu 

provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. U tom kontekstu treba reći 

da su svi operativni vatrogasci prošli osnovna osposobljavanja koja će se povremeno nadopunjavati.  

Općina Sibinj je u 2022.  godini, odnosno u razmatranom razdoblju do sredine studenog 

tekuće godine, izdvojila ukupno 410.000,00 HRK iz Proračuna za zaštitu od požara na svom 

teritorijalnom području. 

 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

Općina Sibinj ima potpisan sporazum s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom 

Slavonski Brod temeljem kojeg navedena Stanica preuzima obvezu organiziranja, unapređenja i 

obavljanja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u nepristupačnim područjima i drugim 

izvanrednim okolnostima na području Općine. 

 Općina je u tekućoj godini isplatila 10.000,00 kn Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanici 

Slavonski Brod na temelju gore navedenog sporazuma. 

 

UDRUGE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

 Sukladno članku 31. Zakona o sustavu civilne zaštite udruge koje nemaju javne ovlasti, a od 

interesa su za sustav civilne zaštite (kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, 

zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji 

je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite i svojim 

sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i postrojbe civilne zaštite opće 

namjene. 

 Na području Općine Sibinj sustavu civilne zaštite poseban doprinos mogu dati ribička i 

lovačka udruga. Općina je udruzi UŠR Petnja u tekućoj godini isplatila 13.000,00 HRK. 

 

SKLONIŠTA 

S obzirom da na području Općine Sibinj nema izgrađenih skloništa osnovne, pojačane i 

dopunske zaštite, te za tu namjenu nisu planirana sredstva u Proračunu. Za prilagodbu podrumskih i 

drugih smještajnih kapaciteta u javnim objektima nije bilo potrebe te nisu izdvajana sredstava iz 

Proračuna. 

 

ZAKLJUČAK 

S obzirom na gore navedeno može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite na području 

Općine Sibinj zadovoljavajuće u okolnostima u kojima se nalazimo i s obzirom na financijske 

mogućnosti. U usporedbi s jedinicama lokalne samouprave sličnih financijskih kapaciteta, Općina 

Sibinj je lider u planiranju i razvoju sustava civilne zaštite i to ne  samo na području Brodsko-

posavske županije nego i šire. 
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Osposobljavanjem postrojbe i povjerenika civilne zaštite te nabavom prijeko potrebnih 

osobnih zaštitnih sredstava kao i kolektivne opreme za poduzimanje mjera i aktivnosti u slučaju 

ugroza, Općina je pokazala da lokalno stanovništvo u svakom trenutku može računati na brzu reakciju 

i pomoć operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Kao i uvijek treba težiti k tome da sustav civilne zaštite svake godine bude što bolji u interesu 

povećanja sigurnosti života i zdravlja te materijalnih dobara lokalnog stanovništva te okoliša. 

Kako bi se spriječile ili barem ublažile štetne posljedice velikih nesreća potrebno je nastaviti 

raditi na preventivi, opremati i uvježbavati operativne snage sa svog područja. 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine Sibinj, za razdoblje od 

2021. do 2024. godine, utvrđene su potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva kojima 

je cilj što kvalitetniji razvoj istog. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA: 246-01/22-01/10 

URBROJ: 2178-8-01-22-1  

Sibinj,  02.prosinac 2022.g.           

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

       Krunoslav Eraković, v.r. 
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OPĆINA SIBINJ 

 

 

 

 

 

 

PLAN  

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2023. GODINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibinj, 2022. godine
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 

broj 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima 

izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja („Narodne novine“ broj 66/21.) te 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 11.sjednici održanoj dana 02.12. 2022. godine, donosi 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2023. GODINU 

 

UVOD 

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 

31/20., 20/21. i 114/22.) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu 

stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 

smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

Na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj, a sukladno razmjeru 

opasnosti, prijetnji i posljedicama velikih nesreća, utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća, s ciljem 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Sibinj u 2023. godini, koji je dio Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Sibinj za razdoblje 2021. – 2024. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji plan). 

Cilj Godišnjeg plana je definirati i uskladiti ljudske i materijalno-tehničke kapacitete kojima 

Općina raspolaže u slučaju bilo kojeg oblika ugroze te oformiti jedinstven i dobro koordiniran sustav 

civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima sudionika. 

