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Godišnji obračun proračuna općine Sibinj za razdoblje od 01.01.
do 31.12.2017. godine
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Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08, 136/12, 15/15) i čl.16. st.3.
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17), te članka
30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13, 01/18) Općinsko
vijeće općine Sibinj je na svojoj 7. sjednici održanoj 23.03.2018.g. donijelo

GODIŠNjE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.G.
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine utvrđeni
su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 11.759.696,08 Kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-31.12.2017. godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 13.110.260,22 Kn.
III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak
prihoda:
Ostvareni prihodi i primici ………………………..…........ .11.759.696,08 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………….....…......…..13.110.262,22 Kn
Manjak prihoda u razdoblju 1.1.-31.12..2017.g.
……………………………............…1.350.566,14 Kn
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda iz 2016.g. ………………………………………..…………..2.807.080,71 Kn
Manjak prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12..2017.g................................- 1.350.566,14 Kn
Ukupni višak prihoda ………………………………...................1.456.514,57 Kn
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017.godine bilo je 3.167.908,77 Kn, a na dan
31.12.2017.godine 2.118.390,36 Kn.
V
Stanje blagajne na dan 1.1.2017. godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 31.12.2017. godine bilo je
0,00 kn.
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VI
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2017.g. iznosi 1.592.299,95 Kn.
VII
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2017.g. sastoji se od:
-

potraživanja za općinske poreze……………………….….....667.459,66 Kn
potraživanja za šumski doprinos……………………………......6.250,07 Kn
potraživanja za stanove( Grad Slavonski Brod)…………………..795,75 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu………………………....638.826,13 Kn
potraživanja za komunalni doprinos......................................1.083.916,53 Kn
potraživanja za stanarine...............................................................6.161,16 Kn
ostali prihodi od najma imovine (sala)…………………………….600,00 Kn
naknade od spomeničke rente……….………………………..….2.631,00 Kn
potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH.........................188.072,88 Kn
potraž. za privremeno korištenje polj. zemljišta u vlasn. RH….159.529,10 Kn
godišnja grobna naknada………………………………………..23.081,88 Kn
dodjela grobnog mjesta…………………………………………...2.150,40 Kn
potraživanja za najam poslovnog prostora……………………….7.455,00 Kn
Ostala nenaplaćena potraživanja(priključak vodovod)………....11.440,00 Kn
Ostala potraživanja od imovine………………………………......8.330,99 Kn
VIII

1. Nepodmirene obveze na dan 31.12.2017.godine, u ukupnom iznosu 673.963,82 Kn,
odnose se na:
- za jamčevine………………….........................................................62.885,49 Kn
- za jamčevine 2010.............................................................................851,22 Kn
- štete od elem. nepogode (dug) ……………………………..…........21.612,16 Kn
- štete od elem. nepogode (suša 2017.)…………………………….199.910,00 Kn
- naknade za ogrjev (2014.g.)……………………………………..…..….860,00 Kn
- obveze povrata sredstava HZZ……………………………….............1.017,88 Kn
- ostale nespomenute obveze……………………………………………...25,83 Kn
- nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2017.godine iznosile su
386.801,24 kn (KUF).

IX
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine
Sibinj za razdoblje 1.1. do 31.12.2017.g.
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POSEBNI DIO
X
Posebni dio proračuna općine Sibinj sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
XI
Godišnji obračun proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenim novinama općine Sibinj».

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/18-01/01
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 23.03.2018.g.

M.P.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2017. godinu

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine” br. 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.
sjednici održanoj 23.03.2018. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2017. godinu

I.
Usvaja se
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2017. godinu, koji je podnio Općinski
načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Sibinj za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-8
Sibinj, 23.03.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine” br. 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te
članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13,
01/18) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi :
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2017. godinu
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2017.
godinu naznačeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području Općine Sibinj a u
koje će se ulagati i koji će se izgraditi i to za:
-

Javne površine
Nerazvrstane ceste
Javnu rasvjetu
Groblja

Program iz članka 1. ovog Izvješća sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz
financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
JAVNE POVRŠINE
Građenje javnih površina
Broj
Opis radova
Rok
Izvori financiranja
Planirano
Izvršenje
izgradnje
(kn)
(kn)
1. Izgradnja pješačke
2017.
Komunalni
632.000,00
631.915,69
staze u naselju Gornji
doprinos,
Andrijevci i u ulici
komunalna
Sibinjskih žrtava, u
naknada, tekuće
naselju Sibinj, u
pomoći
dužini L-3.500 m
2. Izgradnja pješačke
2017.
Komunalni
300.000,00
299.906,61
staze u naselju
doprinos,
Bartolovci, u dužini Lkomunalna
170 m
naknada, tekuće
pomoći
3. Izgradnja parkirališta 2017.
Komunalni
85.997,59
85.997,59
na groblju Sv. Matija
doprinos,
u Sibinju, površine
komunalna
228 m2
naknada, tekuće
pomoći
UKUPNO:
1.017.997,59 1.017.819,89
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Namjenski prihodi: 775.681,89 kn
Tekuće pomoći: 100.000,00 kn
Kapitalne pomoći:142.138,00 kn
NERAZVRSTANE CESTE

Građenje nerazvrstanih cesta
Broj
Opis radova
1.

Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
kolnika cesta u Ulicama
Vukovarska, Livade, Diljska,
Đurine i Ribarska, u naselju
Slobodnica, dužina kolnika L1853,45 m

Rok
izgradnje
2017.

Namjenski prihodi: 19.830,00 kn

JAVNA RASVJETA
Građenje javne rasvjete
Broj
Opis radova
1.

3.

Izgradnja javne rasvjete,
elektromontažni radovi i
nabava rasvjetnih tijela i
2017.
opreme za modernizaciju
javne rasvjete u Ulici sv.
Bartola u naselju Bartolovci,
u dužini L-770 m
Elektromontažni radovi i
nabava rasvjetnih tijela i
opreme za modernizaciju
2017.
javne rasvjete u Ulici Eugena
Kvaternika u naselju Sibinj, u
dužini L-1170 m

Namjenski prihodi: 137.512,50 kn
GROBLJA
Građenje objekata na grobljima
Broj
Opis radova
1.

28

Rok
izgradnje

Izgradnja ograde na
mjesnom groblju u naselju
Jakačina Mala, u dužini L-60
m

Izvori
financiranja
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada, opći
prihodi i primici

50.000,00

Izvršenje
(kn)
19.830,00

UKUPNO:

50.000,00

19.830,00

Izvori
financiranja
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada,

Iznos (kn)

Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada,
UKUPNO:

Iznos (kn)

73.387,50

Izvršenje
(kn)
73.387,50

64.125,00

64.125,00

137.512,50

137.512,50

Rok
Izvori
Iznos (kn)
izgradnje
financiranja
2017.
Komunalni
36.250,00
doprinos,
komunalna
naknada, tekuće
pomoći

Izvršenje
(kn)
36.250,00
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2.

Izgradnja ograde na
mjesnom groblju u naselju
Brčinu, u dužini L-145 m

2017.

3.

Izgradnja ograde na
mjesnom groblju u naselju
Sibinj, u dužini L-60m

2017.

4.

Izgradnja staze na groblju u
Gromačniku, L-30m

2017.

Namjenski prihodi: 247.474,94 kn
Tekuće pomoći: 36.250,00 kn

Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada, tekuće
pomoći
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada, tekuće
pomoći
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada, tekuće
pomoći
UKUPNO:

85.000,00

85.000,00

89.490,50

89.490,50

72.984,44

72.984,44

283.724,94

283.724,94

Članak 3.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.
KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-03-18-1
Sibinj, 19.ožujak 2018.g
OPĆINSKI NAČELNIK
JOSIP PAVIĆ, univ. spec. oec.
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2017. godinu

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine” br. 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.
sjednici održanoj 23.03.2018. godine, donosi
O D L UK U
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Sibinj za 2017. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Općini Sibinj za 2017. godinu, koji je podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Sibinj za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-9
Sibinj, 23.03.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju stavka 4.. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(“Narodne novine” br. 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14 i 36/15), i članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 04/13,01/18), općinski načelnik podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu određeno je
održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području općine Sibinj
vezano za komunalne djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i
održavanje javnih površina
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
4. Održavanje javne rasvjete
5. Održavanje groblja
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđen je:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s
naznakom izvora financiranja
Članak 2.

U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture u općini Sibinj prema
programu iz članka 1. ovog izvješća obuhvatilo je:
I. Odvodnju atmosferskih voda
-

pročišćavanje, održavanje i čišćenje kanala uz nerazvrstane ceste na
području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, planirana i osigurana u proračunu, unutar pozicije
Komunalne usluge (dio poz.) u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn
Izvršeno………37.215,00 kn
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II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i
održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih zelenih
površina, pješačkih zona, trgova, parkova i javnih prometnih površina.
Sredstva za ove namjene bila su osigurana u proračunu općine Sibinj unutar
Programa poticanja zapošljavanja preko HZZ.
Sredstva za izvršenje radova planirana su u ukupnom iznosu od 61.300,00 kn Izvor
financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima
Izvršenje…46.682,26 kn
Dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge-150.000,00 kn
Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene.
Izvršenje…154.562,83 kn
III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina
koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne većem broju
korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa.
Održavanja:
- popravak i održavanje nerazvrstanih cesta:
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanjeUsluge tekućeg i investicijskog održavanje cestaUkupno:

33.405,00 Kn
1.200.000,00 Kn
1.233.405,00 Kn

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, planirana su u ukupnom iznosu od
1.233.405,00 kn
Izvršenje…1.059.949,56 kn
IV. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje
objekata i uređaja javne rasvjete uključivo podmirenje troškova električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih
cesta.
- Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje (izmjena rasvjetnih tijela za
područje općine)- planirano 10.000,00 kn –Izvor financiranja opći prihodi i
primici
Izvršeno… 0,00 kn
-
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Usluge tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete)
planirano 320.000,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici.
Izvršeno…300.953,75 kn
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Trošak električne energije za javnu rasvjetu – planirano 420.000,00 kn
Izvor financiranja –tekuće pomoći
Izvršeno…409.087,41 kn
_________________________________________________________
Ukupno:
750.000,00 kn
Izvršeno:
710.041,16 kn

V..Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje
pokojnika. Kroz održavanje i uređenje istih planirano je 100.000,00 kn, i to iz
Namjenskih prihoda i primitaka.
Ukupno:
Izvršeno:

100.000,00 kn
73.303,39 kn
Članak 3.

Planirana sredstva komunalne naknade raspoređuju se i troše u skladu s dinamikom
ostvarenja i naplate komunalne naknade.
Prihod komunalne naknade izvršen je u ukupnom iznosu od 588.113,24 kn.
Članak 4.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-03-18-2
Sibinj, 19.ožujak 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK
JOSIP PAVIĆ, univ.spec.oec.
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04

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba i potrebnih
sredstava u područjima kulture i športa te socijalne skrbi i religiji za koja se
sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2017. godinu

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.
sjednici održanoj 23.03.2018.godine, donosi
O D L UK U
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava
u područjima kulture i športa te socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva
izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2017.godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava
u područjima kulture i športa te socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz
proračuna općine Sibinj za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima kulture i športa te socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz
proračuna općine Sibinj za 2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-10
Sibinj, 23.03.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine
47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.)članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi(Narodne novine
NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj:04/13, 01/18), Općinski načelnik podnosi općinskom vijeću
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA,
OBRAZOVANJA, SOCIJALNE SKRBI i RELIGIJI ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU IZ
PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2017.GODINU

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 i na temelju čl. 10a Zakona 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.
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 osiguravao je sredstva za ostvarivanje programa
koji su se financirala iz proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i
ostalo).
POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi
Ukupno planirana sredstva………….130.000,00
Izvršeno…………………………………126.300,00
Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od aktivnosti Općine Sibinj je i
obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava, odnosno Dana općine Sibinj. Sredstva za te
namjene bila su osigurana unutar Aktivnosti: Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u
ukupnom iznosu od 89.250,00 Kn
Izvršeno…………..89.119,33 Kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za
njihovo ostvarenje potrebno je osiguravati financijska sredstva u proračunu općine. Zakon
propisuje što su to javne potrebe, odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje je određeno
da su od lokalnog značaja.
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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 športskih udruga, vodeći računa o:
- stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga,
- poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana, u cilju unaprjeđenja športa
na području općine,
- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, broju
članova, nastupima ali i prema rangu natjecanja po ligama (nogometni i košarkaški klubovi)
te drugim kriterijima.
Planirano tekuće donacije sportskim društvima……..…………………500.000,00
Izvršeno…………………………………………………………...491.562,96
Planirano tekuće donacije-Škola nogometa……………………..…………11.000,00
Izvršeno……………………………………………………………..10.872,87
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU
Predškolski odgoj
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa
Dječijim vrticima Ivana Brlić Mažuranić iz Sl. Broda
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…80.000,00 kn
Izvršeno…………………………………………………………………77.220,20 kn
Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi.
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…20.000,00 kn
Izvršeno………………………………………………………………….19.800,00 kn
Srednje školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…50.000,00 kn
Izvršeno………………………………………………………………….55.000,00 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 bila osigurana sredstava za podmirenje
troškova stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći, sredstva za
pomoć invalidima i hendikepiranim osobama , sredstva za jednokratnu pomoć obiteljima
kod rođenja djeteta, stipendije te sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola.
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Sredstva za gore navedene potrebe planirana su i bila osigurana na slijedećim
pozicijama:
POZICIJA - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu
- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………………………100.000,00 kn
- Izvršeno……………………………………………………………………95.596,24 kn
POZICIJA-Stipendije i školarine…………………………………………….65.000,00 kn
Izvršeno…………………………………………………………..65.000,00 kn
POZICIJA - Tekuće donacije invalidima i hendikepiranim osobama
- pomoći osobama s posebnim potrebama...................................
- sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću
Cekin…………………………………………………….……………….…20.000,00kn
- Izvršeno…………………………………………………………………….18.400,00kn
POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta………………........60.000,00 kn
- Izvršeno…………………………………………………………………….52.000,00 kn
POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
podmirenje troškova stanovanja…………………………………….45.000,00 Kn
Izvršeno………………………………………………………………….41.159,39 Kn
POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama…………………………..30.000,00 Kn
-Izvršeno…………………………………………………………..29.500,00 Kn
-naknada štete suša……………………………………………..199.910,00 Kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA)
Podrazumijeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa
područja općine Sibinj.
Ukupno su bila planirana sredstva
- Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama.. 100.000,00
- Izvršeno……………………………………………89.274,97
Sredstva koja su planirana Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće
donacije udrugama građana,, političkim strankama i ostalima planirana su i osigurana
unutar pozicija:
Tekuće donacije udrugama građana-ostale…………………………....80.000,00 kn
Izvršeno…………………………………………………………………76.856,00 kn
Tekuće donacije političkim strankama……………………………..….1.500,00 kn
Izvršeno…………………………………………………………………1.500,00 kn
Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................90.500,00 kn
Izvršeno…………………………………………………………………..90.500,00 kn
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Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama…………………..…..220.000,00 kn
Izvršeno………………………………………………………………….246.995,95 kn
Navedene pozicije osiguravale su sredstva za one udruge koje nisu planirane unutar
redovnih dotacija udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za
općinu. O isplati tih sredstava odlučuje načelnik općine, pojedinačno po zahtjevu.
Sredstva se planiraju i osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja, osim u slučaju
kada se posebnom odlukom (po zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne investicije o čijem je
namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan izvijestiti općinu.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-03-18-3
Sibinj, 19.ožujak 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK
JOSIP PAVIĆ, univ.spec.oec.
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17), i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 7.sjednici održanoj 23.03. 2018.godine, donosi
O D L UK U
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017.godini

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017.godini, koje je podnio Općinski
načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017.godini sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-11
Sibinj, 23.03.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17), te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13, 01/18) Općinski načelnik općine
Sibinj, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2017.godini
Članak 1.
Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
u 2017. godini planirana su u iznosu 120.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od
111.093,15 kn, utrošena su za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Sibinj za 2017. godinu i to za:
-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u Općini Sibinj.
Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-03-18-4
Sibinj, 19.ožujak 2018.g

Općinski načelnik:
Josip Pavić, univ.spec.oec
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2017. godinu

Na temelju članka 65. Stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj
140/05.,129/08.,80/10.,124/10.,25/12. i 68/12. 148/13, 94/14), i članka 30. Statuta
općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/13, 01/18),
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7. sjednici održanoj 23.03.2018.godine,
donosi
O D L UK U
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od
šumskog doprinosa za 2017.godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva ostvarenih od
šumskog doprinosa za 2017.godini, koje je podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2017.godini sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-12
Sibinj, 23.03.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 65. Stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14) te članka 45. Statuta općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13, 01/18) Općinski načelnik općine
Sibinj, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA
ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog doprinosa u Proračun Općine Sibinj u 2017.
godini planirana su u iznosu 158.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu 157.880,38 kn.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa koristila su se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu
Općine Sibinj, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Sibinj za 2017. godinu.
Članak 3.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-03-18-5
Sibinj, 19.ožujak 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec.
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Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području općine Sibinj za 2017. g.

