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ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
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Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

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

Razlika između primitaka i izdataka od financijske
imovine i zaduživanja/financiranja:

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,
102/17), članka 36. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:

NN

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 29.a
i 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj:04/2013,1/2018 i Službene novine
općine Sibinj 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj je na

Ostvareni primici od financijske imovine i
zaduživanja ..................................................0,00 Kn
Izvršeni izdaci za finacijsku imovinu i otplate
zajmova ...............................................20.000,00 Kn
-------------------------------------------------------------------------Neto zaduživanje/financiranje 01.01. - 31.12.2018.g.
.............................................................-20.000,00 Kn

12.sjednici održanoj 22.02.2019.g. donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ
ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-31.12.2018.g.

OPĆI DIO
I

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda iz 2017.g. ................1.562.361,28 Kn
Višak prihoda u razdoblju 01.01. - 31.12.2018.g .....
.............................................................570.238,06 Kn
Neto zaduživanje/financiranje 01.01. - 31.12.2018.g .......
.............................................................- 20.000,00 Kn
-------------------------------------------------------------------------Ukupni višak prihoda ...................2.112.599,34 Kn

Godišnjim obračunom proračuna općine Sibinj
za razdoblje
01.01.2018. - 31.12.2018. godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od
14.417.796,92 Kn.

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna
za 01.01.2018. -31.12.2018.godine izvršeni su u

IV
Stanje žiro-računa na dan 01.01.2018. godine
bilo je 2.118.390,36 Kn, a na dan 31.12.2018. godine
2.953.230,27 Kn.

ukupnom iznosu od 13.867.558,86 Kn.

V

III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka
i izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak
prihoda:

Stanje blagajne na dan 1.1.2018.godine bilo je
0,00 Kn, a na dan 31.12.2018.godine bilo je 0,00 Kn.

VI
Ostvareni prihodi i primici ..........14.417.796,92 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ...............13.847.558,86 Kn
-------------------------------------------------------------------------Višak prihoda u razdoblju 01.01.2018. -31.12.2018.g. ......
.............................................................570.238,06 Kn

BROJ 1/2019

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava
na dan 31.12.2018.g. iznosi 1.612.299,95 Kn.
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Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

VII

- za jamčevine

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan
31.12.2018.g. sastoji se od:
- potraživanja za više plaćene
poreze i doprinose

988,63 Kn

- potraživanja za bolovanje – ozljeda na radu HZZO

2.560,00 Kn

- ostala nespomenuta potraživanja

8.504,89 Kn

- potraživanja za općinske poreze

275.717,49 Kn

- potraživanja za dane koncesijeodvoz smeća

2.007,66 Kn

- potraživanja za dane koncesijedimnjačar

3.238,51 Kn

- potraživanja za najam poslovnog
prostora

7.835,00 Kn

- potraž.za zakup polj. zemljišta u
vlasništvu RH

156.966,61 Kn

- potraž. za privremeno korištenje
polj. zemljišta u vlasn. RH

166.885,38 Kn

- potraživanja za stanarine

250,42 Kn

- ostali prihodi od najma imovine
(sala)

600,00 Kn

- naknade od spomeničke rente
- ostala potraživanja od imovine
(zakup jav. površine)

2.631,00 Kn

17.848,20 Kn

- ostala nenaplaćena potraživanja
(priključak vodovod)

11.440,00 Kn

- potraživanja za komunalni doprinos

1.152.923,19 Kn

- potraživanja za komunalnu naknadu

603.220,74 Kn

- naknade za ogrjev (2014.g.)

860,00 Kn

- ostale nespomenute obveze

25,83 Kn

- obveze za naplaćene tuđe prihode
- obveza za EU predujmove

58.409,88 Kn
347.963,65 Kn

- obveze za bankarske usluge i
usluge platnog prometa

1.588,76 Kn

- nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan
31.12.2018.godine iznosile su 331.965,09 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 i računa
financiranja proračuna općine Sibinj za razdoblje
01.01.2018. do 31.12.2018.g.