Tabličnim prikazom u nastavku ovoga Godišnjeg plana naznačeni su financijski aspekti razvoja 

sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj u narednom trogodišnjem razdoblju. Realizacija 

sredstava iz tog tabličnog prikaza od ključnog je značaja za razvoj sustava na području Općine. 

PLANSKI DOKUMENTI 

Općina Sibinj je sukladno važećim propisima izradila Procjenu rizika od velikih nesreća za svoje 

upravno i teritorijalno područje te Plan djelovanja civilne zaštite. U nadolazećem razdoblju pristupiti će se 

izradi Procjene rizika od velikih nesreća za novo nadolazeće razdoblje. 

Pristupiti će se izradi i usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2022. godini. Kako bi se 

protupožarna zaštita u protupožarnoj sezoni podignula na viši nivo izraditi će se i usvojiti svi propisani 

normativni akti posebno oni propisani Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku za 2023. godinu.  

OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

Osnovni nositelj izgradnje sustava civilne zaštite je Općina, a isti mora biti na razini da može 

adekvatno odgovoriti u svim slučajevima ugroze prirodnim ili tehničko-tehnološkim izvanrednim 
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događajem u rangu velike nesreće koji štetno djeluje na život i zdravlje lokalnog stanovništva, njihova 

materijalna dobra te okoliš. 

Operativne snage civilne zaštite na području Općine Sibinj treba osposobiti tako da mogu 

uspješno izvršavati zadatke te provoditi mjere i aktivnosti civilne zaštite u spašavanju stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša i u najtežim uvjetima kroz održavanje i provođenje pokazne 

vježbe u koju će biti uključene sve operativne snage i pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu, kako bi 

se uvježbalo njihovo usklađeno djelovanje, provjerila pripremljenost i osposobljenost istih. 

Stožer civilne zaštite Općine Sibinj 

Temeljem članka 24. Zakona Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite donosi općinski načelnik 

te imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera te donosi Pravilnik o radu stožera.  

Radom stožera rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima 

općinski načelnik. 

Administrativne i tehničke poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine te osigurava uvjete 

za rad Stožera civilne zaštite. 

Članovi Stožera obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi MUP – Ravnateljstvo civilne 

zaštite prema Programu osposobljavanja u roku godine dana od imenovanja u stožer civilne zaštite. 

Stožer civilne zaštite Općine Sibinj će: 

• koordinirati provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Sibinj, 

• prikupljati i obrađivati informacije ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka katastrofe i velike 

nesreće,  

• razvijati plan djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj,  

• upravljati reagiranjem sustava civilne zaštite,  

• obavljati poslove informiranja javnosti, 

• predlagati donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Postrojbe vatrogastva Općine Sibinj 

Operativne snage vatrogastva su dobrovoljna vatrogasna društva koja su temeljna operativna 

snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stoga su dužne djelovati u sustavu 

civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva i planovima 

djelovanja civilne zaštite Općine Sibinj. 

Na području Općine Sibinj aktivno djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva i to Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Sibinj (28 operativno sposobna pripadnika) i Dobrovoljno vatrogasno društvo 

Slobodnica (11 operativno sposobnih pripadnika). 

Osnovne zadaće DVD-a su redovno obnavljanje liječničkih pregleda vatrogasaca te usavršavanje 

članova prema planu Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije. 

Općina će u skladu s financijskim mogućnostima pomoći u opremanju vatrogasnih prostorija i 

nabavci materijalno-tehničkih sredstava i osobne zaštitne opreme za članove. 

Postrojba civilne zaštite Općine Sibinj 
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Općinsko vijeće Općine Sibinj je donijelo Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 

namjene Općine Sibinj sljedećeg sastava:  

• Upravljačka skupina – 2 pripadnika, 

• I. operativna skupina – 10 pripadnika, 

• II. operativna skupina – 10 pripadnika, 

• III. operativna skupina – 10 pripadnika. 

Svaka operativna skupina ima voditelja iz reda pripadnika. 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj: 75/16.) kontinuirano će se ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe civilne 

zaštite opće namjene u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne zaštite. 

U razdoblju obuhvaćenom ovim Planom potrebno je izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite i 

organizirati pokaznu vježbu kako bi se utvrdilo stanje spremnosti pripadnika na reagiranje u slučaju 

ugroze po život i zdravlje lokalnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša. 

Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene su dužni Općini dostaviti svaku informaciju o 

eventualnim promjenama u osobnim i drugim podatcima o kojima se vode službene evidencije. 

Općina će u skladu s financijskim mogućnostima nastaviti opremati pripadnike postrojbe osobnom 

zaštitnom te skupnom opremom.  

Povjerenici civilne zaštite 

Općinski načelnik je imenovao 8 povjerenika i isti broj njihovih zamjenika za teritorijalno 

područje Općine. 

S imenovanim povjerenicima je potrebno održavati redovne sastanke, a u svrhu upoznavanja s 

njihovim obvezama te povećanja spremnosti u provođenju mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Također je potrebno nastaviti uključivati povjerenike i njihove zamjenike u osposobljavanja te provoditi 

redovna usklađivanja osobnih podataka. 

Povjerenici su također dužni dostaviti u Općinu svaku informaciju o eventualnim promjenama u 

osobnim i drugim podatcima o kojima se vode službene evidencije. 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu 

 Općinsko vijeće Općine Sibinj je usvojilo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite. 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Sibinj su one pravne osobe koje su svojim 

proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji provedbe mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Sibinj. 

Pravna osoba koja je odlukom određena od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sibinj izradila 

je Operativni plan u kojem su razrađeni načini provedbe zadaća u sustavu civilne zaštite  

S predstavnicima pravne osobe određene od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je održati 

sastanak na kojem će se razmotriti izrađeni Operativni plan te njihova uloga i zadaće u sustavu civilne 

zaštite na području Općine Sibinj. 
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Udruge  

Udruge, koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, uključuju se u 

provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno planovima Općine Sibinj. Stoga iste trebaju 

samostalno provoditi osposobljavanje svojih članova i sudjelovati u osposobljavanju i vježbama s drugim 

operativnim snagama sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj. O navedenim vježbama i 

osposobljavanju potrebno je obavijestiti općinskog načelnika. 

Općinski načelnik će u nadolazećem razdoblju donijeti odluku kojom će odrediti udruge od 

interesa za sustav civilne zaštite te im odrediti konkretne zadaće u sustavu. 

Udruge koje su određene kao udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Sibinj ne moraju izrađivati operativni plan nego su dužne u roku od 30 dana od zaprimanja navedene 

odluke Općini dostaviti sljedeće podatke: 

• točan naziv udruge, 

• kontakt podatke o odgovornoj osobi, 

• broj operativnih članova, 

• podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje. 

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

Cilj suradnje u području civilne zaštite je podizanje razine sigurnosti lokalnog stanovništva, 

njihovog zdravlja, života i imovine, te svih sastavnica okoliša.  

U području planiranja i razvoja sustava civilne zaštite Općine Sibinj potrebno je kontinuirano 

surađivati (razmjenjivati iskustva, podatke, znanja i vještine) sa susjednim općinama i odgovarajućim 

institucijama te dogovarati i usklađivati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s 

pozitivnim propisima.  

U nadolazećem razdoblju potrebno je nastaviti suradnju s MUP-om – Ravnateljstvom civilne 

zaštite – Službom civilne zaštite Slavonski Brod. 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

Velike nesreće i katastrofe te njihove posljedice uvelike se mogu smanjiti i ublažiti ako se posveti 

veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina djelovanja te općoj pripravnosti za 

adekvatan odgovor na prijeteću ugrozu.  

U skladu s navedenim u promatranom razdoblju je potrebno:  

• provoditi sustavno informiranje građana putem sredstava javnog informiranja, 

• obilježavati datume od značaja za civilnu zaštitu, 

• provoditi edukaciju stanovništva, posebno djece vrtićke i školske dobi te studenata, 

• jačati svijest šire društvene zajednice o važnosti sprječavanja nastanka i posljedica, nesreća i 

katastrofa, 

• održavati prezentacije rada i materijalno-tehničkih sredstava operativnih snaga. 

 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
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Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, 

odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 

snaga. U skladu s navedenim, u Proračunu Općine Sibinj za 2023. godinu, u skladu s ostalim posebnim 

propisima, ugrađene su sljedeće stavke: 

Plan financiranja sustava civilne zaštite 
Plan za 2023. 