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN,
20/18) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7. sjednici
održanoj 23.03.2018.godine, donosi

O D L UK U
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije
na području Općine Sibinj za 2017. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području
Općine Sibinj za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području
Općine Sibinj za 2017. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-13
Sibinj, 23.03.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, 20/18), i
članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13,
01/18) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi
I Z V J E Š Ć E
o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Sibinj za 2017. godinu
I.
Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i
davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske i koncesije na području Općine Sibinj za 2017. godinu planirana su u ukupnom
iznosu od 363.000,00 kn, ostvarena su u iznosima:
1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta ……118.634,33 kuna,
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta ….182.329,70 kuna,
3. sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta ……20.417,76 kuna,
te su utrošena za financiranje uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne
infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, te poboljšanje komunikacijskih
veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže na području Općine
Sibinj.
II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-03-18-6
Sibinj, 19.ožujak 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ. spec. oec.
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08

Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa financiranja
sustava civilne zaštite za 2017. godinu

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 04/13,01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.
sjednici održanoj 23.03. 2018.godine, donosi
O D L UK U
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa financiranja sustava civilne zaštite
za 2017. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa financiranja sustava civilne zaštite
za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o ostvarenju Programa financiranja sustava civilne zaštite za
2017. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-14
Sibinj, 23.03.2018.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“broj 04/13, 01/18) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi
IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2017. GODINU
Članak 1.
Sveukupno su za Program financiranja sustava civilne zaštite Općine Sibinj za 2017.
godinu planirana sredstva u iznosu 541.250,00 kn, a utrošena su u iznosu 479.102,23 kn.
Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.

KLASA: 400-08/18-01/02
URBROJ: 2178/08-03-18-7
Sibinj, 19.ožujak 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec.
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Odluka o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu
imovine općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2017. godine

Na temelju članka 30., a u skladu s člankom 84. Statuta općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/13, 01/18) Općinsko vijeće općine Sibinj na
svojoj 7.sjednici, održanoj 23.03.2018.godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu imovine
općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2017.godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurnog povjerenstva o izvršenom popisu imovine općine
Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2017.godine.
Članak 2.
Inventurno povjerenstvo izvršilo je popis imovine, novčanih sredstava, potraživanja i
obveza općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2017.g., te sastavilo Izvješće o izvršenom
godišnjem popisu imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja sa
stanjem na dan 31.12.2017.godine.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 406-08/17-01/1
URBROJ: 2178/08-01-18-4
Sibinj, 23.03.2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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10

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Sibinj

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13,
01/18) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj dana 23.03.2018.g. donijelo je:

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE SIBINJ
Članak 1.
U Statutu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13 i 01/18)
u članku 16. u stavku 2. iza riječi: „mjesne odbore“ točka briše se, zarez stavlja se i dodaju se riječi:
„ukoliko su osnovani na području općine.“
Članak 2.
U članku 18. stavku 2. podstavak 3. iza riječi: „na području Općine“ zarez stavlja se i dodaju
se riječi: „ukoliko su mjesni odbori osnovani,“
Članak 3.
U članku 20. stavku 5. iza riječi: „na području općine,“ dodaju se riječi: „ukoliko su mjesni
odbori osnovani,“.
Članak 4.
U članku 25. u stavku 2. iza riječi: „vijeće mjesnog odbora“ točka briše se, zarez stavlja se i
dodaju se riječi: „ukoliko su mjesni odbori osnovani na području općine.“
Članak 5.
U članku 25. stavku 3. iza riječi: „mjesnog odbora“ zarez stavlja se i dodaju se riječi: „ukoliko
je isti osnovan“.
Članak 6.
U članku 45. stavku 9. točki 27. iza riječi: „mjesnih odbora“ dodaje se zarez i riječi: „ukoliko
su mjesni odbori osnovani“.
Članak 7.
U članku 48. stavku 1. podstavak 2. iza riječi: „mjesnog odbora“ zarez stavlja se i dodaju se
riječi: „ukoliko je mjesni odbor osnovan,“.
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Članak 8.
U članku 59. stavak 1. mijenja se i sada glasi:
„Na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi
ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.“
Članak 9.
Članak 60. briše se.
Članak 10.
Članci 62. i 63. brišu se.
Članak 11.
Članci od 65. do 76. brišu se.
Članak 12.
U članku 93. stavku 2. iza riječi: „ s područja općine“ točka briše se, zarez stavlja se i dodaju
se riječ: „ukoliko su mjesni odbori osnovani.“
Članak 13.
U članku 94. stavku 3. iza riječi: „većina vijeća mjesnih odbora“ zarez stavlja se i dodaju se
riječ: „ukoliko su mjesni odbori osnovani“.
Članak 14.
Sibinj.

Ovlašćuje se Odbor za statut i poslovnik da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Statuta općine
Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama općine
Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 021-05/18-03/01
URBROJ: 2178/08-01-18-4
Sibinj, 23.ožujak 2018.g.
Predsjednik općinskog vijeća:
Krunoslav Eraković
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11

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom na području općine Sibinj za 2017. godinu

Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13, 73/17) i čl. 30. Statuta Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sibinj, na svojoj 7. sjednici održanoj
dana 23.03.2018.godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
na području općine Sibinj za 2017. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području općine Sibinj
za 2017. godinu koje je ovom tijelu podnio Općinski načelnik.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. Odluke je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 351-01/18-01/05
URBROJ: 2178/08-01-18-2
Sibinj, 23.ožujak 2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Dostaviti:
1. Dosje sjednica,
2. Pismohrana,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša BPŽ
4. Objava
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Na temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 94/13,
73/17) i članka 45. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 04/13,
01/18), Općinski načelnik općine Sibinj, donosi :
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2017. GODINI
1. Uvod
Općina Sibinj je općina u Brodsko-posavskoj županiji, prostire se na 104,371 km² ili 10.437 ha,
što čini 5,13% ukupne površine Brodsko-posavske županije i peta je Općina po veličini u Županiji.
Općina Sibinj u svom sastavu broji 12 naselja, to su: Bartolovci, Brčino, Čelikovići, Gornji
Andrijevci, Grgurevići, Grižići, Gromačnik, Jakačina Mala, Ravan, Sibinj, Slobodnica i Završje.
Smještena je na prostoru pobrđa i južnih obronaka Dilj gore, dok je južni dio općine nizinskog
tipa.
Na istoku i jugoistoku graniči sa gradom Slavonskim Brodom, na istoku sa općinom Podcrkavlje,
na zapadu s općinom Brodski Stupnik, na jugu i jugozapadu s općinom Bebrina, a na sjeveru sa
gradom Pleternicom u Požeško-slavonskoj županiji.
Prirodna obilježja općine Sibinj jesu velika razvedenost reljefa (padina Dilj gore), mnoštvo
potoka, te ravničarski dio na južnom dijelu općine Sibinj. Posebnost općine je i jezero Petnja, umjetno
jezero u šumskom okruženju. Prostor obronaka je obrastao šumama, a ravničarski dio je u većem
dijelu obradivo zemljište.
Klima je, kao i šireg područja, umjereno kontinentalna. Najčešći vjetrovi dolaze sa zapada, a
najjači prodori hladnih masa zabilježeni su sa sjeveroistoka. Prosječna (srednja) godišnja temperatura
Sibinj je oko 11,3 °C. Količina padalina je tijekom godine oko 870 mm.
Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine Općina broji 6.895 stanovnika.
Na području općine Sibinj odvoz komunalnog otpada vrši tvrtka „Jakob Becker“d.o.o. Vrbskih
žrtava 33, Gornja Vrba.
Dana 07.02.2012. godine općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 17. sjednici donijelo Plan
gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje od 2012. do 2019. godine, koji je objavljen u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:1/2012.
Dana 17. studenog 2017. godine općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 4. sjednici donijelo
Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine, („Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“, broj:22/2017) stupio je na snagu 22. prosinca 2017. godine i donijet je za
razdoblje od 6 godina, a koji se donio radi usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje
2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je donesen 5. siječnja 2017. godine od strane Vlade Republike
Hrvatske.
Na području općine Sibinj nema odlagališta na koje koncesionar odvozi komunalni otpad.
2. Obveze jedinice lokalne samouprave
Jedinica lokalne samouprave dužna je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN
RH 94/13,73/17 ) osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada.
Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u:
- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17) i pripadajućim pravilnicima i
uredbama.
Općina Sibinj je dana 5. listopada 2001.g zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz
komunalnog otpada s područja Općine s tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih žrtava 33, Gornja
Vrba, na rok od 30 godina, radi osiguranja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
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Dana 8. lipnja 2011. godine, Općinski načelnik sklopio je Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog centra za gospodarenje
otpadom Brodsko-posavske županije a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom
Jedinica lokalne samouprave odnosno općina Sibinj sukladno Zakonu dužna je provoditi odvojeno
prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.
Radi lakšeg praćenja i provedbe zakonskih obveza jedinica lokalne samouprave dužna je
provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na svom području, poput podjele obavijesti, letaka,
biltena, održavanja radionica, savjetodavnih radnih sastanaka i slično.
3. Dokumenti prostornog uređenja
Općina Sibinj, općinsko vijeće je dana 23. prosinca 2016. godine usvojilo Odluku o donošenju 3.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj: 27/2016) u kojima je predviđena gospodarska namjena pojedinih zemljišta - K 3 –
komunalno servisna namjena ( K3) koja spada u izgradnju uslužno servisnih sadržaja i reciklažnih
dvorišta.
Također, kroz svoje odredbe novim izmjenama i dopunama definirane su minimalne površine
građevinske čestice za reciklažno dvorište u iznosu od najmanje 2000 m2, izuzev mobilnog
reciklažnog dvorišta.
Istim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine, obuhvaćena je i definicija
reciklažnog dvorišta kao građevine namijenjene razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada koju
je moguće izgraditi unutar građevinskih područja gospodarsko - proizvodne namjene I ili komunalno
uslužne K3.
Predviđeno je, formirati unutar granica građevinskog područja reciklažno dvorište, iz kojeg bi se
prikupljeni otpad slao na jedno od lokacija pretovarnih stanica.
Također, omogućena je postava mobilnog reciklažnog dvorišta u naselju Gornji Andrijevci do
izgradnje stalnog reciklažnog dvorišta u području zone I-šištat ili izdvojenog građevinskog područja
gospodarske namjene.
4. Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje od 2012. do 2019. godine i Plan
gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine
Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj izrađen je u veljači 2012. godine za razdoblje 2012. 2019. godine na rok od 8 godina. Općinsko vijeće je dana 07.02. 2012. godine donijelo odluku kojom
se donosi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 8 godina. Plan i Odluka o njegovom usvajanju
objavljena je u „Službenom vjesniku Brodsko-Posavske županije“, broj 1/2012.
Sukladno odredbama članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), postojeći
županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o
otpadu (NN br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) do dana stupanja na snagu Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17 ), ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u
dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama tog Zakona.
Plan gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine usvojen je 17.
studenog 2017. godine, i objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, broj:22/2017,
stupio je na snagu 22. prosinca 2017. godine i donijet je za razdoblje od 6 godina. Isti je donesen radi
usklađenja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) koji je donesen 5. siječnja 2017. godine od strane
Vlade Republike Hrvatske.
Sastavni dio Plana gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine je i
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine („Služeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj:17/17) i na koji je ishođena prethodna Suglasnost na prijedlog Plana
gospodarenja otpadom Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2022. godine, dobivena od Upravnog odjela
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za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, KLASA:351-01/17-01/30,
URBOJ:2178/1-03-17-3, od 02. studenog 2017. godine, kao nadležnog upravnog tijela, temeljem
stavka 3. članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj: 94/13 i 73/17).
Predmetnim Planom gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje od 2012. do 2019. godine
obuhvaćeno je slijedeće:
-

Položaj i karakteristike područja općine Sibinj
Postojeće stanje gospodarenja komunalnim otpadom
Mjere gospodarenja otpadom
* mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada
* mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
* popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta
* redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog
okoliša
* izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije
- Praćenje izvršenja poduzetih mjera predviđenih Planom gospodarenja
otpadom.

5. Analiza, te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na našem području uključujući
ostvarivanje ciljeva zacrtanih Planom gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje od
2012. do 2019. godine:
Tvrtka „Jakob Becker“ d.o.o., jednom tjedno vrši odvoz komunalnog otpada, a najmanje dva puta
godišnje vrši odvoz krupnog (glomaznog) otpada, o čemu pravovremeno obavještava korisnike
komunalne usluge odvoza smeća na području općine putem letaka, obavijesti na Internet stranicama
koncesionara i općine.
Dana 8. lipnja 2011. godine, Općinski načelnik sklopio je Sporazum o uspostavi cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog centra za gospodarenje
otpadom Brodsko-posavske županije a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.
Do sada još nije ustrojeno fiksno reciklažno dvorište ali nakon usvojenih zadnjih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Sibinj, isto će biti moguće izgraditi u naselju Gromačnik.
Do tada, planira se uspostava privremenog mobilnog reciklažno dvorište u naselju Gornji Andrijevci i
Grgurevići.
Općina Sibinj je u travnju 2017. godine kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je smješteno u
naselju Grgurevići međutim isto još nije započelo s radom.
Trenutno, još nije riješeno pitanje sakupljanja građevinskog otpada na području općine Sibinj, ali
uspostavom fiksnog reciklažnog dvorišta očekuje se riješiti i taj problem općine.
Općinski načelnik općine Sibinj već je ranije donio Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje
obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada, temeljem koje
je Općina izvršila svoju obvezu sukladno članku 36. st. 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(N.N. br. 94/13).
Na Internet stranci Općine www.sibinj.hr, stavljena je mogućnost preuzimanja Prijave nepropisno
odbačenog otpada i njezina dostava na e-mail: opcina.sibinj@sb.t-com.hr, poštom ili osobno na
adresu: Općina Sibinj, Sibinj, 108. brigade ZNG 6, kao i uspostavljen sustav za zaprimanje i vođenje
obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu u elektroničkom obliku.
Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje otpadom
– planira se uspostava sustava odvojenog skupljanja i obrade biološki razgradivog otpada kao i obrada
građevinskog otpada.
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Općina Sibinj nema lokaciju za službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz komunalnog
otpada povjereno koncesionaru tvrtki «Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba, niti je takvo odlagalište
predviđeno prostorno-planskom dokumentacijom.
6. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada za 2017. godinu
Projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća za
odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona u 2015 godini.
U 2017. godini Općina Sibinj je kupila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od plastike,
koje spremnike je podijelila domaćinstvima radi razvrstavanja odnosno odvojenog sakupljanja otpada
koji nastaje u domaćinstvu. A 2015. godine je nabavila i 1550 spremnika od 120 l za otpadnu
ambalažu od papira i kartona.
U 2017. godini Općina je nabavila još dodatnih 70 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od
papira i kartona.
Na temelju podataka o vrstama i količinama otpada za 2017. godinu dostavljenih od strane
koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, na području Općine Sibinj prikupljeno je ukupno:

Tvrtka ili naziv

Područje s
kojeg je otpad
skupljen

Broj stanovnika
obuhvaćen
skupljanjem

Jakob Becker

Općina Sibinj

Jakob Becker

Općina Sibinj

Jakob Becker

Općina Sibinj

Jakob Becker

Općina Sibinj

Jakob Becker

Općina Sibinj

6.895
stanovnika
1.544
aktivnih
korisnik
6.895
Stanovnika
1.544 aktivnih
korisnika
6.895
stanovnika
1.544 aktivnih
korisnika
6.895
stanovnika
1.544 aktivnih
korisnik
6.895
stanovnika
1.544 aktivnih
korisnika

Ključan Naziv
broj
otpada
otpada
Miješani
komunalni
otpad

Ukupno
sakupljenog
(preuzeto u 2016.
godini) u tonama
1.160,650

Ambalaža
od papira i
kartona

45,26

Krupni
otpad

6,88

Staklena
ambalaža

2,1

Ambalaža
od plastike

27,34

Na području općine Sibinj ne nalazi se odlagalište otpada.
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7. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje
otpadom te status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
Sukladno predviđenim proračunskim sredstvima planiranim u Proračunu općine za 2018. godinu i
zadnjim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sibinj, planira se u 2018. godini
uspostava i nabava još jednog mobilnog reciklažnog dvorišta koje bi se nalazilo u naselju Gornji
Andrijevci do izgradnje fiksnog reciklažnog dvorišta u naselju Gromačnik ili na drugoj prihvatljivoj
lokaciji.
Općina Sibinj je u travnju 2017. godine kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je smješteno u
naselju Grgurevići međutim isto još nije započelo s radom.
7.1.
Na području općine Sibinj ne nalazi se izgrađeno odlagalište otpada.
7.2.
Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju
Divljih odlagališta na području općine uglavnom nema, osim na čestici k.č.3788 k.o. Sibinj
južno od istočnog lateralnog kanala i sjeverno od autoceste, gdje se nalazi zabilježena veća količina
otpada. Radi sanacije tog prostora na zemljištu k.č.br. 3788 k.o. Sibinj, Općina je izradila Plan
sanacije za to divlje odlagalište otpada. Sastav otpada na odlagalištu je komunalni otpad, građevinski i
glomazni otpad. Procijenjena količina otpada za sanaciju je 6.470 m³. Procjena troškova sanacije
odlagališta otpada na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj iznosi 2.903.125,00 hrk, prema troškovniku-izračunu u
Planu sanacije.
Redni
broj