POSEBNI DIO
X
Posebni dio proračuna općine Sibinj sadrži
rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

21.671,50 Kn

- dodjela grobnog mjesta

XI

1.792,00 Kn

- potraživanja za stanove (grad
Slavonski Brod)

630,04 Kn

VIII
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.g., u
ukupnom iznosu 914.677,47 Kn, odnose se na:
- obveze za zaposlene

79.562,51 Kn

- naknada za prijevoz i rad na
terenu

1.330,00 Kn

- naknade za rad predstavničkih tijela ,
povjerenstva i sl.

1.622,88 Kn

- štete od elem. nepogode (dug)

02
06

851,22 Kn

300,00 Kn

- potraživanja za šumski doprinos

- godišnja grobna naknada

68.885,49 Kn

- za jamčevine 2010.

21.612,16 Kn

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u
«Službenim novinama Općine Sibinj».
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/19-01/02
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 22.veljače 2019.g			
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

07

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
08

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

09

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
10

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

11

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
12

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

13

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
14

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

15

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
16

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

17

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
18

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

19

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
20

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

BROJ 1/2019

01

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje od
01.01.2018.-31.12.2018. g.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

21

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

02
Na

temelju

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2018. godinu

članka

71.

Zakona

o

komunalnom

gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18) a u skladu
sa člankom 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
Brodsko-posavske županije” broj 04/13, 01/18 i Službene
novine općine Sibinj broj 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 12. sjednici održanoj 22.02.2019. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Sibinj za 2018. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Sibinj za 2018. godinu, koji je podnio Općinski
načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Sibinj za 2018. godinu sastavni je
dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama
općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-8
Sibinj, 22.veljače 2019.g.
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 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18,
110/18) a u skladu sa člankom 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 04/2013, 01/2018 i „Službene novine
općine Sibinj broj 01/2018) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi :
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI SIBINJ ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Izvješćem o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj
za 2018. godinu iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
to za:
-

Javne površine
Nerazvrstane ceste
Javnu rasvjetu
Groblja
Članak 2.

JAVNE POVRŠINE

Građenje javnih površina
Broj

Opis radova

1.

Izgradnja pješačke staze u ulici
Tiskalovci u Slobodnici, L -900m

NERAZVRSTANE CESTE

Rok
Izvori financiranja
Planirano
izgradnje
(kn)
2018.
Komunalni
629.437,40
doprinos,
komunalna
naknada, kapitalne
pomoći
UKUPNO:
629.437,40

Izvršenje
(kn)
629.437,40

Rok
izgradnje

Izvršenje
(kn)
178.764,69

629.437,40

Građenje nerazvrstanih cesta
Broj
1.

Opis radova
Gradnja i rekonstrukcija ceste u
Ulici Bagrema u naselju Sibinj, I.
faza, u dužini L-326,55 m,

BROJ 1/2019

2018.

Izvori financiranja
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada, opći

Planirano
(kn)
178.764,69
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2018. godinu

Izgradnja kolnika u dijelu ulice
I.Mažuranića u naselju
Slobodnica, L-272m

2018.

JAVNA RASVJETA

prihodi i primici,
Kapitalne pomoći
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada, opći
prihodi i primici,
kapitalne pomoći
UKUPNO:

537.923,85

537.923,85

716.688,54

716.688,54

Građenje javne rasvjete
Broj

Opis radova

1.

Izrada projektne dokumentacije
za javnu rasvjetu u naselju Gornji
Andrijevci, L-2000m

Rok
Izvori financiranja
izgradnje
2018.
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada
Opći prihodi i
primici
UKUPNO:

Planirano
(kn)
50.000,00

50.000,00

Izvršenje
(kn)
0,00

0,00

GROBLJA
Građenje objekata na grobljima
Broj
1.