(EUR) 

Projekcija za 

2024. (EUR) 

Projekcija za 

2025. (EUR) 

Aktivnost – Vatrogastvo 67.000,00 41.000,00 41.000,00 

1. Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

2. 
Kapitalne donacije – vozilo DVD 

Sibinj 
26.000,00 0,00 0,00 

3. 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 

– oprema za rad 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 

Plan financiranja sustava civilne zaštite 
Plan za 2023. 

(EUR) 

Projekcija za 

2024. (EUR) 

Projekcija za 

2025. (EUR) 

Aktivnost - Civilna zaštita 16.330,00 9.330,00 9.330,00 

1. Praćenje sustava civilne zašite 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

2. Tekuće donacije - HGSS 1.330,00 1.330,00 1.330,00 

3. Tečajevi – osposobljavanje Stožera 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

4. Razvoj i opremanje snaga CZ-a 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

5. Procjena ugroženosti od velikih nesreća 2.000,00 0,00 0,00 

 

Plan financiranja sustava civilne 

zaštite 

Plan za 2023. 

(EUR) 

Projekcija za 

2024. (EUR) 

Projekcija za 

2025. (EUR) 

UKUPNO 83.330,00 50.330,00 50.330,00 

 

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sibinj za 2023. godinu stupa na snagu osmog 

dana od objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 
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KLASA: 246-01/22-01/11 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj,  02.prosinac 2022.g.           

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Krunoslav Eraković, v.r. 

 

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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine donijelo je  

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2022. proračunsku godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2022. 

proračunsku godinu, koji prijedlog Rebalansa Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2022. 

proračunsku godinu je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na svojoj 38. sjednici održanoj 

dana 07. studenog 2022. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  601-01/22-01/08 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 2.prosinac 2022.g.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                  Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj:144/21) 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 11.sjednici održanoj dana 

02.12.2022. godine donijelo je  

 

 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2023. proračunsku godinu  

i projekciju plana za 2024. i 2025. proračunsku godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2023. 

proračunsku godinu i projekciju plana za 2024. i 2025. proračunsku godinu, koji prijedlog Financijskog 

plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2023. proračunsku godinu i projekciju plana za 2024. i 2025. proračunsku 

godinu je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na svojoj 39. sjednici održanoj dana 28. 

studenog 2022. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:  601-01/22-01/09 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 02.prosinac 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 („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 11. sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine donijelo je  

 

 

 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Sibinj“ 

 

 

Članak 1. 

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 

rada  Dječjeg vrtića „Sibinj“, koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na svojoj 39. sjednici 

održanoj dana 28. studenog 2022. godine. 

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:  601-01/22-01/10 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.   

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                  Krunoslav Eraković, v.r. 
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Na temelju članka 39. i 42. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj:144/21) 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 svojoj 11.sjednici 

održanoj dana 02.12.2022. godine donijelo je  

 

 

 

O  D  L  U  K  U 

o davanju suglasnosti  

trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. na 

Plan i program rada za 2023. godinu i 

Financijski plan za 2023. godinu 

  

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. na Plan i 

program rada za 2023. godinu i Financijski plan za 2023. godinu. 

 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ove odluke je Plan i program rada za 2023. godinu i Financijski plan za 2023. godinu. 

 

 

Članak 3. 

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

 

  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/14 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 02.prosinac 2022. godina 

 

              

 

 

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  11.sjednici održanoj dana  02.12.2022. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U    

o davanju suglasnosti  trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o.  

na Cjenik 

održavanja javnih i zelenih površina za 2023. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o., u vlasništvu 

Općine Sibinj, na Cjenik održavanja javnih i zelenih površina za 2023.godinu. 

 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Cjenik održavanja javnih i zelenih površina za 2023.godinu. 

 

 

Članak 3. 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/15 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 02.prosinac 2022. godina 

 

 

 

         

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 11.sjednici održanoj 02.12.2022.godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o dopuni 

 Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj 

 

Članak 1. 

 

          U Odluci o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, broj: 27/2016) u članku 13. stavku 4. točki 7. iza riječi: „svjedodžba 4.“  dodaju se riječi: „ili 

5.“ 

 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  604-01/22-01/20 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g.                    