Naziv divljeg
odlagališta,
lokacija

procjenjena
Količina
otpada u m³

1.

k.č.br. 3788, k.o.
Sibinj

6.470m³

Površina m²

Najzastupljenija
vrsta odbačenog
otpada
Komunalni otpad,
građevinski i
glomazni otpad

Divlja
odlagalište
uklonjeno
DA / NE
NE

8.
Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući
izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpadom
U 2017. godini općina je održavala radionice u naseljima u sastavu Općine kao i sastanke sa
mještanima vezano za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom kao i Plana gospodarenja
otpadom općine Sibinj za razdoblje 2012. do 2019. godine s ciljem projekta odvojenog sakupljanja
reciklabilnog otpada u kućanstvima i smanjivanja količina miješanog komunalnog otpada.
U 2017. godini Općina Sibinj provela je akciju dijeljenja letaka kroz koje je informirala lokalno
stanovništvo o načinu odvojenog prikupljanja otpada.
Projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća
za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona u 2015 godini.
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Kućanstva su prilikom podjele vreća dobili i letke na kojima je bilo objašnjeno riječima i
slikama odvajanje korisnog otpada, a sve druge informacije su se isto mogle naći na web stanici
tvrtke „Jakob Becker“ koo i dobiti ih putem telefona.
9.
Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim
kategorijama otpada
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) nalaže odvojeno sakupljanje otpada čija se
vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu ponovno iskoristiti.
Razvrstavanjem i odvojenim sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova
ponovna uporaba, recikliranje ili uporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog
otpada koji se mora zbrinuti na odlagalište otpada.
Radi sanacije divljeg odlagališta na k.č.br. 3788, k.o. Sibinj, općina je
Izradila dokument pod nazivom Plan sanacije odlagališta otpada, oznaka projekta: TD 26/2016. Izrada
dokumenta iznosila je 43.750,00 kn, a plaćena je iz Proračuna općine Sibinj za 2016. godinu. Općina
Sibinj trenutno ne provodi sakupljanje opasnog otpada ali uspostavom mobilnog reciklažnog dvorišta i
ta zakonska obveza postati će provediva i ispunjena.
10.
Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada te mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i
plastike te krupnog (glomaznog otpada)
Na području općine Sibinj koriste se spremnici od 120 l za prikupljanje miješanog komunalnog
otpada, koji je koncesionar podijelio domaćinstvima.
U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša općina Sibinj je u 2014. postavila 8 zelenih otoka.
Postavljeni su kontejneri za papir, plastiku i staklo. Ukupno je bilo postavljeno 24 kontejnera i to na 8
lokacija u općini. Zeleni otoci su bili postavljeni na sljedećim mjestima: na izletištu Petnja; M.O.
Slobodnica ispred društvenog doma u Slobodnici; M.O. Bartolovci ispred društvenog doma u
Bartolovcima; M.O. Gromačnik ispred autobusnog stajališta (kraj velikog mosta); M.O. Brčino-Ravan
ispred društvenog doma u Ravnu; M.O. Grgurevići-Čelikovići-Jakačina Mala ispred društvenog doma
u Grgurevićima; M.O. Gornji Andrijevci ispred društvenog doma u Gornjim Andrijevcima i M.O.
Grižići ispred društvenog doma u Grižićima. Dana 17. studenog 2017. godine općinsko vijeće općine
Sibinj je donijelo Odluku o davanju suglasnosti za privremeno korištenje komunalne opreme
(kontejneri PEHD 1100 l) koncesionaru tvrtki Jakob Becker d.o.o. radi bolje organizacije prikupljanja
reciklabilnog otpada.
Odvoz korisnog otpada (papir i plastika) se vrši jednom mjesečno ili sukladno dinamici punjenja u
dogovoru sa koncesionarom.
U 2017. godini Općina Sibinj je kupila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od plastike,
koje je podijelila domaćinstvima radi razvrstavanja odnosno odvojenog sakupljanja otpada koji nastaje
u domaćinstvu. A ranijih godina je već nabavila i 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od
papira i kartona radi prikupljanja korisnog otpada.
U 2017. godini Općina je nabavila još 70 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od papira i
kartona.
Prema predviđenim proračunskim sredstvima iz proračuna općine za 2018. godinu kao mjera
odvojenog prikupljanja otpadnog stakla, planiraju se kupiti i plastične vrećice od 120 l koje će se
podijeliti domaćinstvima radi odvojenog sakupljanja korisnog otpada odnosno smanjenja količine
miješanog komunalnog otpada.
Prema dopisu zaprimljenog od koncesionara, tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o. Općini su dostavljeni
podaci o vrstama i količinama otpada za 2017. godinu po slijedećim vrstama i količinama:
-
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Miješani komunalni otpada iz kućanstva prikupljen je u iznosu od 1.160,650 tona

OPĆINA SIBINJ

-

Ambalaža od papira i kartona prikupljena je u iznosu od 45,26 tona (u tu količinu su uključene
i količine papira prikupljene iz akcije prikupljanja papira po školama)
Staklena ambalaža prikupljena je u iznosu od 2,1 tona
Plastična ambalaža prikupljena je u iznosu od 27,34 tona
Glomazni otpad prikupljen je u iznosu od 6,88 kg, a prikupljen je na temelju Ugovora o
koncesiji i po dojavi korisnika.
Količina komunalnog otpada u 2017. godini utvrđena je na temelju odvaga i pratećih listova
ovjerenih od strane ovlaštenih deponija.

11. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, Izvori i visina financijskih sredstava za
provedbu mjera gospodarenja otpadom
Općina Sibinj je u 2016. godini izradila dokument „Plan sanacije odlagališta otpada na k.č.br. 3788,
k.o. Sibinj“ TD 26/2016, kojem je cilj saniranje nelegalnog odlagališta kako bi se nepovoljan utjecaj
nekontroliranog odlaganja otpada i povećavanja nelegalnog odlagališta sveo na što moguću manju
mjeru. Dokument je potreban i iz razloga apliciranja na buduće natječaje koji će se provoditi preko
Ministarstva zaštite okoliša odnosno Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.
Sukladno predviđenim proračunskim sredstvima planiranim u Proračunu općine za 2018.
godinu i zadnjim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sibinj, planira se u 2018.
godini uspostava i nabava još jednog mobilnog reciklažnog dvorišta koje bi se nalazilo u naselju
Gornji Andrijevci do izgradnje fiksnog reciklažnog dvorišta u naselju Gromačnik ili na drugoj
prihvatljivoj lokaciji.
Općina Sibinj je u travnju 2017. godine kupila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od
plastike. Općina je u 2017. nabavila i još 70 dodatnih spremnika od 120 l za ambalažu od papira i
kartona.
U 2017. godini kupljeno je i jedno mobilno reciklažno dvorište koje je smješteno u naselju Grgurevići
međutim isto još nije započelo s radom.

Redni broj
1.
2.

3.

4.

Naziv provedenog
projekta
Izrada Plana sanacije
odlagališta otpada na
k.č.br. 3788 k.o. Sibinj
Nabava 1550 kom
spremnika za
ambalažu od plastike
od 120 l
Nabava dodatnih 70
kom spremnika od 120
l za ambalažu od
papira i kartona
Mobilno reciklažno
dvorište

Utrošena
financijska
sredstva
43.750,00

Izvor financijskih
sredstava

249.937,50

Proračun općine
2017.

11.287,50

Proračun općine
2017.

86.875,00

Proračun općine
2017.

Proračun općine
2016.

12. Rokovi i nositelji izvršenja Plana
U Planu gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje od 2012. do 2019. godine nisu po
godinama razrađene mjere i rokovi koje se planiraju provoditi tijekom razdoblja za godine za koje je
Plan donesen.
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Stoga, nije moguće nabrojati pojedinačni cilj vezan za svaku godinu izrađenog plana.
Tim istim Planom predviđen je angažman stručnih osoba radi izrade dokumenta „Plan sanacije
odlagališta otpada“ kao jedan od pripremnih radova koji su neophodni da bi se moglo pristupiti
konkretnim radovima sanacije divljeg odlagališta, koji zahtijevaju dobro pripremljene i organizirane
akcije provedbe sanacije, a koji će biti mogući nakon dobivenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i
energetske učinkovitosti.

Redni broj
1.

Predviđeno PGO za
2016. godinu

Izvršeno
da/ne/djelomično

Izrada Plana sanacije
odlagališta otpada na
k.č.br. 3788 k.o. Sibinj

DA

13. Zaključak
Općina Sibinj, sukladno svojim proračunskim mogućnostima ulaže i svakako će i dalje ulagati u
proces održivog gospodarenja otpadom ne samo zbog nametnute zakonske obveze već i zbog
uređenja, zaštite i kvalitete okoliša na području općine Sibinj.
KLASA: 351-01/18-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-1
Sibinj, 28. veljače 2018.godine
Općinski načelnik :
Josip Pavić, univ.spec.oec.

58

OPĆINA SIBINJ

12

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Sibinj u 2017.g.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) i
članka 30. Statuta Općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 04/13, 01/18)
Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7. sjednici održanoj 23.03.2018. godine, usvojilo je
IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara na području Općine Sibinj u 2017. godini

UVOD
Sukladno članku 135. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 56/90., 135/97.,
8/98., 113/00., 124/00., 28/01., 41/01., 55/01., 76/10., 85/10. i 05/14.) protupožarna zaštita predana
je u nadležnost jedinica lokalne samouprave.
Područje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ broj: 92/10.). Sukladno navedenom Zakonu sustav zaštite od požara
podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina,
ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od
požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite
života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od
požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.
Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom, i pravne
osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje civilne
zaštite.
U skladu s odredbama članka 13. stavka 8. Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite
od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od
požara za svoje područje.
1

ORGANIZACIJA VATROGASTVA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ

Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovna vatrogasna organizacija objedinjava sve
vatrogasne organizacije i postrojbe na području Hrvatske. Hrvatska vatrogasna zajednica okuplja
preko 1.700 vatrogasnih društava u jedinicama lokalne samouprave i gospodarstvu s oko 150.000
članova koji su udruženi u preko 200 vatrogasnih zajednica općina, područja i gradova te 20
vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasnu zajednicu Grada Zagreba. Zajednica okuplja i preko 60
dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu sa oko 1000 vatrogasaca. U Općini Sibinj u
skladu s Zakonom o vatrogastvu djeluje:
•
•
•

Vatrogasna zajednica Općine Sibinj,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj – središnje društvo,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica.

U vatrogasnu zajednicu Općine Sibinj udružena su dva dobrovoljna vatrogasna društva;
DVD Sibinj kao središnje društvo i DVD Slobodnica. Sjedište Vatrogasne zajednice Općine Sibinj
je u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sibinj.
Ciljevi VZO Sibinj su sljedeći:
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•
•
•
•
•

unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Zajednice,
učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Zajednice,
pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite,
provedba aktivnosti podizanja svijesti i razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,
promicanje značaja vatrogastva.

Vatrogasnu zajednicu Općine Sibinj zastupaju i predstavljaju:
•
•
•

Mladen Pavlik – predsjednik,
Danijel Ostović – zapovjednik,
Matej Badrov – tajnik.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj – središnje društvo zastupaju i predstavljaju:
•
•

Marko Puškarić – predsjednik,
Danijel Ostović – zapovjednik.

Dobrovoljno Vatrogasno društvo Slobodnica zastupaju i predstavljaju:
•
•
2

Mladen Pavlik – predsjednik,
Željko Pavlik – zapovjednik.

PLANSKI DOKUMENTI U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA

Izradom procjene ugroženosti, sukladno odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj: 35/94., 110/05. i 28/10.), uz mjere za
sprečavanje nastanka i širenja požara (preventivne mjere), određuju se i mjere za učinkovito gašenje
nastalog požara ili sprečavanje drugog opasnog događaja, utvrđivanjem vatrogasnih postrojbi koje
će djelovati u Općini.
Općina Sibinj je u 2016. godini, sukladno važećim, pozitivno pravnim propisima pristupila
izradi Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite i spašavanja. Navedeni dokumenti su po
dobivanju propisanih suglasnosti od strane Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije i
Policijske uprave brodsko-posavske usvojeni od strane predstavničkog tijela Općine Sibinj.
U 2017. godini Općina Sibinj je izradila i usvojila sve materijale i akte propisane pozitivno
pravnim zakonodavstvom prvenstveno Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne novine“ broj 42/17.).
3

BROJ VATROGASACA I TEHNIČKA OPREMLJENOST

Planovima zaštite od požara utvrđuje se najmanji broj operativnih vatrogasaca: za središnje
postrojbe u pravilu 20 operativnih vatrogasaca, a za ostale postrojbe najmanje 10 vatrogasaca.
Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih
postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije ("Narodne novine" broj 31/11.) određuje se
zaštitna i druga osobna oprema koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih
intervencija, tehnički zahtjevi za zaštitnu i drugu osobnu opremu te namjena zaštitne i druge osobne
opreme pripadnika vatrogasnih postrojbi.
Tablica 1 – Broj i vrsta postrojbi na području Općine Sibinj s brojem operativnih vatrogasaca
Redni
broj
1.

60

Vrsta vatrogasne postrojbe
Središnje vatrogasno društvo – DVD Sibinj

Broj postrojbi

Broj operativno
sposobnih vatrogasaca

1

24
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2.

Ostale vatrogasne postrojbe – DVD Slobodnica
UKUPNO

1

12

2

36

Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi ("Narodne
novine" broj 43/95.) određen je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne
postrojbe, planovima zaštite od požara određene kao središnje, mogle obavljati vatrogasnu
djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04.,174/04.,
38/09. i 80/10.).
Za središnja dobrovoljna vatrogasna društva u općinama najmanji broj i vrste vatrogasnih
vozila čini: autocisterna ili navalno vozilo i kombi vozilo.
Minimum opreme za ostale vatrogasne postrojbe koje nisu planom zaštite od požara
određene kao središnje utvrđuje Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih
vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava ("Narodne novine" broj 91/02.). Ove
postrojbe moraju posjedovati najmanje vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku
cisternu ili prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu.
Tablica 2 – Popis vatrogasnih vozila na području Općine Sibinj
Redni
broj

Vozilo

Broj

Lokacija vozila

1.

Autocisterna FAP 1623 – 6000 l vode

1

DVD Sibinj

2.

Kombi vozilo TAM – navalno s visokotlačnim
modulom zapremine 400 l vode

1

DVD Sibinj

3.

Navalno vozilo Zastava 650 AN sa spremnikom vode
od 2400 l

1

DVD Slobodnica

4.

Cisterna vatrogasna - traktorska vučena 3000 l

1

DVD Slobodnica

UKUPNO

4

Tablica 3 – Popis materijalno-tehničke opreme vatrogasnih postrojbi
Redni
broj

Materijalno-tehničko oprema

Broj/Količina

Lokacija

1.

Kombi prikolica za agregat

1

DVD Sibinj

2.

Agregat ROSENBAUER 800l

1

DVD Sibinj

3.

Visokotlačni modul

1

DVD Sibinj

4.

Dišni aparat

2

DVD Sibinj

5.

Rezervna boca dišnih aparata

2

DVD Sibinj
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6.

Zidni punjač akumulatora

2

DVD Sibinj

7.

Potopna pumpa

1

DVD Sibinj

8.

Pumpa za izbacivanje prodrle vode

3

DVD Sibinj

9.

Hidrantski nastavak

2

DVD Sibinj

10.

Ključ za hidrant

2

DVD Sibinj

11.

Opasač penjački

19

DVD Sibinj

12.

Uže penjačko

2

DVD Sibinj

13.

Uže za vezivanje cijevi

2

DVD Sibinj

14.

Ljestve prislanjače i kukače

2

DVD Sibinj

15.

Naprtnjača

5

DVD Sibinj

15.

Metlanica

16

DVD Sibinj

16.

Vatrogasna sjekirica

3

DVD Sibinj

17.

Ručna sirena

1

DVD Sibinj

18.

Torbica prve pomoći

1

DVD Sibinj

19.

Torbica s podvezicama

3

DVD Sibinj

20.

Cijevi tlačne, usisne, promjera 52, 75 i 110 mm

36

DVD Sibinj

21.

Usisne korpa

2

DVD Sibinj

22.

Prelaznice promjera 75 i 110 mm

5

DVD Sibinj

23.

Ključ za spajanje

6

DVD Sibinj

24.

Mlaznica obična

5

DVD Sibinj

25.