Opis radova
Nastavak izgradnje staze na
groblju Sv. Matija u Sibinju

Rok
Izvori financiranja
izgradnje
2018.
Komunalni
doprinos,
komunalna
naknada, Opći
prihodi i primici
UKUPNO:

Planirano
(kn)
87.085,28

Izvršenje
(kn)
87.085,28

87.085,28

87.085,28

Članak 3.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.
KLASA:400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-03-19-1
Sibinj, 06.veljača 2019.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 2018. godinu

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18) a u skladu
sa člankom 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
Brodsko-posavske županije” broj 04/2013, 01/2018 i
„Službene novine općine Sibinj“ br.01/2018), Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 12. sjednici održanoj
22.02.2019. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Sibinj za 2018. godinu

I.
Usvaja se
Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj
za 2018. godinu, koji je podnio Općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Sibinj
za 2018. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama
Općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-9
Sibinj, 22.veljače 2019.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u općini Sibinj za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18) a u
skladu sa člankom 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 Brodsko-posavske županije” broj 04/2013,01/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ broj
01/2018), općinski načelnik podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
Članak 1.
Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2018.
godinu iskazano je izvršenje sredstava održavanja komunalne infrastrukture 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
Članak 2.
U 2018. 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………89.007,50 kn
II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih
površina
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva 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 254.000,00 kn Izvor
financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima
Izvršenje…246.740,08 kn
Dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge - 450.000,00 kn
Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene.
Izvršenje…454.742,12 kn
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u općini Sibinj za 2018. godinu

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 su 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:

10.000,00 Kn
1.200.000,00 Kn
1.210.000,00 Kn

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, bila su planirana u ukupnom iznosu od 1.210.000,00 kn
Izvršenje…1.186.495,25 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 2.250,00 kn –Izvor financiranja opći prihodi i primici
Izvršeno… 2.250,00 kn
-

Usluge tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete) planirano
164.250,00 kn - Izvor financiranja opći prihodi primici.
Izvršeno…164.247,86 kn

-

Trošak električne energije za javnu rasvjetu – planirano 460.000,00 kn
Izvor financiranja –tekuće pomoći
Izvršeno…456.951,51 kn
_________________________________________________________
Ukupno:
626.500,00 kn
Izvršeno:
623.449,37 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 300.000,00 kn, i to iz Namjenskih prihoda i primitaka.
Ukupno: 300.000,00 kn
Izvršeno: 251.429,45 kn
Članak 3.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.
KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-03-19-2
Sibinj, 06.veljača 2019.g
OPĆINSKI NAČELNIK
JOSIP PAVIĆ, univ.spec.oec.
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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 2018. godinu

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/2013, 01/2018
i „Službene novine općine Sibinj“ br.01/2018), Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 12. sjednici održanoj
22.02.2019.godine, donosi

ODLUKU
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 2018. 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 2018. 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 2018. godinu
sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama
općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-10
Sibinj, 22.veljače 2019.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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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 2018. g.

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:04/2013, 01/2018 i Službene novine općine Sibinj 01/2018), 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 2018.GODINU
Izvršenje Program Javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja,
socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2018.godine glasi:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10 a 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…………..84.000,00
Izvršeno………………………………..84.000,00
Unutar Programa javnih potreba u kulturi aktivnosti Općine Sibinj su: obilježavanje obljetnice
Sibinjskih žrtava odnosno Dana općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2018 te ostale manifestacije od interesa
za Općinu Sibinj.
Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:
Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 182.000,00 Kn
Izvršeno………………………………………………………………180.268,32 Kn
Fišijada Sibinj 2018 u ukupnom iznosu od 104.000,00 Kn
Izvršeno……………………………………..103.136,78 Kn
Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora, Čobanijada, Kukuruzijada) u ukupnom
iznosu…….81.000,00 Kn
Izvršeno….80.022,10 Kn
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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 2018. g.

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi……451.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………...447.427,20 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.
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……..…………………339.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………................339.000,00 Kn
Planirano tekuće donacije-Škola nogometa……………………..…………7.000,00 Kn
Izvršeno………………………………………………………………………6.215,44 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u športu….346.000,00 Kn
Izvršeno………………………………………...345.215,44 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU
Predškolski odgoj
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa Dječji
vrtić „Ivančica Oriovac“ iz Oriovca
Ukupno planirana sredstva…………………………………………….120.000,00 Kn
Izvršeno………………………………………………………………….118.919,87 Kn
Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi.
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…16.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………………...15.600,00 Kn
Sufinanciranje igraonice Bubamara
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…20.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………………...18.938,00 Kn
Darivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola
Ukupno planirana sredstva……………………………………………...20.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………………...19.747,50 Kn
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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 2018. g.