 

 

 

                                                      

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                

                  Krunoslav Eraković, v.r.  
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Na temelju  članka 10. stavaka 3. i 5.  Zakona o trgovini (''Narodne novine'', broj  87/08, 96/08, 116/08, 

76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 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 11.sjednici održanoj dana  02.12.2022.godine, 

donijelo je  

 

 

  O D L U K U    

O LOKACIJI PRODAJNOG MJESTA  

ZA TRGOVINU NA MALO IZVAN PRODAVAONICA 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom određuje se lokacija prodajnog mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan 

prodavaonica radi prodaje roba i/ili usluga na štandovima i klupama izvan tržnice na malo.   

 

 

Članak 2. 

 

           Lokacijom prodajnog mjesta za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica radi prodaje roba 

i/ili usluga na štandovima i klupama izvan tržnice na malo određuje se uređena javna površina na k.č.br. 

1/1 k.o. Sibinj, u naselju Sibinj, na kojoj su smješteni štandovi i klupe za prodaju roba i/ili usluga (dalje u 

tekstu kao: „prodajno mjesto“). 

  

 

Članak 3. 

 

          Standardno prodajno mjesto dužine je cca 195 cm  i širine 95 cm. 

          Sva prodajna mjesta za prodaju na uređenoj javnoj površini iz članka 2. ove Odluke su obilježena i 

numerirana. 

 

 

Članak 4.  

 

           Robu i/ili usluge izvan prodavaonica na prodajnom mjestu, smije prodavati pravna ili fizička osoba 

(dalje u tekstu kao: „korisnik prodajnog mjesta“) koji je za tu djelatnost registriran kod nadležnog tijela. 

 

 

Članak 5. 

 

            Uvjeti i način ishođenja odobrenja općine Sibinj (dalje u tekstu: „Općina“) za korištenje uređene 

javne površine iz članka 2. ove Odluke propisan je važećim odredbama Odluke o uvjetima i načinu 

davanja na privremeno korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih 

površina na području općine Sibinj.  
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Članak 6. 

 

           Visina naknade za korištenje uređene javne površine iz članka 2. ove Odluke određena je važećim 

odredbama Odluke 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.  

 

Članak 7. 

 

           Ovlašćuje se trgovačko društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. da vodi evidenciju zauzetih i slobodnih 

prodajnih mjesta, organizira i usmjerava način izlaganja robe i/ili usluga na prodajnim mjestima a sve radi 

urednog održavanja uređene javne površine iz članka 2. ove Odluke.  

 

 

Članak 8. 

 

            Korisnik prodajnog mjesta za izlaganje svoje robe može koristiti samo prodajnu površinu 

dodijeljenog prodajnog mjesta odnosno ne smije za izlaganje svoje robe zauzeti veću površinu od površine 

dodijeljenog prodajnog mjesta.  

 

            Količina robe koja je izložena za prodaju na prodajnom mjestu ne može biti veća od kapaciteta 

prodajnog mjesta za jednodnevnu prodaju.  

 

 

Članak 9. 

 

            Korisnik prodajnog mjesta ne smije samovoljno postavljati objekte (vreće, palete, kutije ili druga 

pomagala) na štandove i klupe određene za prodaju odnosno na prodajno mjesto. 

 

            Korisnik prodajnog mjesta ne smije samovoljno postavljati objekte  (vreće, palete, kutije ili druga 

pomagala) izvan i/ili pokraj svog prodajnog mjesta.  

 

            Za postavljanje objekata iz stavka 1. i 2. ovog članka korisnik prodajnog mjesta mora ishoditi 

odobrenje Općine.  

 

Članak 10. 

 

             Korisnik prodajnog mjesta ne smije koristiti prodajno mjesto za obavljanje druge djelatnosti osim 

one za koju je registriran i ima izdano odobrenje za korištenje uređene površine iz članka 2. ove Odluke. 

 

Članak 11. 

 

             Korisnik prodajnog mjesta ne smije prodajno mjesto koje mu je dodijeljeno ustupiti na korištenje 

nekom drugom korisniku. 
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Članak 12.  

 

                     Korisnik prodajnog mjesta ne može izlagati svoju robu na parkovnim klupama za odmor koje 

se nalaze na uređenoj javnog površini iz članka 2. ove Odluke.  

 

 

Članak 13. 

 

              Odlaganje ambalaže iza prodajnog mjesta ili sa strane, izlaganje robe na način kojim se zaklanja 

roba na drugim prodajnim mjestima ili drugo ponašanje korisnika prodajnog mjesta kojim se ometa rad 

drugih ili utječe na komunikaciju sa posjetiteljima, nije dozvoljeno. 