Mlaznica univerzalna

5

DVD Sibinj

26.

Radiostanica Motorola P-200

3 komada +
punjač 1
komad

DVD Sibinj
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27.

Alinco radio uređaj

4

DVD Sibinj

28.

Dimnjačarski alat

komplet

DVD Sibinj

29.

Mehaničarski alat

komplet

DVD Sibinj

30.

Električarski alat

komplet

DVD Sibinj

31.

Punjač za akumulatore

1

DVD Sibinj

32.

Aparat za gašenje požara S6

2

DVD Sibinj

33.

Aparat za gašenje požara S9

2

DVD Sibinj

34.

Nastavak za pjenu

1

DVD Sibinj

35.

Zaštitna kaciga

20

DVD Sibinj

36.

Zaštitne rukavice

30

DVD Sibinj

37.

Radno odijelo

15

DVD Sibinj

38.

Intervencijsko odijelo za otvorene požare

25

DVD Sibinj

39.

Intervencijsko odijelo za zatvorene požare

15

DVD Sibinj

40.

Intervencijski kombinezon

8

DVD Sibinj

41.

Kombinezoni mehaničarski

5

DVD Sibinj

42.

Čizme intervencijske

15

DVD Sibinj

43.

Čizme gumene

15

DVD Sibinj

44.

Kišna kabanica

15

DVD Sibinj

45.

Potkapa Nomex

10

DVD Sibinj

46.

Mlaznica 52-TP

1

DVD Sibinj

47.

Kapa šilterica

20

DVD Sibinj

48.

Cijev tlačna 75/15 m

3

DVD Sibinj

49.

Brtva 110 mm

1

DVD Sibinj
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50.

Brtva za hidrant 75 mm

1

DVD Sibinj

51

Kaciga Rosenbauer (Heros Titan)

5

DVD Sibinj

52

Svjetiljka za kacigu Rosenbauer

2

DVD Sibinj

53.

Pumpa za ispumpavanje vode Rosenbauer 110
kapaciteta 1000 l/min

1

DVD Slobodnica

54.

Pumpa za ispumpavanje vode Clover 75 kapaciteta
1000 l/min

2

DVD Slobodnica

55.

Potopna pumpa za ispumpavanje vode Power Tehnik
kapaciteta 250 lit./min

1

DVD Slobodnica

56.

Usisni vod 75 mm 1,5 m

4

DVD Slobodnica

57.

Usisni vod 110 mm 1,5 m

3

DVD Slobodnica

58.

Usisni vod 70 mm 10 m

2

DVD Slobodnica

59.

Cijev tlačna 75 mm 15 m

12

DVD Slobodnica

60.

Cijev tlačna 52 mm 15 m

13

DVD Slobodnica

61.

Cijev tlačna 25 mm 15 m

3

DVD Slobodnica

62.

Mlaznica obična sa zasunom 52 mm

5

DVD Slobodnica

63.

Mlaznica za pjenu 52 mm

1

DVD Slobodnica

64.

Mlaznica sa zasunom 25 mm

2

DVD Slobodnica

65.

Mlaznica univerzalna 52 mm

3

DVD Slobodnica

66.

Mlaznica TURBOMATIC 52 mm 400 l

1

DVD Slobodnica

67.

Mlaznica TURBO 25 mm

1

DVD Slobodnica

68.

Miješalica za pjenu 52-25-52

1

DVD Slobodnica

69.

Hidrantski nastavak 2B

1

DVD Slobodnica

70.

Prijelaznica 110/75 mm

1

DVD Slobodnica

71.

Prijelaznica 75/52 mm

7

DVD Slobodnica
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72.

Prijelaznica 52/25 mm

3

DVD Slobodnica

73.

Razdjelnica 75/52-75-52 mm

1

DVD Slobodnica

74.

Razdjelnica 52/25-25 mm

1

DVD Slobodnica

75.

Sabirnica skupljač 2x75/110 mm

1

DVD Slobodnica

76.

Ublaživač reakcije mlaza

1

DVD Slobodnica

77.

Usisna sitka 110 mm

1

DVD Slobodnica

78.

Ključ za cijevi

5

DVD Slobodnica

79.

Uže za usisne cijevi

2

DVD Slobodnica

80.

Nosač cijevi

5

DVD Slobodnica

81.

Držač cijevi

5

DVD Slobodnica

82.

Odijelo BIZFLAME (PORTWEST) dvodijelno požar
otvorenog prostora

12

DVD Slobodnica

83.

Odijelo dvodijelno požar unutarnjeg prostora

10

DVD Slobodnica

84.

Kombinezon za požar unutarnjeg prostora
(PROTECH-HEMCO)

10

DVD Slobodnica

85.

Kaciga vatrogasna PAB FIRE 04 HT s nosačem i
svjetiljkom

10

DVD Slobodnica

86.

Čizme vatrogasne Brandhull

10

DVD Slobodnica

87.

Rukavice kožne

10

DVD Slobodnica

88.

Rukavice HOLIK-CHELSEA intervencijske

10

DVD Slobodnica

89.

Kaciga plastična

4

DVD Slobodnica

90.

Šljem požarni aluminijski

10

DVD Slobodnica

91.

Kišno odijelo

9

DVD Slobodnica

92.

Kišna kabanica

7

DVD Slobodnica

93.

Čizme gumene

9

DVD Slobodnica
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94.

Rukavice gumene

8

DVD Slobodnica

95.

Vatrogasni aparat CO2-5

2

DVD Slobodnica

96.

Vatrogasni aparat S-9

1

DVD Slobodnica

97.

Vatrogasni aparat P3 AH

3

DVD Slobodnica

98.

Svjetiljka SURVIVOR LED

2

DVD Slobodnica

99.

Svjetiljka MAGLITE punjiva

2

DVD Slobodnica

100.

Svjetiljka ručna

3

DVD Slobodnica

101.

Ručna akumulatorska svjetiljka u S izvedbi

1

DVD Slobodnica

102.

Dišni aparat DRAGERMAN PSS3000 - čelična boca

1

DVD Slobodnica

103.

Rezervne boce za dišni aparat 6 l/300 bara

1

DVD Slobodnica

104.

Opasač vatrogasni radni s karabinjerom tip „A“

10

DVD Slobodnica

105.

Opasač vatrogasni EN 258 s višenamjenskim
Karabinjerom

2

DVD Slobodnica

106.

Opasač za visinsko-dubinske radove s 3 točke
kopčanja

1

DVD Slobodnica

107.

Brentača PASTOR 25 l

3

DVD Slobodnica

108.

Naprtnjača PASTOR 25 l

5

DVD Slobodnica

109.

Metlanica

5

DVD Slobodnica

110.

Ljestve kukače (drvene) 4 m

1

DVD Slobodnica

111.

Štapovi s kukama (pijuk za sijeno) 4 m

6

DVD Slobodnica

112.

Kramp

3

DVD Slobodnica

113.

Sjekirica mala

5

DVD Slobodnica

114.

Štihača vojna

1

DVD Slobodnica

115.

Škare ručne

1

DVD Slobodnica
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116.

Torbica za uže

2

DVD Slobodnica

117.

Torbica prve pomoći

1

DVD Slobodnica

118.

Nosila bolnička na sklapanje

10

DVD Slobodnica

119.

Penjačko uže

10

DVD Slobodnica

120.

Plastična kanta 10 l

20

DVD Slobodnica

121.

Kanistar za benzin 10 l

1

DVD Slobodnica

122.

Radiostanice MOTOROLA TLKR T80 EXTREME

4

DVD Slobodnica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj posjeduje električnu sirenu za uzbunjivanje
povezanu s Županijskim centrom 112 Slavonski Brod, a služi za potrebe uzbunjivanja lokalnog
stanovništva u slučaju brzo narastajuće prijetnje prirodnom ili tehničko-tehnološkom ugrozom.
Stanje vatrogasnog spremišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva je zadovoljavajuće. Društvo
je u suradnji s Općinom uložilo značajne napore u rješavanje problema grijanja u spremnici. Ista je
priključena na plin te se u prvom kvartalu 2018. godine očekuje izrada plinskih instalacija i
postavljanje uređaja za grijanje čime bi se trajno i kvalitetno riješio problem grijanja.
Vatrogasni dom DVD-a Slobodnica se sastoji od dvije garaže za vozila, prostorije za
opremu, sale za sastanke i 3 prostorije za razne namjene. Na krovu doma je postavljena električna
sirena za uzbunjivanje. Radio veza nije instalirana. Prostorije se griju pećima za drva samo za
potrebe održavanja sastanaka, garaže nisu grijane. Stanje vatrogasnog doma se smatra dobrim.
4

RAZMJEŠTAJ VATROGASNIH POSTROJBI

Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju Općine Sibinj treba biti takav, da se dolazak
vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti, svede na
dopuštenu granicu do petnaest minuta. U vezi s time treba reći da je Općina Sibinj prostorno dobro
pokrivena vatrogasnih postrojbama. Međutim, potrebno je poraditi na aktiviranju DVD-a Grižići
čime bi se barem djelomično rasteretio DVD Sibinj u pogledu intervencija u brdskom dijelu
Općine.
Sukladno podatcima o intervencija DVD-a Sibinj u proteklom razdoblju, vrijeme od dojave
do dolaska na mjesto intervencije u prosjeku iznosi 12 minuta.
5

INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI
Intervencije DVD-a Sibinj prikazuje sljedeća tablica:
Broj intervencija u
2016. godini

Broj intervencija u
2017. godini

Požar otvorenog tipa

5

2

- 60 %

Požar stambenog objekta

4

8

+ 100 %

Vrsta intervencije
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Intervencije DVD-a Slobodnica prikazuje sljedeća tablica
Vrsta intervencije

Broj intervencija u 2016. i 2017. godini

Požar otvorenog tipa

16

Požar stambenog objekta

6

Ostale intervencije

4

6

FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ

U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim financijskim mogućnostima, Općina Sibinj je
u 2017. godini sredstvima općinskog Proračuna financirala zaštitu od požara na svom području u
iznosu od 203.250,00 kn što predstavlja povećanje od 1 % u odnosu na prethodnu 2016. godinu
kada je za istu namjenu isplaćeno 201.250,00 kn. Nastavak je ovo trenda povećanja proračunskih
izdvajanja za unapređenje protupožarne zaštite. Godinu ranije, odnosno 2016. godine iz Proračuna
je izdvojeno 61 % više sredstava u odnosu na 2015. godinu.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj, pored sredstava iz općinskog Proračuna, prihode
ostvaruje i iznajmljivanjem poslovnog prostora u svom vlasništvu.
7

ZAKLJUČAK

Stanje zaštite od požara na području Općine Sibinj može se ocijeniti kao vrlo
zadovoljavajuće. Obzirom da je napredak u svim segmentima zaštite od požara u izravnoj vezi s
ograničenim financijskim mogućnostima, treba uložiti dodatni napor kako bi se sustav zaštite od
požara podigao na višu razinu u interesu povećanja sigurnosti stanovnika Općine.
Sukladno Analizi stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj potrebno je učiniti
dodatne napore kako bi se DVD Grižići ponovno stavio u funkciju, ili za početak, da se njegovi
bivši članovi priključe DVD-u Sibinj, a sve u cilju što bolje, kvalitetnije i efikasnije zaštite od
požara.
U 2018. godini treba nastaviti sa sustavnim osposobljavanjem, stručnim usavršavanjem
pripadnika vatrogasnih postrojbi te nabavkom vatrogasne opreme u skladu s financijskim
mogućnostima. Nastavak rada s vatrogasnom mladeži je garancija operativne sposobnosti
razmatranih vatrogasnih postrojbi u godinama koje dolaze. Svako dobrovoljno vatrogasno društvo
treba biti svjesno da bez kontinuiranog rada s mladeži dolazi do zastoja u radu i pada kvalitete rada
unutar samog društva. Kroz rad s mladeži ujedno se povećava i nivo preventive stanovništva.
Ovo Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Sibinj u 2017. godini će se objaviti u
„Službenim novinama općine Sibinj“.
KLASA: 810-01/18-01/06
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 23.ožujak 2018.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković
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Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine
Sibinj za 2018. godinu

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) i
članka 30. Statuta Općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 04/13, 01/18)
Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 23.03.2018. godine, donijelo je
PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE
SIBINJ ZA 2018. GODINU
I.
Općinsko vijeće Općine Sibinj donijelo je i usvojilo Procjenu ugroženosti od požara i Plan
zaštite od požara za područje Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
5/17). Navedena Procjena je temelj za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unaprjeđenje
zaštite od požara za područje Općine Sibinj za 2018. godinu.
II.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Sibinj Općinsko vijeće Općine
Sibinj donosi Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Sibinj za 2018.
godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).
III.
U cilju unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Sibinj potrebno je u 2018. godini
provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija, potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca, ovisno o
području obuhvaćenog požarom (otvoreni prostor, požar čvrstog objekta, požar stambenog
objekta).
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica
b) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period – žetvena sezona)
potrebno je osigurati stalno vatrogasno dežurstvo i upozoravati stanovnike Općine na
poduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara. Putem plakata i pisanih obavijesti stalno
upozoravati stanovništvo na moguće opasnosti od požara. Izvršiti preventivne preglede
stambenih i gospodarskih objekata.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica
c) Potrebno je sustavno pratiti stanje odlagališta otpada na području Općine i poduzeti mjere za
sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta. Posebnu pozornost posvetiti provedbi mjera
uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane korištenja odlagališta „divljih“ deponija.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Uskladiti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Sibinj.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
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b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
c) Po donošenju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za
Republiku Hrvatsku, izraditi i usvojiti sve propisane akte.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
3. Tehničke mjere
a) Sukladno Procjeni zaštite od požara i tehnoloških eksplozija potrebno je u 2018. godini, u
skladu s objektivnim fiskalnim mogućnostima, nastaviti opremanje vatrogasnih postrojbi
materijalno-tehničkim sredstvima u prvom redu osobnom zaštitnom opremom.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica
b) Potrebno je učiniti sve napore kako bi se vatrogasni domovi što prije opremili i učinili
potpuno funkcionalnim..
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica
c) Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu odnosno uklanjanja nedostataka na vozilima,
opremi i tehnici potrebnoj za djelovanje na požarima. Po završetku sezone popisati oštećenu
tehniku i opremu, te provesti sanaciju istih.
Izvršitelj zadatka: DVD Sibinj i DVD Slobodnica
d) Sufinancirati osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za vatrogasna zvanja i
specijalnosti.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
4. Urbanističke mjere
a) U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) obvezno
je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
b) U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba
osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD Slobodnica
5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara na otvorenom prostoru
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru, nužno
je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti
od požara.
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Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
b) Obvezan je nadzor i skrb nad cestama na području Općine te zemljišnim pojasom uz cestu.
Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog
sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. U skladu s navedenim obvezno je čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari, odnosno, onih tvari koje bi mogle
izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, Uprava za ceste Brodsko-posavske županije
c) Potrebno je organizirati savjetodavni sastanak odnosno javnu tribinu sa svim sudionicima i
obveznicima provođenja zaštite od požara, a prvenstveno: vlasnicima i korisnicima
poljoprivrednog zemljišta, šuma, stanovnicima koji se pretežito bave poljoprivrednom
djelatnošću, šumarskim i poljoprivrednim inspektorima, te nadležnim inspektorima zaštite
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja
požara smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
d) Učiniti dodatne napore kako bi se aktiviralo Dobrovoljno vatrogasno društvo Grižići.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
IV.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj upoznat će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana
sve pravne subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.
V.
Financijska sredstva za provedbu ovog Provedbenog plana osigurati će se u Proračunu
Općine Sibinj.
VI.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 810-01/18-01/07
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 23.03.2018. godine
Predsjednik općinskog vijeća:
Krunoslav Eraković
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Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste – neotuđivo vlasništvo općine Sibinj

Na osnovu članka 103. Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te
članka 30. Statuta Općine Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 04/13,
01/18.), Općinsko vijeće Općine Sibinj, na svojoj 7.sjednici održanoj dana 23.03.2018.
godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI,
NERAZVRSTANE CESTE - NEOTUĐIVOG VLASNIŠTVO OPĆINE SIBINJ
Članak 1.
Ukida se status nekretnine javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene u
neotuđivo vlasništvo Općine Sibinj, koja je upisana u z.k. uložak broj 2631, k.o. Sibinj, a
koje se sastoje iz:
-kčbr.3861/1 – Put Rit sa površinom od 1.102 m2.
Članak 2.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, će temeljem ove Odluke, otpisati
navedenu nekretninu u novi zemljišno-knjižni uložak, iste katastarske općine, i uknjižiti ju u
vlasništvo Općine Sibinj.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama općine
Sibinj“.
Obrazloženje
Provjerom na licu mjesta, utvrđeno je da kčbr. 3861/1, k.o. Sibinj, više nema status javnog
dobra u općoj uporabi, pošto ulični dio navedene nekretnine predstavlja oranicu sa zasađenim
voćem.
Sukladno navedenom, Općinsko vijeće Općine Sibinj je donijelo ovu Odluku o ukidanju
statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene kao neotuđivo vlasništvo
Općine Sibinj, te o uknjižbi iste u vlasništvo Općine Sibinj, kao nadležne jedinice lokalne
samouprave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 944-02/17-01/06
URBROJ: 2178/08-01-18-9
Sibinj, 23.ožujak 2018..godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Odluka o osnivanju prava služnosti

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” 04/13, 1/18) i članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
imovinom u vlasništvu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:
19/15) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7. sjednici održanoj 23.03.2018. godine,
donosi
O D L U K U
o osnivanju prava služnosti
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se osnivanje prava služnosti za izgradnju i održavanje
nadzemnih vodova 0,4 kV zbog izmještanja i uređenja nadzemnih vodova 0,4 kV u
Gromačniku, na k.č.br. 849/1 k.o. Gromačnik, upisana u z.k.ul. 1020, , u korist tvrtke Hrvatska
elektroprivreda d.d. Zagreb zastupano po punomoćniku HEP- Operator distribucijskog sustava
d.o.o., Elektra Slavonski Brod.
Članak 2.
O osnivanju prava služnosti sklopit će se Ugovor o osnivanju prava služnosti.
Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj.
Članak 3.
Sastavni dio ove odluke je dopis za sklapanje Ugovora o pravu služnosti, Broj i znak
4010/1355/18/PA, zaprimljen u Općini Sibinj, 06.03.2018. godine, KLASA:023-05/18-02/17,
URBROJ:4010/1355/18/PA-1.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama
općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-05/18-02/17
URBROJ: 2178/08-01-18-2
Sibinj, 23.ožujak 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih
obitelji na području općine Sibinj

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj: 04/13, 01/18) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7. sjednici
održanoj 23.03.2018 donijelo je
PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA
STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI
NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ

1. UVOD
Stanovanje je osobito važna ljudska potreba, a stambeni objekt je svakako velika
materijalna vrijednost svakog domaćinstva. Rješavanje stambenih potreba ovisi o socijalnogospodarskim uvjetima svake zajednice. Na području socijalne politike u fokusu zanimanja je
socijalno stanovanje i intervencije koje jedinice lokalne i regionalne samouprave poduzimaju
u rješavanju stambenih potreba svojih građana.
Općina Sibinj ovim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja
mladih obitelji na području Općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Program), namjerava pomoći
svom stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je i jedan od najvećih problema,
posebice kada je riječ o mladim obiteljima s većim brojem djece ali i radi sve većeg
raseljavanja za boljim uvjetima života.