Osnovno školstvo
Tekuće i kapitalne donacije OŠ Ivan Mažuranić Sibinj
Ukupno planirana sredstva…………………………………………....210.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………………205.314,90 Kn
Srednje školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…50.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………………...50.000,00 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju…………………..436.000,00 Kn
Izvršeno………………………………………………………………….428.520,27 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za financiranje djelatnosti socijalne
skrbi osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.
Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su osigurana sredstava za podmirenje troškova
stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći, sredstva za pomoć invalidima
i hendikepiranim osobama , sredstva za jednokratnu pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te
sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola lošijeg socijalnog statusa. A po potrebi i
sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja.
O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi
odluku.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.)
općina se obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom statusu
obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.
Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u općinskom
proračunu u iznosu od 2.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu naknadu imaju rodilje sa
prebivalištem na području općine Sibinj , što dokazuju važećom osobnom iskaznicom, rodnim
listom djeteta i uvjerenjem o prebivalištu na području općine Sibinj.
Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana proračunom, odnosno Programom javnih
potreba, realizirat će se nakon provedenog javnog natječaja.
Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama:
POZICIJA - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu
- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………………….124.300,00 Kn
- Izvršeno………………………………………………………….124.,300,00 Kn
POZICIJA-Stipendije i školarine…………………………………………….77.500,00 Kn
-Izvršeno…………………………………………………………..77.500,00 Kn
POZICIJA - Tekuće donacije invalidima i hendikepiranim osobama
- pomoći osobama s posebnim potrebama...................................
sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću
Cekin…………………………………………………….……….…35.000,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………….31.700,00 Kn

3

BROJ 1/2019

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

31

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

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 2018. g.

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta………………........120.000,00 Kn
- Izvršeno………………………………………………………………99.000,00 Kn
POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
podmirenje troškova stanovanja…………………………………….30.000,00 Kn
- Izvršeno……………………………………………………………….21.139,44 Kn
POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………........…..30.000,00 Kn
- Izvršeno……………………………………………………………..14.025,46 Kn
POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama………………………….10.000,00 Kn
- Izvršeno…………………………………………………………..7.305,00 Kn
POZICIJA-program mjera za mlade obitelji……………………………….56.230,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………..56.228,51 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi…...483.030,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………….431.198,41 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA)
Podrazumijeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja
općine Sibinj.
Ukupno planirana sredstva -Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama- 80.000,00 Kn.
Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 80.000,00 Kn
Izvršeno………………………………………..79.462,49 Kn
Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije
udrugama građana, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija:
Tekuće donacije udrugama građana-…………………………………....92.500,00 Kn
Izvršeno……………………………………………………………………92.500,00 Kn
Tekuće donacije političkim strankama……………………….……..…..19.950,00 Kn
Izvršeno……………………………………………………………………19.950,00 Kn
Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................305.050,00 Kn
Izvršeno…………………………………………………………………...305.031,12 Kn
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama……..…….…………..….35.937,50 Kn
Izvršeno…………………………………………………………………….35.937,50 Kn
Ukupno za ostale javne potrebe…………….453.437,50 Kn
Izvršeno……………………………………….453.418,62 Kn
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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 2018. g.

Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje jesu i koje nisu planirane unutar
redovnih dotacija udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu ili je
od interesa za istu.
O isplati tih sredstava odlučuje općinski načelnik, pojedinačno po zahtjevu.
Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja (tekuće donacije), osim u slučaju kada
se posebnom odlukom općinskog načelnika (po zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne investicije o
čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan izvijestiti općinu.

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

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-03-18-3
Sibinj, 06.veljača 2019.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 2018. godini

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s

s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 143/13, 65/17,

nezakonito izgrađenim zgradama (NN 143/13, 65/17,

14/19) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik

14/19), te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni

Brodsko-posavske županije” broj 04/2013, 01/2018 i

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/2013, 01/2018

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinski

vijeće općine Sibinj na svojoj 12. sjednici održanoj 22.02.

načelnik općine Sibinj, donosi

2019.godine, donosi

IZVJEŠĆE
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini

I.

o izvršenju Programa utroška naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru u 2018.godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2018.godini, koje je podnio
Općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2018.godini sastavni je dio ove
Odluke.