  

                           

Članak 14. 

 

            Korisnik prodajnog mjesta se obvezuje zauzeti prodajno mjesto do 7,00 sati. 

 

Članak 15. 

 

         Korisnik prodajnog mjesta se obvezuje napustiti prodajno mjesto najkasnije do 18,00 sati prema 

zimskom računanju vremena, odnosno najkasnije do 20,00 sati prema ljetnom računanju vremena.  

 

Članak 16. 

 

           Korisnik prodajnog mjesta dužan je održavati čistoću na prodajnom mjestu koje koristi.  

           Odlaganje ili razbacivanje ambalaže i otpada na tlo, najstrože je zabranjeno. 

 

            Pola sata prije isteka vremena iz članka 15. ove Odluke, korisnik prodajnog mjesta obvezan je 

započeti sa pripremama radi napuštanja prodajnog mjesta, spremiti neprodanu robu i osloboditi prodajno 

mjesto od svojih stvari. 

 

Članak 17. 

 

             Korisnik prodajnog mjesta ne smije vozilom za prijevoz robe parkirati na nasadima trave i cvijeća, 

prometovati po pješačkim stazama, zelenim i parkovnim površinama, zaklanjati i micati prometne 

znakove i slično.  

 

Članak 18. 

 

             Trgovačko društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. u obavljanju aktivnosti propisanih člankom 7. ove 

Odluke može usmeno ili pismeno zapisnički utvrditi nepravilnosti kod korisnika prodajnog mjesta u 

izlaganju roba i/ili usluga na prodajnom mjestu te ga pozvati usmeno ili pismeno na pridržavanje odredbi 

ove Odluke. 
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Članak 19. 

 

        Korisnik prodajnog mjesta koji nakon usmenog i pismenog poziva na pridržavanje odredbi ove 

Odluke ne postupi sukladno pisanom pozivu vezano uz pridržavanje odredbi ove Odluke, Općina može 

uskratiti izdavanje odobrenja za dodjelu prodajnog mjesta ili ukinuti već postojeće izdano odobrenje.  

 

          

Članak 20. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 363-01/22-01/16 

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

      

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                       

         Krunoslav Eraković, v.r.   
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Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“, broj:91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst, 94/17-ispravak Zakona) 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 11.sjednici održanoj 

02.12.2022.godine donijelo je: 

ODLUKU 

O IZMJENI ODLUKE  

O UPRAVLJANJU DRUŠTVENIM DOMOVIMA  

DAVANJU NA PRIVREMENO I POVREMENO KORIŠTENJE 

I NAPLATI PRIHODA 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o upravljanju društvenim domovima, davanju na privremeno i povremeno korištenje i naplati 

prihoda („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 3/2018) članak 10. mijenja se i glasi:  

 

 

„Dvorana društvenog doma može se dati na privremeno i povremeno korištenje stanovniku općine Sibinj 

kao i osobi koja nije stanovnik općine Sibinj, radi organiziranja raznih prigoda i događaja i to uz naknadu 

za davanje na privremeno i povremeno korištenje ili bez naknade, kako slijedi: 

 

 

 

                     NAKNADA ZA DAVANJE NA PRIVREMENO I POVREMENO KORIŠTENJE 

Društveni 

dom u 

kojem se 

nalazi 

dvorana 

društvenog 

doma 

 

Iznos naknade za 

organiziranje svadbenog 

događaja 

Iznos naknade za 

organiziranje krstitki, 

krizmi,  rođendana, 

godišnjica, proslava i drugih 

prigodnih događaja 

Iznos naknade za 

organiziranje karmina 

Osoba sa 

prebivalištem 

na području 

općine Sibinj 

Osoba koja 

nema 

prebivalište 

na području 

općine 

Sibinj 

Osoba sa 

prebivalištem 

na području 

općine Sibinj 

Osoba koja 

nema 

prebivalište 

na području 

općine 

Sibinj 

Osoba sa 

prebivalištem 

na području 

općine Sibinj 

Osoba koja 

nema 

prebivalište 

na području 

općine Sibinj 

Društveni 

dom  Sibinj 

130,00 eura 170,00 eura 130,00 eura 170,00 eura Bez naknade 170,00 eura 

Društveni 

dom  

Slobodnica 

185,00 eura 240,00 eura 185,00 eura  240,00 eura Bez naknade  240,00 eura 

Društveni     53,00 eura  69,00 eura 53,00 eura 69,00 eura Bez naknade 69,00 eura 
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dom  