2. STANOVNIŠTVO NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ
2.1. Opći podaci
Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Sibinj broji ukupno 6895
stanovnika, što predstavlja smanjenje za 8,66% u odnosu na Popis stanovništva 2001. godine.
Najveći dio stanovništva, njih 35,16% živi u naselju Sibinj.
S obzirom na prvi popis stanovništva iz 1857. godine broj stanovnika općine se
povećao za 99,57 %. Na području Općine Sibinj najveći broj stanovnika je zabilježen 2001.
godine.
Tablica 1. Opći podaci o Općini Sibinj
Broj naselja Općine
Broj stanovnika Općine (Popis stanovništva iz 2011.)
Površina Općine
Gustoća naseljenosti
Izvor: Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr)
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Tablica 2. Kretanje broja stanovnika u Općini Sibinj
Popisi

Broj stanovnika

1857.
3.455
1868.
3.561
1880.
3.240
1890.
3.793
1900.
4.074
1910.
4.688
1921.
4.478
1931.
5.160
1948.
5.663
1953.
6.005
1961.
6.549
1971.
6.683
1981.
6.572
1991.
6.886
2001.
7.549
2011.
6.895
Izvor: Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr)

Razlika

apsolutna

u%

106
-321
553
281
614
-210
682
503
342
544
134
-111
314
663
-654

3,07
-9,01
17,07
7,41
15,07
-4,48
15,23
-9,75
6,04
9,06
2,05
-1,67
4,78
9,63
-8,66

Brojčani odnos muškog i ženskog stanovništva karakterizira fiziološki okvir
demografske mase, na što ukazuje struktura stanovništva po spolu, a potencijalnu vitalnost i
biodinamiku stanovništva ukazuje dobna struktura stanovništva.
Na području Općine Sibinj živi ukupnu 6.895 stanovnika, od čega 3.395 žena i 3.500
muškaraca što je omjer 1:1,031 iz čega možemo zaključiti da je prisutan ravnomjeran odnos
spolova.
U ukupnom broju stanovnika najviše je radno sposobnog stanovništva (15-64 godine),
66,79%.
Tablica 3. Starosna struktura stanovništva
Broj stanovnika u dobi
Radno sposobno stanov.
Spol
Ukupno
(0-19 godina)
(15-64 godine)
Ukupno 6.895
1664
4605
M
3.395
854
2.375
Ž
3.500
810
2.230
Izvor: Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr)
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60 godina i više
1.506
606
900
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2.2. Migracije stanovništva
Prostorna pokretljivost stanovništva dosta je prisutna na ovom području. Prisutne su
dnevne migracije stanovništva, kao dnevno kretanje radne snage od mjesta stalnog boravka do
radnog mjesta, budući da veliki broj stanovnika dnevno odlazi na posao u industrijski
razvijenije okolne gradove.
Međutim, sve veći problem ovog područja su emigracije mladih i obrazovanih osoba s
područja Općine Sibinj u gradove i u inozemstvo, koji odlaze najčešće zbog nemogućnosti
pronalaska posla, a manjim dijelom zbog većih plaća, kvalitetnijih radnih mjesta i
kvalitetnijeg života općenito.
Tablica 4. Prikaz broja doseljenog i odseljenog stanovništva u Općini Sibinj
Odseljeni u
drugi
Odseljeni
Odseljeni u
Ukupno
Ukupno
grad/općinu u drugu
Godina
inozemstvo
doseljeni
odseljeni
iste
županiju
županije
2011.
104
152
84
39
115
2012.
100
117
61
28
12
2013.
126
184
100
42
13
2014.
128
174
69
41
48
2015.
113
216
80
37
78
Izvor: Državni zavod za statistiku (www.dzs.hr)
Po pokazateljima iz prethodnih tablica kao što je pad broja stanovništva područje
Općine Sibinj suočava se s depopulacijom stanovništva.

2.3. Demografski program kroz prostorno planiranje u Općini Sibinj
Imajući u vidu navedene demografske podatke, kao osnovni cilj i prioritet budućeg
razvoja Općine Sibinj nameće se zadržavanje postojećih i privlačenje novih stanovnika. No za
realizaciju tog cilja potrebno je omogućiti i izgradnju stambenog fonda kao i drugih javnih
građevina koje prate opće potrebe stanovnika i stanovanje.
Razvoj naselja i količina površina za njihov nesmetani razvoj na prostoru Brodskoposavske županije, pa tako i Općine Sibinj, su vrlo povoljni. Ne postoje prostorna ograničenja
koja bi usporavala ili ograničavala njihov razvoj, jer je planskom dokumentacijom osigurano
dovoljno prostora za smještaj i razvoj naselja.
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3. CILJ I KORISNICI PROGRAMA
Ciljevi se demografskog razvoja mogu preciznije odrediti kao: obnavljanje naselja
kroz poboljšanje društvene i tehničke (komunalne) infrastrukture; ublažavanje i ispravljanje
negativnih demografskih tendencija osiguranjem prirodnog kretanja i migracijskih tokova;
osiguranjem ravnomjernog razmještaja stanovništva u prostoru i poboljšanjem standarda
življenja.
Demografski cilj treba realizirati zadržavanjem postojećeg i povratkom iseljenog
posebno mlađeg stanovništva, poticanjem povećanja broja članova obitelji te istovremenim
stvaranjem uvjeta školovanja i rada u mjestu stanovanja. Treba stimulirati ostanak mlađih
osoba u radno-aktivnoj dobi te stvarati uvjete za imigracijska kretanja.
Međutim, postoji više problema u provođenju ovog programa, a jedan od njih leži u
nedostatku raspoloživih građevinskih zemljišta i stambenih objekata u vlasništvu Općine
Sibinj, u kompliciranoj birokraciji prilikom otkupa i prodaje ciljanim skupinama.
Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji.
Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov
bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih drugova nije
navršio 35 godina života prije nego je raspisan javni poziv i da rješavaju svoje stambeno
pitanje, da li stjecanjem vlasništva nad nekretninom i to po prvi put ili rekonstrukcijom
postojećeg vlastitog stambenog objekta.
Za potrebe ovog programa izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na
muški i ženski rod.

4. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA
MLADIH OBITELJI
4.1. Mjera 1.1.: Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili
stambenog objekta na području Općine Sibinj
Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi građevinsko
zemljište ili stambeni objekt (kuću ili stan) koji se nalazi na području Općine Sibinj i to
isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom a kojom po prvi puta rješava
svoje stambeno pitanje.
Barem jedan od bračnih drugova mora biti u stalnom radnom odnosu i imati stalna
primanja.
Građevinskim zemljištem za potrebe ovog programa smatra se zemljište koje je
izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina odnosno
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građevinskim zemljištem smatra se katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i
veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladno
prostornom planu Općine.
Bitan preduvjet korištenja ove mjere da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug te
drugi članovi njihove obitelji a koji žive u zajedničkom kućanstvu, nisu do dana raspisivanja
javnog poziva, vlasnici/suvlasnici neke nekretnine (građevinskog zemljišta, stambenog ili
poslovnog prostora) na području Republike Hrvatske ili da istu nisu prodali, darovali ili na
bilo koji drugi način otuđili.
Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na
području Općine Sibinj i kupovinom postao njegovim vlasnikom i to od dana objave
„Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području
općine Sibinj“ može ostvariti pomoć za kupnju tog građevinskog zemljišta na ime subvencije
kupoprodajne cijene do iznosa 50 %, a maksimalno do iznosa od 15.000,00 kuna, na temelju
valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora.
Ugovorena kupoprodajna cijena utvrđuje se na temelju kupoprodajnog ugovora,
sklopljenog nakon raspisivanja Javnog poziva, te potpisanog i ovjerenog kod javnog
bilježnika.
Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog
zemljišta ili stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa svojim
bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima.
Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan i
upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere.
Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do
iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini.
Financijska pomoć/subvencija je jednokratna po mladoj obitelji i ne može se
kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa.
Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju
građevinskog zemljišta i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je
ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu.
Podnositelj zahtjeva je dužan sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljene
nekretnine u roku 36 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog
zemljišta te zadržati to prebivalište slijedećih 5 godina.
Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju
stambenog objekta na području Općine Sibinj i time postao Korisnikom ovog Programa
mjera, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog objekta u
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roku 6 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora te zadržati to prebivalište slijedećih 5
godina.
Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom,
dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u Općinu
Sibinj.
Korisnik ovog Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu
financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko
zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije koji iznos je
uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist Općine Sibinj.
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju:
- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i
prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,
- ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije
- ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom
- ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom
Programu,
- ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio
financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom
Korisnik programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim bračnim
drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu nekretninu za čiju
kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 5 godina od dana od kada je
Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi
nekretnine za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju od Općine Sibinj.
Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom
roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će
Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u
cjelokupnom iznosu Općini Sibinj.
Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 1.1. iz
ovog Programa, vraća se po proteku 5 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio
svoje prebivalište i prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je
primio financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz
Ugovora i ovog Programa.
Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina od prijave na adresi kupljene nekretnine (u
rokovima ranije navedenim), svake godine u prosincu u razdoblju od 01.12. do 31.12.
dostaviti Općini Sibinj potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje ne smije biti starije od 30 dana
da prebiva na adresi nekretnine čija je kupnja sufinancirana ovim Programom mjera.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže:
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1. prijava za Mjeru 1.1.
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu
prebivališta)
4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema
mjestu prebivališta)
5. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
6. Potvrdu porezne uprave o primanjima u prethodnoj godini
7. Potvrda/dokaz da je podnositelj ili njegov bračni drug u stalnom radnom odnosu
8. izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt koji je
predmet zahtjeva
9. izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo)
10. dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova
obitelji te da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili na drugi
način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH (izjava ovjerena
kod javnog bilježnika
11. preslika ugovora o kupoprodaji zemljišta odnosno stambenog objekta
12. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
13. izjava o promjeni prebivališta
14.uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije
pokrenut postupak za kaznena djela
15.i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

4.2. Mjera 1.2.: Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju
obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći
stambeni prostor
Bitan preduvjet korištenja ove mjere da podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug te
drugi članovi njihove obitelji a koji žive u zajedničkom kućanstvu, nisu do dana podnošenja
prijave na raspisani javni poziv, vlasnici/suvlasnici nekih drugih nekretnina i to
građevinskog zemljišta, stambenog ili poslovnog prostora na području Republike Hrvatske ili
da iste nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili iz svog vlasništva.
Rekonstrukcija obiteljskih kuća ili stanova u smislu ovog Programa podrazumijeva
dogradnju, nadogradnju i preinaku postojećeg stambenog objekta mlade obitelji koja
zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave u skladu s ovim Programom.
Rekonstrukcija odnosno dogradnja i nadogradnja je prihvatljiv trošak ako postojeći
objekt nije odgovarajući stan.
Odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je
primjereno opremljen infrastrukturom i udovoljava higijensko – tehničkim uvjetima za zdravo
stanovanje, veličine je oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku
daljnju osobu koja se nalazi u zajedničkom kućanstvu, još oko 10 m².
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Prihvatljivim troškom za ovu mjeru smatra se i plaćanje priključka na infrastrukturu
(priključak za opskrbu pitkom vodom i priključak električne energije).
Podnositelj i njegov bračni drug u svom vlasništvu ili suvlasništvu mogu imati samo
jednu stambenu nekretninu, i to onu za koju podnose prijavu, kako bi se smatrali
prihvatljivim.
Također, preduvjet je da Podnositelj zahtjeva ili njegov bračni drug ima manje od 35
godina odnosno da nije navršio 35 godina života prije nego je raspisan javni poziv, da
Podnositelj, njegov bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, su prijavljeni i da žive na adresi tog
stambenog objekta te da se taj stambeni objekt nalazi na području Općine Sibinj.
Za suvlasnički dio bračni drug mora uz prijavu priložiti i izjavu kojom potvrđuje da je
suglasan sa predloženom rekonstrukcijom i radovima te da je upoznat sa podnošenjem prijave
za korištenje ove mjere.
Podnositelj prijave za ovu mjeru dužan je dokazati da postojeći stambeni objekt nije
odgovarajući stambeni prostor te je u tu svrhu obvezan priložiti skicu izvedenog odnosno
postojećeg stanja, skicu planiranog zahvata sa izračunom povećanja korisne površine stana
koju izrađuje ovlašteni inženjer građevinarstva, ukoliko ima za cilj povećati korisnu površinu
stana, zajedno sa potvrdom o broju članova domaćinstva prijavljenih na adresi stambenog
objekta koji je predmet prijave ili u slučaju potrebe spajanja na infrastrukturu (priključak za
opskrbu pitkom vodom i priključak električne energije) ponudu pravnog subjekta koji će
izvesti priključak radi spajanja na infrastrukturu za stambeni objekt koji je predmet prijave.
Za rekonstrukciju, dogradnju i/ili nadogradnju primjenjuju se važeći propisi koji
vrijede za gradnju te ako je sukladno tim propisima za predmetne zahvate nužno ishoditi
građevinsku dozvolu, zahtjevu Podnositelj prilaže i pravomoćnu građevinsku dozvolu
odnosno akt kojim je ista izmijenjena ili dopunjena.
Kao prihvatljiv trošak po ovoj mjeri su materijal i izvršeni radovi na rekonstrukciji,
dogradnji i/ili nadogradnji, troškovi priključka spajanja na infrastrukturu, adaptaciji i sanaciji
stambenog prostora i drugo u smislu poboljšanja kvalitete stanovanja.
Prije odobravanja zahtjeva u okviru ove mjere, Općina Sibinj zadržava pravo provjere
i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi, svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.
Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri odobrava se u visini 50 % prihvatljivih troškova
rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje, troškova priključka radi priključivanja na
infrastrukturu a maksimalno u visini do 7.500,00 kuna.
Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se
kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa.
Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom tekuće
godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu.
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Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za
rekonstrukciju stambenog objekta na području Općine Sibinj i koji je time postao Korisnikom
ovog Programa mjera, dužan je zadržati prebivalište na adresi stambenog objekta za čiju
rekonstrukciju ili infrastrukturno opremanje mu je odobrena financijska pomoć/subvencija
slijedećih 5 godina od dana dodjele financijske pomoći.
Korisnik je dužan u razdoblju od 5 godina od primljene financijske pomoći/subvencije
za rekonstrukciju svog stambenog objekta koja je predmet ove mjere, svake godine u prosincu
u razdoblju od 01.12. do 31.12. dostaviti Općini Sibinj potvrdu/uvjerenje o prebivalištu, koje
ne smije biti starije od 30 dana da prebiva na adresi nekretnine čija je rekonstrukcija
(dogradnja, nadogradnja ili priključivanje na infrastrukturu) sufinancirana ovim Programom
mjera.
Korisnik ovog Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu
financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko
zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije koji iznos je
uvećan za eventualne troškove prisilne naplate, u korist Općine Sibinj.
Korisnik je dužan dostaviti Zahtjev za isplatu sredstava Općini Sibinj po sklopljenom
Ugovoru o dodjeli financijske pomoći/subvencije, kojim će zatražiti isplatu financijske
pomoći/subvencije i to nakon izvršene rekonstrukcije, nadogradnje i/ili dogradnje te
izvedenog priključka na infrastrukturu za stambeni objekt za koji mu je odobrena financijska
pomoć/subvencija u sklopu ove mjere, uz koji Zahtjev je Korisnik dužan priložiti i dokaze da
je izvršio plaćanje nastalih troškova rekonstrukcije, nadogradnje i/ili dogradnje ili priključka
na infrastrukturu.
Instrument osiguranja se aktivira u slučaju ukoliko Podnositelj:
-

ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije
ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom
te postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom
Programu

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja Mjere 1.2. iz
ovog Programa, vraća se po proteku 5 godina od dana primitka financijske pomoći/subvencije
i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i ovog Programa.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
1. prijava za Mjeru 1.2.
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga
3. uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnine (prema mjestu
prebivališta)
4. uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretninu (prema
mjestu prebivališta)
5. potvrdu nadležne Porezne uprave o prometu nekretnina za sebe i bračnog druga
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6.
7.
8.
9.

izvadak iz zemljišnih knjiga za stambeni objekt koji je predmet rekonstrukcije
izjava za suvlasnika (ako je primjenjivo)
troškovnik radova
dokaz o tome da se radi o prvoj i jedinoj nekretnini podnositelja zahtjeva i članova
obitelji te da podnositelj zahtjeva ni drugi član njegove obitelji nije prodao ili
na drugi način otuđio nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu na području RH
(izjava ovjerena kod javnog bilježnika )
10. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu
11. izjava o promjeni prebivališta
12.uvjerenje nadležnog suda da protiv podnositelja i njegovog bračnog druga nije
pokrenut postupak za kaznena djela
13.i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja

za povećanje kvadrature stambenog prostora potrebno je priložiti i:
-

skica postojećeg stanja sa vidljivom razlikom u kvadraturi za nadogradnju i
dogradnju– izdanu od ovlaštenog projektanta
potvrda o broju članova domaćinstva ako se radi o povećanju kvadrature stambenog
prostora
po potrebi i pravomoćnu građevinsku dozvolu

za infrastrukturno opremanje:
- ponudu za priključak na infrastrukturu

5. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA
Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri
rješavanju stambenog pitanja na području općine Sibinj objavljuje se, u pravilu, početkom
godine i vrijedi do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu
te se i prijava može podnijeti tijekom tog razdoblja.
Javni poziv mora sadržavati popis mjera koje mlade obitelji mogu koristiti, popis
dokumentacije koju moraju dostaviti za korištenje pojedine mjere, uvjete koje podnositelj
mora zadovoljavati da bi bio korisnik mjere i sve ostale značajke pojedine mjere. Objavljuje
se na stranicama općine www.sibinj.hr i na oglasnoj ploči općine Sibinj.
Postupak objave javnog poziva i zaprimanja i pregleda prijava provodi Jedinstveni
upravni odjel. O svakom zahtjevu Odlukom odlučuje općinski načelnik.
Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije sklapa Općinski načelnik i Korisnik
mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva.
Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju i
udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom Programu.
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6. OSTALE ODREDBE
Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po bilo
kojoj osnovi prema Općini Sibinj.
Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom
roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.
Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se
uzimati u obzir.
Kao prihvatljiv trošak po ovom Programu priznaju se, uz ostale uvjete utvrđene ovim
Programom, troškovi nastali nakon raspisivanja Javnog poziva odnosno sklapanja Ugovora o
dodjeli financijske pomoći/subvencije, ako je primjenjivo.

7. ZAKLJUČAK
Ovim Programom nije moguće riješiti u cijelosti ukupnu problematiku demografskog
stanja na području općine Sibinj, ali demografsko stanje u općini Sibinj ne sagledava se samo
kao socijalni problem, već kao integralni dio ukupnog društvenog i gospodarskog razvoja s
obzirom da se broj stanovništva, obrazovna i dobna struktura praktički odražava na razvoj
svih gospodarskih i društvenih djelatnosti. Stoga je posebno naglašeno da se željeni
demografski ciljevi ne mogu ostvarivati povremeno, već trebaju biti rezultat kontinuiranog
planiranja, uz angažiranje konkretnih financijskih sredstava koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Sibinj, ali i u državnom Proračunu.
8. PRIMJENA
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-01/18-01/43
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 23.ožujak 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sibinj

Na temelju članaka 3., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (''Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sibinj, na svojoj 7.
sjednici održanoj dana 23.03.2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Sibinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na području općine Sibinj, način i uvjeti
obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na
području općine Sibinj.
Članak 2.
Na području općine Sibinj mogu se obavljati slijedeće komunalne djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
3. crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
4. prijevoz putnika u javnom prometu,
5. skupljanje i odvoz komunalnog otpada
6. odlaganje komunalnog otpada,
7. održavanje javnih površina,
8. održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova,
9. tržnice na malo,
10. održavanje groblja i ukop pokojnika
11. obavljanje dimnjačarskih poslova,
12. javna rasvjeta.
Posebnim zakonom ili ovom Odlukom propisano je što se podrazumijeva pod pojmom svake od
navedenih komunalnih djelatnosti iz prethodnog stavka.
Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti navedenih u članku 2. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Općinu
Sibinj i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: pod kojom se razumijeva provođenje obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata, glodavaca i patogenih
mikroorganizama.
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod kojom se razumijeva skupljanje i hvatanje te zbrinjavanje
pasa i mačaka bez nadzora te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.
3. prigodno ukrašavanje naselja: pod kojom se razumijeva prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje
naselja za državne, općinske, božićno-novogodišnje praznike i/ili druge prigode i manifestacije
(zastave, ukrasi i sl.) te uklanjanje postavljenog.
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4. sanacija divljih odlagališta: pod kojom se razumijeva prikupljanje komunalnog otpada sa divljih
odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje
divljeg odlagališta.
5. održavanje odlagališta građevinskog otpada: pod kojom se razumijeva upravljanje
odlagalištem građevinskog otpada kao i njegovo uređenje i zatvaranje.
6. upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan: pod kojom se razumijeva
upravljanje i održavanje površina na kojima se obavlja prodaja robe na štandovima i klupama izvan
tržnice na malo za vrijeme trajanja sajmova, crkvenog goda, raznih manifestacija, i drugih prigodnih
događanja u Općini Sibinj
7. oglašavanje i plakatiranje: pod kojom se razumijeva informiranje stanovnika Općine glasilima,
raznim letcima i postavljanje oglasa i plakata koji ih o nečemu obavještavaju, na oglasnim mjestima u
vlasništvu Općine Sibinj (oglasne ploče, oglasni stupovi), te njihovo održavanje.
8. ugradnja i održavanje komunalne opreme: pod kojom se razumijeva održavanje klupa, košarica za
otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih
nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno parkiranje,
prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl.
9. obnova horizontalne i vertikalne signalizacije: pod kojom se razumijeva održavanje i obnova
horizontalne i vertikalne signalizacije oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim javnoprometnim
površinama pod upravom Općine Sibinj.
10. održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK): pod kojom se razumijeva
održavanje polietilenskih cijevi (PHD) cijevi, nadzor nad izvođenjem radova polaganja
telekomunikacijskih instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova
razvoja, priprema podataka za zaključenje ugovora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu Općine
Sibinj te izrade planova razvoja i geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.
11. upravljanje i održavanje nekretnina: pod kojom se razumijeva upravljanje društvenim domovima i
sportskim građevinama u vlasništvu općine Sibinj, upravljanje društvenim domovima radi davanja na
privremeno i povremeno korištenje fizičkim i pravnim osobama te poslovi vezani uz održavanje i
rekonstrukciju društvenih domova i sportskih građevina.
12. održavanja čistoće: pod kojom se razumijeva uređenje i čišćenje nekretnina u vlasništvu općine
Sibinj i poslovi uređivanja i čišćenja spomenika na području općine Sibinj.
Članak 4.
Komunalne djelatnosti na području općine Sibinj mogu obavljati:
1. trgovačko društvo u vlasništvu Općine Sibinj,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

II. ODREDBE O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
TRGOVAČKOG DRUŠTVA U VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ
Članak 5.
Trgovačko društvo u vlasništvu Općine Sibinj može obavljati sljedeće komunalne djelatnosti:
• održavanje javnih površina,
• iskop i održavanje kanalske mreže,
• sanacija divljih odlagališta,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tržnica na malo,
održavanje groblja i ukop pokojnika,
obavljanje pogrebnih poslova
prigodno ukrašavanje naselja,
održavanje čistoće,
održavanje odlagališta građevinskog otpada,
upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan,
ugradnja i održavanje komunalne opreme,
obnova horizontalne i vertikalne signalizacije,
održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK)
dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija
veterinarsko-higijeničarski poslovi
upravljanje i održavanje nekretnina
oglašavanje i plakatiranje

Komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Sibinj mogu se
obavljati i putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova s pravnom ili fizičkom osobom.
Odluku o tome donosi Općinsko vijeće, a na prijedlog općinskog načelnika.
III. ODREDBE O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTIMA NA TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI
Članak 6.
Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom;
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;
3. prijevoz putnika u javnom prometu;
4. obavljanje dimnjačarskih poslova;
5. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama;
6. skupljanje i odvoz komunalnog otpada;
7. odlaganje komunalnog otpada.
Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koje komunalne djelatnosti će se obavljati dodjeljivanjem
koncesije.
Pripremne radnje i postupak davanja koncesije propisan posebnom odlukom, obavlja se sukladno
odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu.
IV. ODREDBE O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH
POSLOVA
Članak 7.
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova, mogu obavljati na području Općine Sibinj slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje javne rasvjete,
2. održavanje nerazvrstanih cesta
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
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Članak 8.
Odluku o odabiru osobe sa kojom će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova donosi
Općinsko vijeće.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova temeljem odluke iz prethodnog stavka s odabranim
ponuditeljem sklapa općinski načelnik, najdulje na vrijeme od 4 godine.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sadrži:
- djelatnosti za koje se ugovor sklapa,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora.
Članak 9.
Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz
članka 8. ove Odluke provodi se prikupljanjem ponuda.
Odluku o početku prikupljanja ponuda donosi općinski načelnik.
Postupak prikupljanja ponuda provodi se pozivom na dostavu ponude od strane najmanje tri
gospodarska subjekta koji obavljaju djelatnost koja je predmet postupka.
Članak 10.
Postupak prikupljanja ponuda provodi povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik, posebno za svaki
postupak, a isto se sastoji od predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo je dužno utvrditi sve okolnosti relevantne za provedbu postupka, izraditi dokumentaciju
za nadmetanje, tehničke specifikacije, troškovnik, prijedlog ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova i ostalu dokumentaciju i informacije koje su potrebne za sastavljanje ponuda.
Gospodarskim subjektima kojima je poslan poziv na dostavu ponuda mora se omogućiti davanje
pojašnjenja dokumentacije za nadmetanje od strane povjerenstva.
Komunikacija između Općine Sibinj i gospodarskih subjekata mora se obavljati na dokaziv način.
Članak 11.
Dokumentacija za provedbu postupka mora minimalno sadržavati:
- opće podatke,
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- troškovnik,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,
- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
- rok valjanosti ponude,
- uvjete koje ponuditelji moraju ispuniti i dokumenti kojima se ti uvjeti dokazuju,
- kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
- ostalo.
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Članak 12.
Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda odmah po isteku roka za dostavu ponuda.
Otvaranje ponuda nije javno.
Na osnovi pristiglih ponuda povjerenstvo će izvršiti pregled i ocjenu ponuda, sastaviti zapisnik o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda i temeljem toga uputiti Općinskom vijeću obrazloženi prijedlog
odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka.
Ponuditelji koji ne dokažu tražene uvjete iz dokumentacije biti će isključeni iz postupka pregleda i
ocjene ponuda te neće sudjelovati u rangiranju prema kriteriju odabira. Općina Sibinj zadržava pravo
provjere dostavljenih podataka, pravo zahtijevanja dostave izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata
kao i pravo pojašnjavanja i upotpunjavanja dostavljenih dokumenata.
Članak 13.
U roku od 15 dana od donošenja odluke Općinskog vijeća o istoj će se na dokaziv način obavijestiti
ponuditelji.
Općinsko vijeće zadržava pravo ne izabrati niti jednu ponudu i za to nije dužno davati nikakva
obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga ponuditelji mogli imati.
Članak 14.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se zakonske odredbe.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ugovori o koncesiji i ugovori o povjeravanju komunalnih poslova, zaključeni prije stupanja na snagu
ove Odluke, ostaju na snazi odnosno vrijede do isteka ugovorenog roka.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem
ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:
21/16) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području općine Sibinj obavljaju temeljem
koncesije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj 12/14, 21/16).
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenim novinama Općine Sibinj''.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 363-01/18-01/05
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 23.ožujak 2018. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Odluka o povjeravanju komunalnih poslova trgovačkom društvu
USLUGE SIBINJ d.o.o. za komunalne djelatnosti

Na temelju članaka 3., 4. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 6/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, i članka 30. Statuta Općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 04/13, 01/18) Općinsko vijeće Općine
Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 23.03.2018. godine, donosi
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. za
komunalne djelatnosti
Članak 1.
Ovom se Odlukom trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. za komunalne djelatnosti,
kao Izvršitelju, u 100%-om vlasništvu Općine Sibinj, kao Naručitelju, povjerava obavljanje
slijedećih poslova:
1.Održavanje javnih površina: pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva
održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih
kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta
koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu,
2. Iskop i održavanje kanalske mreže,
3. Održavanje groblja i ukop pokojnika: pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje
prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop pokojnika
4. Prigodno ukrašavanje naselja: pod kojom se razumijeva prigodno ukrašavanje i
osvjetljavanje naselja za državne, općinske, božićno-novogodišnje praznike i/ili druge prigode
i manifestacije (zastave, ukrasi i sl.) te uklanjanje postavljenog,
5.Ugradnja i održavanje komunalne opreme; pod kojom se razumijeva održavanje klupa,
košarica za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, dječjih
igrališta, autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za bicikle, elemenata
za nepropisno parkiranje, prometnih i raznih ostalih komunalnih znakova i oznaka i sl,
6. Obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih
dijelova potpornih zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prokopi ulica i sl.) za potrebe Općine
Sibinj i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Općine Sibinj,
7.Upravljanje i održavanje nekretnina: pod kojim poslovima se razumijeva upravljanje
društvenim domovima i sportskim građevinama u vlasništvu općine Sibinj, upravljanje
društvenim domovima radi davanja na privremeno i povremeno korištenje fizičkim i pravnim
osobama te poslovi vezani uz održavanje i rekonstrukciju društvenih domova i sportskih
građevina.
8. Održavanje čistoće: pod kojom se razumijeva uređenje površina i čišćenje društvenih
domova, sportskih građevina u vlasništvu općine Sibinj. poslovi uređivanja i čišćenja
spomenika na području općine Sibinj
9.Obavljanje usluga uklanjanja ruševnih objekata, zbog provedbe Zakona o građevinskoj
inspekciji, za potrebe Općine Sibinj,
10. Sanacija divljih odlagališta: pod kojom se razumijeva prikupljanje komunalnog otpada sa
divljih odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i
saniranje i zatvaranje divljeg odlagališta,
11.Upravljanje tržnicom na malo,
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12. Oglašavanje i plakatiranje: pod kojom se razumijeva informiranje stanovnika Općine
glasilima, raznim letcima i postavljanje oglasa i plakata koji ih o nečemu obavještavaju, na
oglasnim mjestima u vlasništvu Općine Sibinj (oglasne ploče, oglasni stupovi), te njihovo
održavanje,
13. Održavanje odlagališta građevinskog otpada: pod kojom se razumijeva upravljanje
odlagalištem građevinskog otpada kao i njegovo uređenje i zatvaranje.
14. Upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan: pod kojom se
razumijeva upravljanje i održavanje površina na kojima se obavlja prodaja robe na
štandovima i klupama izvan tržnice na malo za vrijeme trajanja sajmova, crkvenog goda,
raznih manifestacija i drugih prigodnih događanja u Općini Sibinj,
15. Obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, pod kojom se razumijeva održavanje i
obnova horizontalne i vertikalne signalizacije oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim
javnoprometnim površinama pod upravom Općine Sibinj.
16. Ostali poslovi koji u ovoj Odluci nisu navedeni, ali njihov opseg i sadržaj ima komunalni
karakter i značaj te za iste postoji potreba i dužnost Općine Sibinj u njihovom obavljanju.
Članak 2.
Izvršitelj je obvezan:
- u obavljanju povjerenih komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke pridržavati se
odredbi važećih općih akata i posebnih odluka nadležnih općinskih tijela koji uređuju
pojedina upravna područja i postupanja te se odnose na povjerene komunalne
poslove,
- poslove iz članka 1. ove Odluke obavljati zakonito, stručno, savjesno i po pravilima
struke,
- za potrebe Općine Sibinj, kao vlasnika društvenih domova i sportskih građevina, iste
stavit na raspolaganje Općini, radi korištenja i uporabe, u bilo koje vrijeme,
- uredno ispostavljati fakture za obavljene poslove sukladno važećem Cjeniku tvrtke
USLUGE SIBINJ d.o.o. za komunalne djelatnosti koji se odnosi na navedene komunalne
poslove.
Članak 3.
Izvršitelj snosi odgovornost za kvalitetu izvršenog posla.
Izvršitelj je dužan uvažiti sve reklamacije na koje mu ukaže Naručitelj te otkloniti eventualne
nedostatke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 363-01/18-01/06
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 23.ožujak 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković
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Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program rada i Financijski
plan za trgovačko društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. za 2018. godinu

1. Na temelju članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/0/, 136/12 i
15/15) i članka 30. Statuta Općine Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 04/13, 01/18) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7. sjednici
održanoj 23.03 2018. godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Plan i program rada i Financijski plan za trgovačko
društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. za 2018.godinu

I.
Ovom odlukom daje se suglasnost Trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ
d.o.o. na Plan i program rada i Financijski plan za 2018. godinu
II.
Sastavni dio ove odluke je Plan i program rada za 2018.g i Financijski plan za
2018.g

III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 363-01/18-01/07
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, .23.ožujak 2018.g.
vijeća
Dostaviti:
1. USLUGE SIBINJ d.o.o.
2. Dosje sjednica,
3. Pismohrana,
4. Objava
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USLUGE SIBINJ d.o.o.