III.

Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini
planirana su u iznosu 60.000,00 kn, a ostvarena su u
iznosu od 60.769,07 kn, utrošena su za poboljšanje
infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja
sukladno Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2018.
godinu i to za:
-asfaltiranje
nerazvrstanih
cesta,
uređenje
makadamskih cesta u Općini Sibinj.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama
općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-11
Sibinj, 22.veljače 2019.g.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-03-19-4
Sibinj, 06.veljača 2019.g

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018. godinu

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama

(„Narodne novine“ broj 68/18, 115/18) i članka 30.

(„Narodne novine“ broj 68/18, 115/18) te članka 45.

Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske

Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske

županije” broj 04/2013,01/2018 i „Službene novine općine

županije“ broj 04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine

Sibinj broj 01/2018), Općinsko vijeće općine Sibinj na

Sibinj broj 01/2018) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi

svojoj 12.sjednici održanoj 22.02.2019.godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2018. godinu

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018.
godinu

Članak 1.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška
sredstva ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018.
godini, koje je podnio Općinski načelnik.

Sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog
doprinosa u Proračun Općine Sibinj u 2018. godini
planirana su u iznosu 55.000,00 kn, a ostvarena su u
iznosu 59.383,47 kn.

Članak 2.
II.
Tekst izvješća o izvršenju Programa utroška
sredstva ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018.
godinu sastavni je dio ove Odluke.

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
2018. godinu.

III.

Članak 3.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-12
Sibinj, 22.veljače 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-03-18-5
Sibinj, 06.veljača 2018.g

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na

temelju

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 Republike Hrvatske i koncesije na području općine Sibinj za 2018. g.

članka

49.

stavak

5.

Zakona

o

Na temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom

poljoprivrednom zemljištu (NN, 20/18, 115/18) i članka 30.

zemljištu (NN, 20/18, 115/18), i članka 45. Statuta općine

Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske

Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj

županije” broj 04/2013, 01/2018 i „Službene novine općine

04/2013, 01/2018 i „Službene novine općine Sibinj broj

Sibinj broj 01/2018), Općinsko vijeće općine Sibinj na

01/2018) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi

svojoj 12. sjednici održanoj 22.02.2019. godine, donosi

ODLUKU
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 2018. g.

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 2018. godinu
I.

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
2018. 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
2018. godinu, sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama
općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-13
Sibinj, 22.veljače 2019.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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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 2018. godinu planirana su u ukupnom
iznosu od 675.000,00 kn, ostvarena su u iznosima:
1.
sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta .......
.........................................................................422.746,20 kuna,
2.
sredstva od koncesije poljoprivrednog
zemljišta ..............................................182.329,70 kuna,
3.
sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta
......................................................................975,00 kuna.
UKUPNO ..........................606.050,90 Kn
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: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-03-19-4
Sibinj, 06.veljača 2019.g

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

Općinski načelnik:
Josip Pavić, univ.spec.oec
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Odluka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa vatrogastva i
civilne zaštite za 2018. godinu

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni

Na temelju članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/2013, 01/2018

vjesnik Brodsko-posavske županije“broj 04/2013, 01/2018

i „Službene novine općine Sibinj“ broj 01/2018), Općinsko

i „Službene novine općine Sibinj“ broj 01/2018) Općinski

vijeće općine Sibinj na svojoj 12. sjednici održanoj

načelnik općine Sibinj, donosi

22.02.2019.godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o ostvarenju
Programa financiranja sustava civilne
zaštite za 2018. godinu

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA
2018. GODINU

Članak 1.
I.
Usvaja se
Izvješće o ostvarenju Programa
financiranja sustava civilne zaštite za 2018. godinu,
koje je podnio Općinski načelnik.