Gromačnik 

 

Društveni 

dom 

Bartolovci 

100,00 eura 130,00 eura 100,00 eura 130,00 eura Bez naknade 130,00 eura 

Društveni 

dom Gornji 

Andrijevci 

100,00 eura  130,00 eura 100,00 eura 130,00 eura Bez naknade 130,00 eura 

Društveni 

dom 

Brčino-

Ravan 

33,00 eura 43,00 eura 33,00 eura 43,00 eura Bez naknade 43,00 eura 

Društveni 

dom 

Jakačina 

Mala 

    33,00 eura 43,00 eura 33,00 eura 43,00 eura Bez naknade 43,00 eura 

Društveni 

dom Grižići 

33,00 eura 43,00 eura 33,00 eura 43,00 eura Bez naknade 43,00 eura 

Društveni 

dom 

Grgurevići-

Čelikovići 

33,00 eura 43,00 eura 33,00 eura 43,00 eura Bez naknade 43,00 eura 

 

Članak 2. 

 

           Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 1. siječnja 

2023. godine.                                                                                             

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:   363-01/18-01/17 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 02.prosinac 2022.g. 

                    

                                                               

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                

                  Krunoslav Eraković, v.r.  
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Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“, broj:91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst, 94/17-ispravak Zakona) 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 11.sjednici održanoj 

02.12.2022.godine donijelo je: 

 

ODLUKU 

O IZMJENI ODLUKE  

O DAVANJU NA PRIVREMENO I POVREMENO KORIŠTENJE DVORANE DRUŠTVENOG 

DOMA U SLOBODNICI PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA KOJE SE BAVE GOSPODARSKOM 

DJELATNOŠĆU  

 

 

                                                         Članak 1. 

 

 U Odluci o davanju na privremeno i povremeno korištenje dvorane društvenog doma u Slobodnici 

pravnim i fizičkim osobama koje se bave gospodarskom djelatnošću („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 

3/2018) članak 10. mijenja se i glasi: 

 

 „Visina naknade za privremeno i povremeno korištenje dvorane društvenog doma radi obavljanja 

gospodarske djelatnosti, po svakom održanom događaju, utvrđuje se korisniku, u iznosima kako slijedi:  

 

Redni 

broj 

 

Svrha korištenja dvorane društvenog doma u Slobodnici  

radi obavljanje gospodarske djelatnosti 
Po 

održanom događaju 

 

1. Organiziranje svadbene svečanosti 800,00 eura 

2. Organiziranje krstitki, krizmi, rođendana, godišnjica, karmina i 

drugih događaja ili prigodnih proslava 

 

200,00 eura 

 

  

Članak 2. 

 

           Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 1. siječnja 

2023. godine.                                                                                             

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:   363-01/18-01/18 

URBROJ: 2178-8-01-22-2 

Sibinj, 02.prosinac 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 11.sjednici održanoj dana 02.12.2022. godine, donosi   

 

Z A K L J U Č A K  

 

o prihvaćanju  

 

Prijedloga turističkog, edukativnog i rekreacijskog razvoja jezera Petnja 

 

 

 

1. Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća „Prijedlog turističkog, edukativnog i rekreacijskog 

razvoja jezera Petnja“ izrađenog od strane NFO d.o.o., studeni 2022. godine. 

 

2. Elaborat „Prijedlog turističkog, edukativnog i rekreacijskog razvoja jezera Petnja – stručna 

podloga-“  u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio. 

 

3. Prijedlog iz točke 1. i točke 2. ovog Zaključka koristit će se kao stručna podloga za 4. izmjene 

i dopune Prostornog plana uređenja općine Sibinj. 

 

4. Ovlašćuje se Općinski načelnik da poduzme sve potrebne pripremne radnje kako bi se stvorili 

preduvjeti da Općinsko vijeće donese Odluku o početku 4. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja općine Sibinj. 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:  334-01/22-01/02    

URBROJ: 2178-8-01-22-1 

Sibinj, 02.prosinac 2022.godine 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

  

                                                                                  Krunoslav Eraković, v.r.  
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