108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
IBAN: HR8623600001102669117, tel.: +385 (0)35 408 - 944

PLAN I PROGRAM RADA
ZA 2018 GODINU

Sibinj, ožujak 2018.
USLUGE SIBINJ d.o.o., 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
IBAN: HR8623600001102669117, tel: +385 (0)35 408 944, upisan 01.02.2018. u trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom
Brodu,
temeljni kapital 20.000.,00 kn
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108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
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Ovim planom utvrđuju se osnove djelovanja i rada tvrtke USLUGE SIBINJ d.o.o. u 2018. godini.
Ovisno o potrebama, a posebno o potrebama Općine Sibinj može se odstupiti od plana, te mijenjati ili
nadopunjavati i korigirati plan rada.
Svakodnevno će se voditi dnevnik rada o točno predviđenim, odnosno obavljenim poslovima te će se
svi podaci moći konsolidiratii i vidjeti u kojoj mjeri se ispunjava, odnosno odstupa od plana rada.
Plan rada koncipiran je na bazi rada same općine Sibinj u prethodnim godinama . Pojedini poslovi
obavljaju se svakodnevno kao npr. čišćenje javnih površina, čišćenje općinske zgrade, društvenih
domova, a dobar dio poslova obavlja se sezonski, tj. u doba godine kada se mogu obavljati (sadnja
cvijeća, čišćenje lišća, čišćenje snijega , itd.). Isto tako poslovi uređenja na grobljima obavljaju se
tijekom cijele godine, a pred blagdane pojačanim intenzitetom.
Stoga dajemo pregled predviđenih djelatnosti s osvrtom na razdoblje izvođenja poslova te lokacije
obavljanja poslova.

1. ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
a) Grabljanje lišća sa javnih zelenih površina
b) Čišćenje smeća na javnim zelenim površina
OPIS RADOVA: čišćenje i sakupljanje papira i ostalih otpadaka u parkovima i ostalim
sadržajima javnih zelenila sa odvozom, redovito pražnjenje košarica za otpad sa zelenih
površina i ispred javnih ustanova.
VRIJEME RADOVA: tijekom cijele godine

2. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA
a) Košnja travnjaka motornom kosilicom
OPIS RADOVA: redovito prema utvrđenoj dinamici, a ovisno vremenskim uvjetima kositi
travnjak motornom kosilicom sa pripadajućim radovima (grabljanje trave, odstranjivanje
otkosa u prijevozno sredstvo i odvoz).
b) Košenje trave ručno – prateći dio strojne košnje
OPIS RADA: Košenje trave ručno na površinama koje nisu dostupne za strojno košenje kao
i nisko raslinje (jednogodišnje i višegodišnje)
VRIJEME RADA: prema potrebama
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3. ODRŽAVANJE DRVEĆA
OPIS RADOVA:
•
•
•
•
•

Orezivanje krošnje drveća, proreda grana, obrezivanje svih oštećenih grana
Oblikovana rezidba mladog drveća u rano proljeće
Sanitarna rezidba bolesnih, suhih i gustih grana tokom godine
Nakon obrezivanja grane složiti na hrpe, odvesti i očistiti teren
Uklanjanje starih dotrajalih stabala i sadnja novih stabala

VRIJEME RADOVA: uglavnom stanje mirovanja vegetacije, a po potrebi (iznimni slučajevi)
tijekom cijele godine prema nalogu načelnika općine Sibinj

4. ODRŽAVANJE GREDICA I ŽARDINJERA SA SEZONSKIM CVIJEĆEM
OPIS POSLA: Gredice pognojiti, prekopati i fino isplanirati, nabava i sadnja kvalitetnih
sadnica koje su najmanje 50% u cvatu, nakon sadnje zaliti, tijekom vegetacije po potrebi
plitko prekopavanje i plijevljenje gredica.
VRIJEME RADA: svibanj, lipanj
Troškovi se uvećavaju za cijenu nabave sadnog materijala, gnojiva i eventualno povećane
potrebe okopavanja.

5. ODRŽAVANJE STAZA
OPIS POSLA: Struganje korova sa staza, obsjecanje rubova staza te uništavanje korova
herbicidima. Sakupljnje korova na hrpe i odvoz isti dan, obsjecanje rubova staza ivičnjaka
uz prometnice zarasle travom.
VRIJEME RADA: tijekom cijele godine
Troškovi se uvećavaju za cijenu nabave herbicida.

6. ODRŽAVANJE OPREME
OPIS POSLA: prema potrebi popravljati i bojiti klupe, košarice za otpad, pregled i
podmazivanje opreme na dječijim igralištima.
VRIJEME RADA: tijekom cijele godine
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7. POSEBNE AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti koje se mogu javiti vezano za vremenske nepogode i druge
nepredvidive situacije. Radove obavljati isključivo u dogovoru sa Jedinstvenim upravnim
odjelom Općine Sibinj, a priznat će se samo po upisu u dnevnik rada.

8. ODRŽAVANJE PARKIRALIŠTA I AUTOBUSNIH STAJALIŠTA
OPIS POSLA: ručno metenje asfaltnih površina
VRIJEME RADA: travanj – studeni

9. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
a) Ručno metenje
OPIS POSLA: Ručno metenje javnih površina (prometnica, nogostupa) na području svih
naselja općine Sibinj.
VRIJEME RADA: prema potrebi
b) Održavanje spomen obilježja
OPIS POSLA: ručno metenje površina oko spomen obilježja, sakupljanje cvijeća, lampiona i
vijenaca odvoz na deponiju
VRIJEME RADA: prema potrebi
c) Čišćenje slivnika i otvorenih rigola
OPIS POSLA: skidanje rešetki, vađenje nanosa, utovar i zbrinjavanje istoga.
VRIJEME RADA: tijekom godine, 4 puta godišnje, a po potrebi nakon većih oborina ili
poslije topljenja snijega izvršiti čišćenje odvodnih slivnih rešetki.

10. RADOVI ČIŠĆENJA I SPREMANJA
OPIS RADOVA: čišćenje ureda općine, durštvenih domova, mrtvačnica, sakralnih objekata.
VRIJEME RADA: tijekom cijele godine
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11. OBAVLJANJE POSLOVA U ZIMSKOM PERIODU
OPIS RADOVA: u zimskom periodu predviđa se čišćenje lokalnih pješačkih nogostupa od
snjega po potrebi s traktorom – ralicom. Postojeća traktorska ralica predviđena je za
osnovno čišćenje snijega sa površine (na grubo) i u skladu s tehničkim mogućnostima.
Izlazak na teren predviđen je u skladu s potrebama općine Sibinj. U zimskom periodu, a
ovisno o potrebama predviđeno je i ručno čišćenje javnih površina od snijega (površine
pred zgradom općine, škole, ambulante i svih javnih institucija).
U zimskom periodu također je predviđeno ukrašavanje općine Sibinj sa božićnim i
novogodišnjim nakitom i borovima te nakon blagdana spremanje istih.

12. ODRŽAVANJE GROBLJA
OPIS RADOVA: Održavanje groblja na području općine Sibinj obavlja se svakodnevno, a
pojačano pred vjerske blagdane. Tijekom godine planirani su sukladno mogućnostima
određeni građevinski radovi na mjesnim grobljima, kao npr. proširenje parkinga, staze i sl.
Također je predviđeno održavanje prilaznih putova prema grobljima.

13. NASELJA I LOKACIJE OPĆINE SIBINJ

DRUŠTVENI DOMOVI: Bartolovci, Brčino, Grgurevići, Grižići, Gromačnik, Jakačina Mala,
Sibinj, Slobodnica
MJESNA GROBLJA I MRTVAČNICE: Bartolovci, Brčino, Čelikovići, Grgurevići, Grižići,
Gromačnik, Jakačina Mala, Sibinj, Slobodnica
JAVNE POVRŠINE, PARKOVI, DJEČIJA IGRALIŠTA: Bartolovci, Brčino, Grgurevići, Grižići,
Gromačnik, Jakačina Mala, Sibinj, Slobodnica
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Temeljem Zakona o računovodstvu trgovačkih društava, NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

Skupština na svojoj 1. sjednici održanoj 12.03.2018. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2018.

1

2

PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

419.539,64 kn

RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

412.842,97 kn

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

6.696,67 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2018.

1

2

Primici od zaduživanja
Izdaci za otplate zajmova

0,00 kn
0,00 kn

0,00 kn

NETO FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
1

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNE GODINE

Ostvareno 2017.
2

0,00 kn

0,00 kn
A. + B. + C.

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

6.696,67 kn

Skupština društva:

Datum:

Uprava društva:

Josip Pavić

M.P.

Martin Šuća
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PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI
Broj ključa iz
računskog
plana

Naziv računa

Plan za
2018.

1

2

3

7

PRIHODI

419.539,64 kn

75

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

419.539,64 kn

Prihodi od prodaje usluga

419.539,64 kn

751
75150
75151
75152

78

Prihodi od komunalnih usluga
- održavanje javnih površina - groblja
Prihodi od komunalnih usluga
- održavanje javnih površina - naselja, parkovi
Prihodi od komunalnih usluga
- održavanje lokalnih cesta - odvoz strvina

160.639,64 kn
246.900,00 kn
12.000,00 kn

OSTALI POSLOVNI PRIHODI

0,00 kn

Prihodi od refundacija,dotacija,subvencija i nadoknada

0,00 kn

78300

Prihodi od refundacija - HZZ

0,00 kn

78330

Prihodi od dotacija i pomoći

0,00 kn

783
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RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI
Broj ključa iz
računskog
plana

Naziv računa

Plan za
2018.

1

2

3

4

RASHODI

40
400
40000
40020
40030
40040
40050
40060
401
40100
40110
40120

MATERIJALNI TROŠKOVI
Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)
Osnovni materijal i sirovine
Poluproizvodi za ugradnju
Pomoćni materijal (mazivo,ljepila,svrdla,pile,noževi i dr.)
Potrošni materijal za čišćenje i održavanje
Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća
Troškovi nabave opreme (program za groblje 1.modul)
Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje
Uredski materijal (papir,registratori,olovke,tiskanice,toneri, USB stickovi,
ulošci,kalendari,rokovnici,kuverte i sl.)
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
Troškovi otpisa sitnog inventara

412.842,97 kn
65.500,00 kn
21.500,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
1.500,00 kn
20.000,00 kn
4.000,00 kn
1.000,00 kn
3.000,00 kn
0,00 kn

405
40500
40510
40590

Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje
Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje
Materijal za održavanje opreme i objekata
Ostali troškovi rezervnih dijelova

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

406
40630

Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga
Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj i sl.)

37.500,00 kn
37.500,00 kn

407
40700

Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga
Trošak električne energije

410
41000
41010
41080

OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)
Troškovi telefona, prijevoza i slično
Troškovi telefona, interneta i sl.
Poštanski troškovi
Usluge dostave i logistike

411
41100
41140

Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga
Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanja usluga
Grafičke usluge tiska i uveza

412

Usluge održavanja i zaštite

41

2.500,00 kn
2.500,00 kn
34.550,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
9.800,00 kn
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41200
41230
41290

Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)
Usluge održavanja softwera i web stranica
Ostale servisne usluge i usluge osoba

0,00 kn
5.300,00 kn
4.500,00 kn

413
41380
41390

Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.
Ostali troškovi registracije prometala

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

416
41600
41670

Intelektualne i osobne usluge
Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu,akvizitera, trgov. putnika, konzultanata)
Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata

0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

414
41410
41490

Usluge zakupa - leasinga
Zakupnine opreme
Usluge najma informatičke opreme

416
41640

Intelektualne i osobne usluge
Knjigovodstvene usluge

420
42000

TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE
Neto plaće i nadoknade
Troškovi neto plaće

421
42100

Troškovi poreza i prireza
Troškovi poreza i prireza

15.065,30 kn
15.065,30 kn

422
42200

Troškovi doprinosa iz plaća
Doprinos za I. i II. Stup, porez i prirez

46.526,23 kn
46.526,23 kn

423
42300
42301
42302
42320

Doprinosi na plaće
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Doprinos za zapošljavanje
Doprinos za ozljede na radu
Trošak zdravstvenog osiguranja - drugi dohodak

40.012,57 kn
34.894,65 kn
3.954,65 kn
1.163,27 kn
0,00 kn

460
46000
46020
46070

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
Dnevnice za službena putovanja
Troškovi vlastitog automobila na službenom putu
Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)

36.150,00 kn
6.200,00 kn
1.700,00 kn
3.500,00 kn
1.000,00 kn

Nadoknade troškova, darovi i potpore
Troškovi prijevoza s posla i na posao
Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)
Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za
god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.
Ostali troškovi zaposlenika (potpore)

16.700,00 kn
0,00 kn
3.500,00 kn

42

46

461
46100
46110
46160
46190

12.500,00 kn
7.500,00 kn
5.000,00 kn
6.250,00 kn
6.250,00 kn
272.642,97 kn
171.038,87 kn
171.038,87 kn

13.200,00 kn
0,00 kn
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463
46300

Troškovi reprezentacije i promidžbe
Troškovi reprezentacije i promidžbe

2.000,00 kn
2.000,00 kn

464
46420

Premije osiguranja
Premije osiguranja prometnih sredstava

1.500,00 kn
1.500,00 kn

465
46500

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
Trošak platnog prometa

2.500,00 kn
2.500,00 kn

466
46600
46610
46620

Članarine, nadoknade i slična davanja
Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti
Članarina LAG
Nadoknade za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)

467
46700
46710

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe
Porez na tvrtku (naziv)
Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove

468
46840

Troškovi prava korištenja (osim najmova)
Trošak HRT pretplate

469

Ostali troškovi poslovanja- nematerijalni
Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno
obrazovanje,seminari,simpozij,stručni ispiti,stručno usavršavanje,
prekvalifikacije,stručni i spec. Studij,doktorati, učenje jezika,zaštita na radu i sl.)
Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl)

5.100,00 kn

474
47440

FINANCIJSKI RASHODI
Zatezne kamate
Ostale zatezne kamate

2.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

477
47720

Troškovi diskonta i nagodbi
Ostali troškovi

2.000,00 kn
2.000,00 kn

OSTALI TROŠKOVI
Ostali poslovni rashodi

2.000,00 kn
2.000,00 kn

46900
46930
47

48
48990

650,00 kn
500,00 kn
0,00 kn
150,00 kn
1.500,00 kn
1.500,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn

5.000,00 kn
100,00 kn

USLUGE SIBINJ d.o.o., 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
IBAN: HR8623600001102669117, tel: +385 (0)35 408 944, upisan 01.02.2018. u trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom
Brodu,
temeljni kapital 20.000.,00 kn
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PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATE
Broj ključa iz
računskog
plana

Naziv računa

Plan za
2018.

1

2

3

0,00 kn

USLUGE SIBINJ d.o.o., 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
IBAN: HR8623600001102669117, tel: +385 (0)35 408 944, upisan 01.02.2018. u trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom
Brodu,
temeljni kapital 20.000.,00 kn
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Odluka o davanju suglasnosti T.D. USLUGE SIBINJ d.o.o. na cjenik
održavanja javnih i zelenih površina

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj:04/13, 01/18) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7. sjednici
održanoj 23.03.2018. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti T.D. USLUGE SIBINJ d.o.o. na cjenik
održavanja javnih i zelenih površina

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost trgovačkom društvu T.D. USLUGE SIBINJ
d.o.o. u vlasništvu Općine Sibinj na cjenik usluga održavanja javnih i zelenih površina
na području Općine Sibinj.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Cjenik održavanja javnih i zelenih površina na
području Općine Sibinj.

Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a primjenjuje
se od 01.04.2018. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/18-01/08
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, .23.ožujak 2018.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković
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USLUGE SIBINJ d.o.o.

108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
IBAN: HR8623600001102669117, tel.: +385 (0)35 408 - 944

CJENIK
ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

Naziv aktivnosti
Red. Br.

003.

Košenje travnjaka motornom kosilicom
Košenje trave motornom kosilicom
Košenje trave trimerom na pokosima
odvodnih kanala

004.

Košenje trimerom neuređenih zelenih
površina

001.
002.

005.
006.
007.
008.
009.
010.
011.
012.
013.
014.
015.
016.
017.
018.
019.
020.
021.
022.
023.
024.

Prehrana travnjaka mineralnim gnojivom
bez materijala
Grabljanje otkosa
Proljetno/jesensko čišćenje travnjaka
Uništavanje korova po parkovskim
stazama bez materijala
Orezivanje travnatih rubova uz konopac
Čišćenje terena od korova, kamenja i
smeća - ručno
Vađenje propalog suhog grmlja
Dovoz zemlje ili sitnog kamenja
Ručni istovar zemlje sa vozila te
odbacivanje do 3 m od hrpe
Razastiranje zemlje u sloju
Sadnja listopadnog drveća
Zimsko orezivanje drvoreda
Orezivanje živice do 150cm visine
Orezivanje zapuštene živice do 150cm
visine
Radni sat radnika
Čišćenje snijega traktorskom ralicom
Čišćenje snijega ručno - lopatama
Radni sat traktora
Radni sat spremačice
Metenje ručno

Jedinica
mjere
m²
m'
m²
sat
m²
m²
m²
m²
m'
sat
kom
m³
m³
m²
kom
kom
m²
m²
sat
sat
sat
sat
sat
m²

Cijena u
kunama
bez PDV-a

PDV %

Cijena u
kunama sa
PDV -om

0,50 kn
1,25 kn

0%
0%

0,50 kn
1,25 kn

1,95 kn

0%

1,95 kn

100,00 kn

0%

100,00 kn

0,20 kn

0%

0,20 kn

0,20 kn
0,50 kn

0%
0%

0,20 kn
0,50 kn

1,60 kn

0%

1,60 kn

5,00 kn

0%

5,00 kn

60,00 kn

0%

60,00 kn

8,00 kn
70,00 kn

0%
0%

8,00 kn
70,00 kn

30,00 kn

0%

30,00 kn

7,00 kn
100,00 kn
120,00 kn
10,00 kn

0%
0%
0%
0%

7,00 kn
100,00 kn
120,00 kn
10,00 kn

32,00 kn

0%

32,00 kn

60,00 kn
100,00 kn
80,00 kn
100,00 kn
35,00 kn
0,20 kn

0%
0%
0%
0%
0%
0%

60,00 kn
100,00 kn
80,00 kn
100,00 kn
35,00 kn
0,20 kn

USLUGE SIBINJ d.o.o., 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
IBAN: HR8623600001102669117, tel: +385 (0)35 408 944, upisan 01.02.2018. u trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom
Brodu,
temeljni kapital 20.000.,00 kn
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IBAN: HR8623600001102669117, tel.: +385 (0)35 408 - 944

025.

Sakupljanje lišća

m²

0,40 kn

0%

0,40 kn

60,00 kn
500,00 kn
6,00 kn
2,40 kn
1,00 kn
1,60 kn
4,00 kn

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

60,00 kn
500,00 kn
6,00 kn
2,40 kn
1,00 kn
1,60 kn
4,00 kn

10,00 kn

0%

10,00 kn

20,00 kn

0%

20,00 kn

1,60 kn

0%

1,60 kn

80,00 kn

0%

80,00 kn

145,00 kn

0%

145,00 kn

48,00 kn

0%

48,00 kn

28,00 kn
68,00 kn

0%
0%

28,00 kn
68,00 kn

CJENIK
ODRŽAVANJA JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

026.
027.
028.
029.
030.
031.
032.

033.
034.

Odvoz otpada prikolicom
Uklanjanje strvina
Okopavanje cvijeća
Plijevljenje cvijeća
Zalijevanje cvijeća
Čišćenje trajnica nakon zime
Vađenje ocvalih trajnica
Priprema nove gredice za sadnju (
štihanje, razastiranje supstrata, skidanje
paže)

m³
kom
m²
m²
m²
m²
m²

m²
m²

035.

Priprema postojeće gredice za sadnju
Sadnja sezonskog cvijeća i lukovica +
zaljevanje

036.

Radni sat djelatnika u ostalim složenijim
poslovima

sat

037.

Krčenje visokog raslinja i šiblja uz pomoć
motorne pile

sat

038.
039.
040.

Cjepanje drva (izrezane cjeplje do 30 cm)
Uvoz drva
Cjepanje i uvoz drva

kom

m³
m³
m³

Obaveznik oslobođen PDV-a po čl.90. St.2 Zakona o Porezu na dodanu vrijednost
(NN73/13).

U Sibinju, 12. ožujak 2018.
M.P.
Uprava društva:
Martin Šuća

USLUGE SIBINJ d.o.o., 108. brigade ZNG 6, 35252 Sibinj, OIB: 14975960709, MBS: 4865723
IBAN: HR8623600001102669117, tel: +385 (0)35 408 944, upisan 01.02.2018. u trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom
Brodu,
temeljni kapital 20.000.,00 kn
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Odluka o davanju suglasnosti za iznajmljivanje teretnog vozila

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj:04/13, 01/18) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj
23.03.2018. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za iznajmljivanje teretnog vozila

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost da se teretno vozilo Iveco Daily 35C15 D, koje se
nalazi u vlasništvu Općine Sibinj daje u najam trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o.
uz mjesečni najam od 750,00 HRK i to do 31.12.2018. godine.

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik na zaključivanje ugovora o najmu s trgovačkim
društvom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Općine
Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/18-01/09
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 23.ožujak 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković
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Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod
za Projekt “BROD 2”

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” 04/13, 01/18), i članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
imovinom u vlasništvu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj:
19/15) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj 23.03.2018.godine, donosi
O D L U K U
o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt „Brod 2“,
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski
Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za
naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci – FAZA II, 2. skupine
Članak 1.
Tvrtki Vodovod d.o.o., OIB:80535169523, MBS:050028098, Nikole Zrinskog 25,
Slavonski Brod, odobrava se osnivanje prava stvarne služnosti na katastarskim česticama koje
se vode u vlasništvu ili suvlasništvu općine Sibinj, u svrhu izgradnje i održavanja sustava
javne odvodnje, za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, Poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i
Gornji Andrijevci – FAZA II, 2. skupine, i to na slijedećim katastarskim česticama:
k.č.br.

zk.ul.

k.o.

Vlasnički
suvlasnički dio

ili Površina čestice u m²

1013

279

Gromačnik 16/32 Općina Sibinj

3182

Površina
služnosti
u m²
64

1028/3

1015

Gromačnik 1/1 Općina Sibinj

748

18

1063

7

Gromačnik 1/2 Općina Sibinj

2651

65

2581

1806

Slobodnica 1/1 Općina Sibinj

3885

84

2819/1

2631

Sibinj

1/1 Općina Sibinj

17527

3351

2819/3

2631

Sibinj

1/1 Općina Sibinj

968

215

2842

2631

Sibinj

1/1 Općina Sibinj

1 j 1296 čhv

339

1242

1029

Gromačnik 1/1 Općina Sibinj

1169

735

3591

2648

Sibinj

1/1 Općina Sibinj

2660

1356

3874

2652

Sibinj

1/1 Općina Sibinj

9437

2294

Članak 2.
O osnivanju prava stvarne služnosti sukladno odredbama ove Odluke zaključit će se
Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti s tvrtkom Vodovod d.o.o., kojim ugovorom će se
urediti međusobna prava i obveze.
Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj.
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Članak 3.
Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne
služnosti, oznaka:05-1745/18/ŽF, zaprimljen u općini Sibinj dana 26.02.2018.godine,
KLASA:023-05/18-02/13, URBROJ:05-1745/18/ŽF-1 i ispravak zahtjeva za sklapanje
Ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti oznaka:05-1745-1/18-ŽF, zaprimljen u općini
Sibinj dana 09.03.2018. godine KLASA:023-05/18-02/13, URBROJ:05-1745-1/18/ŽF-2.
Članak 4.
Tvrtka Vodovod d.o.o. oslobađa se od plaćanja naknade za stjecanje prava stvarne
služnosti na nekretninama iz članka 1. ovog Ugovora, sukladno odredbama Odluke o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 19/2015) i u skladu sa odredbama Zakona o
uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („NN“
80/11).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim
novinama općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 023-05/18-02/13
URBROJ: 2178/08-01-18-3
Sibinj, 23.ožujak 2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
DOSTAVITI:
1. Vodovod d.o.o.,
2. Dosje sjednica
3. Pismohrana
4. Objava
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Odluka o doznaci sredstava po zahtjevu br.2 od “Vodovod“ d.o.o.
Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br.04/13, 01/18) Općinsko vijeće na svojoj 7.sjednici održanoj
23.03.2018.godine donosi
ODLUKU
- o doznaci sredstava po zahtjevu br. 2 od „Vodovod“ d.o.o.Članak 1.

Ovom odlukom se određuje plaćanje po zahtjevu za doznaku sredstava br. 2, od
trgovačkog društva Vodovod d.o.o. temeljem Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2015. godinu, te Plana gradnje vodne komunalne infrastrukture za
razdoblje 2016.-2018. godine, izglasanog na Skupštini Društva dana
29.06.2016.godine.
Članak 2.
Sukladno navedenim Planovima utvrđeno je financiranje komunalnih vodnih
građevina od zajedničkog interesa iz sredstava Hrvatskih voda, naknade za razvoj na
području Grada Slavonskog Broda i proračuna jedinica lokalne samouprave, a prema
broju stanovnika utvrđenom popisom stanovništva od 2011. godine.
Članak 3.
Sredstva za financiranje komunalnih vodnih građevina u iznosu od 136.356,90 kn
Općina Sibinj će financirati iz svog Proračuna za 2018. godinu.
Članak 4.
Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za doznaku sredstava br. 2 od 19.01.2017. godine,
Urbr.03-413-13-17/SM od tvrtke Vodovod d.o.o.
Članak 5.
Sredstva za financiranje komunalnih vodnih građevina u iznosu iz prethodnog članka
uplatit će se na žiro račun tvrtke „Vodovod“ d.o.o. IBAN:HR5423400091510886001.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenim novinama
općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 401-01/18-01/16
URBROJ: 2178/08-01-18-2
Sibinj, 23.ožujak 2018.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
Dostaviti:
1. Računovodstvo
2. Pismohrana
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Odluka o doznaci sredstava po zahtjevu br.3 od “Vodovod“ d.o.o.
Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br.04/13, 01/18) Općinsko vijeće na svojoj 7.sjednici održanoj
23.03.2018..godine donosi
ODLUKU
- o doznaci sredstava po zahtjevu br. 3 od „Vodovod“ d.o.o.Članak 1.

Ovom odlukom se određuje plaćanje po zahtjevu za doznaku sredstava br. 3, od
trgovačkog društva Vodovod d.o.o. temeljem Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2015. godinu, te Plana gradnje vodne komunalne infrastrukture za
razdoblje 2016.-2018. godine, izglasanog na Skupštini Društva dana
29.06.2016.godine.
Članak 2.
Sukladno navedenim Planovima utvrđeno je financiranje komunalnih vodnih
građevina od zajedničkog interesa iz sredstava Hrvatskih voda, naknade za razvoj na
području Grada Slavonskog Broda i proračuna jedinica lokalne samouprave, a prema
broju stanovnika utvrđenom popisom stanovništva od 2011. godine.
Članak 3.
Sredstva za financiranje komunalnih vodnih građevina u iznosu od 90.855,37 kn
Općina Sibinj će financirati iz svog Proračuna za 2018. godinu.
Članak 4.
Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za doznaku sredstava br. 3 od 06.03.2018. godine,
oznaka 03-1244-17/18/SM od tvrtke Vodovod d.o.o.
Članak 5.
Sredstva za financiranje komunalnih vodnih građevina u iznosu iz prethodnog članka
uplatit će se na žiro račun tvrtke „Vodovod“ d.o.o. IBAN:HR5423400091510886001.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u “Službenim
novinama općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 401-01/18-01/17
URBROJ: 2178/08-01-18-2
Sibinj, 23.ožujak 2018.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
Dostaviti:
1. Računovodstvo
2. Pismohrana
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Odluka o produženju razdoblja utroška sredstava kapitalne pomoći
Župi. sv. Ivana Krstitelja u Sibinju

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” 04/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 7.sjednici održanoj
23.03.2018. godine donosi
O D L U K U
o produženju razdoblja utroška sredstava kapitalne pomoći Župi sv. Ivana Krstitelja u
Sibinju
Članak 1.
Ovom Odlukom temeljem zamolbe župnika Tomislava Vlaović, odobrava se
produženje razdoblja utroška sredstava kapitalne pomoći Župi sv. Ivana Krstitelja u Sibinju,
OIB:91600833433 do 31.12.2018. godine, za već dobivena sredstva kapitalne pomoći u
iznosu od 100.000,00 kn, a radi izgradnje Pastoralnog centra u naselju Sibinj.
Članak 2.
Za utrošena namjenska sredstva kapitalne pomoći iz članka 1. ove Odluke obvezno je
do 28. veljače 2019. godine dostaviti pisano izvješće Općini Sibinj.
Članak 3.
U slučaju neispunjenja navedene obveze i utroška namjenskih sredstava do
31.12.2018. godine, za izgradnju Pastoralnog centra u naselju Sibinj, Župa sv. Ivana
Krstitelja u Sibinju u obvezi je sredstva kapitalne pomoći iz članka 1. ove Odluke uplatiti u
Proračun općine Sibinj do zaključno 28. veljače 2019. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-05/17-02/07
URBROJ: 2178/08-01-18-4
Sibinj, 23.ožujak 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj

Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( NN – 28/10 ) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
7.sjednici održanoj dana 23.03.2018.godine donosi slijedeću
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o plaćama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Sibinj
Članak 1.
U Odluci o plaćama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:09/2015, 27/2016)
iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:
„Koeficijent za obračun plaće službenika primljenog u službu na određeno vrijeme radi
obavljanja poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili
programa Europske unije, za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta
iznosi 1,65.
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o plaćama službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj:09/2015, 27/2016) ostaju i dalje na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim
novinama općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 080-01/15-01/1
URBROJ: 2178/08-01-18-3
Sibinj, 23.ožujak 2018.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog
upravnog odjela općine Sibinj

Temeljem članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ( NN – 86/08, 61/11 i 4/18), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (NN – 74/10 i 125/14), članka 9. Odluke o
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 17/2014) i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj: 04/13, 01/18) Općinski načelnik Općine Sibinj, dana 22.
ožujka 2018. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SIBINJ
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj: 27/2016) u članku 5. stavku 1. pod točkom 1. SLUŽBENICI
dodaje se podtočka 1.5 koja glasi:
„1.5 VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ PROJEKTA
- BROJ IZVRŠITELJA 1
1.5.1.OPIS PRIVREMENOG RADNOG MJESTA
- privremeno radno mjesto sistematizirano u svrhu obavljanja privremenih poslova za vrijeme
ugovorenog trajanja projekta, koji projekt se financira iz fondova ili programa Europske unije.
1.5.2. OPIS PRIVREMENIH POSLOVA
- organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta
- održavanje i praćenje svih projektnih aktivnosti
- suradnja, izvještavanje i komunikacija sa svim sudionicima projekta
- promocija projekta u medijima
- kontrola rada zaposlenih žena
- osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva
- sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja
- praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe
- praćenje financijskih transakcija
- ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta
1.5.3. MJERILA ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
I RASPORED NA PRIVREMENO RADNO MJESTO
- magistar/ca ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje engleskog jezika,
- položen državni stručni ispit,
- vozačka dozvola B kategorije
- stupanj složenosti koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar upravnog tijela
- stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog
službenika,
- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik
radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada,
- stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i
izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.
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1.5.4. ODREĐIVANJE KATEGORIJE
- radno mjesto II. kategorije,
- podkategorija: viši stručni suradnik,
- razina d), četvrta razina II. kategorije,
- klasifikacijski rang 6.“
Članak 2.
U ostalom dijelu Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/2016) ostaje nepromijenjen.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim
novinama općine Sibinj“.

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec.

KLASA: 080-01/16-01/01
URBROJ: 2178/08-03-18-2
Sibinj, 22. ožujak 2018. godine
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