Sveukupno su za Program financiranja sustava
civilne zaštite Općine Sibinj za 2018. godinu planirana
sredstva u iznosu 463.206,49 kn, a utrošena su u
iznosu 458.206,49 kn.

II.
Članak 2.
Tekst Izvješća o ostvarenju Programa financiranja
sustava civilne zaštite za 2018. godinu sastavni je dio
ove Odluke.

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

III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama
Općine Sibinj”.
KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-03-19-7
Sibinj, 06.veljača 2019.g
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec.

KLASA: 400-08/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-14
Sibinj, 22.veljače 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Odluka o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu imovine
općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2018. godine

Na temelju članka 30., a u skladu s člankom 84.
Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13, 01/18 i „Službene novine općine
Sibinj“ br.01/18) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 12.
sjednici, održanoj 22.02.2019.godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća inventurnog
povjerenstva o popisu imovine
općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2018.
godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurnog povjerenstva o
izvršenom popisu imovine općine Sibinj sa stanjem
na dan 31.12.2018.godine.

Članak 2.
Inventurno povjerenstvo izvršilo je popis imovine,
novčanih sredstava, potraživanja i obveza općine
Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2018.g., te sastavilo
Izvješće o izvršenom godišnjem popisu imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza i
potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama
općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 406-08/18-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-7
Sibinj, 22. veljače 2019.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području
općine Sibinj za 2019. 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“ br.04/13, 01/18 i „Službene novine Općine
Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće Općine Sibinj na

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.

svojoj 12. sjednici održanoj 22.02.2019. godine, donijelo je

PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA
ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2019.
GODINU

I.
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 2019. godinu (u daljnjem
tekstu: Provedbeni plan).

II.

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

BROJ 1/2019

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 za Općinu Sibinj.

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj

U svrhu postizanja cilja iz točke I. ovog
Provedbenog plana potrebno je na području Općine
Sibinj u 2019. godini provesti sljedeće organizacijske,
tehničke i urbanističke mjere:

1.

Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, DVD Sibinj i DVD
Slobodnica

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
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b) Potrebno je učiniti sve napore kako bi se
vatrogasni domovi što prije opremili i učinili
potpuno funkcionalnim.

urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru,
posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj

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

b) Cisterne i ostale prirodne pričuve vode koje
se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom
prostoru moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi
za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, fizičke i pravne
osobe koje su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze
pričuve vode za gašenje požara
c) Obvezan je nadzor i skrb nad cestama
na području Općine te zemljišnim pojasom uz
cestu. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i
pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i
zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na
njemu. U skladu s navedenim obvezno je čišćenje
zemljišnog pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari,
odnosno, onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili
omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj, Uprava za ceste
Brodsko-posavske županije
d) 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

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
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e) Učiniti dodatne napore kako bi se aktiviralo
Dobrovoljno vatrogasno društvo Grižići.
Izvršitelj zadatka: Općina Sibinj
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III.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj upoznat će
sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne
subjekte koji su istim predviđeni kao izvršitelji
pojedinih zadataka.

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

V.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenim novinama Općine
Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 810-01/19-01/02
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 22.veljače 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Temeljem članka 13. stavak 8. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10.) i članka 30.
Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18 i „Službene novine Općine
Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 12. sjednici, održanoj 22.02.2019.godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o stanju zaštite od požara na području Općine Sibinj u 2018. godini

UVOD
Područje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ broj: 92/10.). Sukladno navedenom Zakonu sustav zaštite od požara podrazumijeva
planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata
zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje
i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i
životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski
prihvatljiv požarni rizik.
Zaštitu od požara provode, osim fizičkih i pravnih osoba propisanih Zakonom, i pravne osobe i
udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost zaštite i spašavanja te jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, sukladno propisima kojima se uređuje područje civilne zaštite.
U skladu s odredbama članka 13. stavka 8. Zakona, predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od
požara na svom području 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.
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Vatrogasnu zajednicu Općine Sibinj zastupaju i predstavljaju:
•
•

Mladen Pavlik – predsjednik,
Danijel Ostović – zapovjednik.

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,
Matija Delalić, tajnik.

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 2018. 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 2018. 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

Vrsta vatrogasne postrojbe

Broj postrojbi

Broj operativno
sposobnih vatrogasaca

1.

Središnje vatrogasno društvo – DVD Sibinj

1

25

2.

Ostale vatrogasne postrojbe – DVD Slobodnica

1

11

2

36

UKUPNO
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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 16/20

1

DVD Sibinj

2.

Kombi vozilo TAM 2000

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

Broj/Količina

Lokacija

1.

Pumpa prijenosna motorna

1

DVD Sibinj

2.

Vatrogasna naprtnjača - ručna

5

DVD Sibinj

3.

Vatrogasna cijev tlačna – 52 mm

18

DVD Sibinj

4.

Vatrogasna cijev tlačna – 75 mm

6

DVD Sibinj

5.

Vatrogasna cijev usisna – 110 mm

8

DVD Sibinj

6.

Vatrogasna cijev usisna – 75 mm

4

DVD Sibinj

7.

Radio postaja - kolska

1

DVD Sibinj
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8.

Radio postaja - ručna

3

DVD Sibinj

9.

Prijenosne ljestve

5

DVD Sibinj

10.

Vatrogasna kaciga

20

DVD Sibinj

11.

Vatrogasni kombinezon za požare raslinja

21

DVD Sibinj

12.

Vatrogasni zaštitni opasač

19

DVD Sibinj

13.

Pjenilo

400 litara

DVD Sibinj

14.

Visokotlačni modul

200 litara

DVD Sibinj

15.

Izolacijski aparat – komplet + pričuvna boca

4+4

DVD Sibinj

16.

Visokotlačni modul

1

DVD Sibinj

17.

Pumpa potopna turbinska

1

DVD Sibinj

18.

Bluza vatrogasna za prilaz vatri

15

DVD Sibinj

19.

Hlače vatrogasne za prilaz vatri

15

DVD Sibinj

20.

Centrala za daljinsko uzbunjivanje

1

DVD Sibinj

21.

Ručni alat i pribor u kutiji

1

DVD Sibinj

22.

Vatrogasna zaštitna kaciga

5

DVD Sibinj

23.

Motorna pila za drvo

1

DVD Sibinj

24.

Kabanica

6

DVD Sibinj

25.

Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje
vode

3

DVD Sibinj

26.

Reflektirajući prsluk

5

DVD Sibinj

27.

Računala i računalna oprema

1

DVD Sibinj

28.

Automatizirani punjač 12/24 V za trajno održavanje
akumulatora na vozilima

2

DVD Sibinj
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29.

Kablovi za punjenje akumulatora

1

DVD Sibinj

30.

Ručna svjetiljka

3

DVD Sibinj

31.

Oznaka postrojbe

100

DVD Sibinj

32.

Oznaka zvanja - dužnosti

25

DVD Sibinj

33.

Zvučno-svjetlosna signalizacija za vozila

2

DVD Sibinj

34.

GPS uređaj

1

DVD Sibinj

35.

Usisni vod 75 mm 1,5 m

4

DVD Slobodnica

36.

Usisni vod 110 mm 1,5 m

3

DVD Slobodnica

37.

Usisni vod 70 mm 10 m

2

DVD Slobodnica

38.

Cijev tlačna 75 mm 15 m

12

DVD Slobodnica

39.

Cijev tlačna 52 mm 15 m

13

DVD Slobodnica

40.

Cijev tlačna 25 mm 15 m

3

DVD Slobodnica

41.

Mlaznica obična sa zasunom 52 mm

5

DVD Slobodnica

42.

Mlaznica za pjenu 52 mm

1

DVD Slobodnica

43.

Mlaznica sa zasunom 25 mm

2

DVD Slobodnica

44.

Mlaznica univerzalna 52 mm

3

DVD Slobodnica

45.

Mlaznica TURBOMATIC 52 mm 400 l

1

DVD Slobodnica

46.

Mlaznica TURBO 25 mm

1

DVD Slobodnica

47.

Miješalica za pjenu 52-25-52

1

DVD Slobodnica

48.

Hidrantski nastavak 52-52

1

DVD Slobodnica

49.

Prelaznica 110/75

1

DVD Slobodnica

50.

Prelaznica 75/52

7

DVD Slobodnica
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51.

Prelaznica 52/25

3

DVD Slobodnica

52.

Razdjelnica 75/52-75-52

1

DVD Slobodnica

53.

Razdjelnica 52/25-25

1

DVD Slobodnica

54.

Sabirnica skupljač 2x75/110

1

DVD Slobodnica

55.

Ublaživač reakcije mlaza 52

1

DVD Slobodnica

56.

Usisna sitka 110

1

DVD Slobodnica

57.

Usisna sitka75

1

DVD Slobodnica

58.

Ključ za cijevi

5

DVD Slobodnica

59.

Ključ za podzemni hidrant

1

DVD Slobodnica

60.

Ključ za nadzemni hidrant

1

DVD Slobodnica

61.

Uže za usisne cijevi

2

DVD Slobodnica

62.

Nosač cijevi

5

DVD Slobodnica

63.

Držač cijevi

5

DVD Slobodnica

64.

Odijelo BIZFLAME (PORTWEST) dvodijelno požar
otvorenog prostora

12

DVD Slobodnica

65.

Odijelo dvodijelno požar unutarnjeg prostora

10

DVD Slobodnica

66.

Kombinezon za požar unutarnjeg prostora
(PROTECH-HEMCO)

10

DVD Slobodnica

67.

Kaciga vatrogasna PAB FIRE 04 HT s nosačem i
svjetiljkom

10

DVD Slobodnica

68.

Čizme vatrogasne Brandhull

10

DVD Slobodnica

69.

Rukavice kožne

10

DVD Slobodnica

70.

Rukavice HOLIK-CHELSEA intervencijske

10

DVD Slobodnica

71.

Kaciga plastična žuta

4

DVD Slobodnica
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72.

Šljem požarni aluminijski

10

DVD Slobodnica

73.

Kišno odijelo žuto

9

DVD Slobodnica

74.

Kišna kabanica zelena

3

DVD Slobodnica

75.

Kišna kabanica plava

4

DVD Slobodnica

76.

Čizme gumene

9

DVD Slobodnica

77.

Rukavice gumene

8

DVD Slobodnica

78.

Vatrogasni aparat CO2-5

2

DVD Slobodnica

79.

Vatrogasni aparat S-9

1

DVD Slobodnica

80.

Vatrogasni aparat P3 AH

3

DVD Slobodnica

81.

Svjetiljka SURVIVOR LED

2

DVD Slobodnica

82.

Svjetiljka MAGLITE punjiva

2

DVD Slobodnica

83.

Svjetiljka ručna

3

DVD Slobodnica

84.

Ručna akumulatorska svjetiljka u S izvedbi

1

DVD Slobodnica

85.

Dišni aparat DRAGERMAN PSS3000 - čelična boca

2

DVD Slobodnica

86.

Rezervna boca za dišni aparat 6 l/300 bara

2

DVD Slobodnica

87.

Opasač vatrogasni radni s karabinjerom tip „A“

10

DVD Slobodnica

88.

Opasač vatrogasni EN 258 s višenamjenskim
karabinjerom

2

DVD Slobodnica

89.

Opasač za visinsko-dubinske radove s 3 točke
kopčanja

1

DVD Slobodnica

90.

Brentača PASTOR 25 l

3

DVD Slobodnica

91.

Naprtnjača PASTOR 25 l

5

DVD Slobodnica

92.

Metlanica

5

DVD Slobodnica
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93.

Ljestve kukače (drvene) 4 m

1

DVD Slobodnica

94.

Štapovi s kukama (pijuk za sijeno) 4 m

6

DVD Slobodnica

95.

Kramp

3

DVD Slobodnica

96.

Sjekirica mala

5

DVD Slobodnica

97.

Štihača vojna

1

DVD Slobodnica

98.

Škare ručne veće

1

DVD Slobodnica

99.

Torbica za uže

2

DVD Slobodnica

100.

Torbica prve pomoći

1

DVD Slobodnica

101.

Nosila bolnička na sklapanje

10

DVD Slobodnica

102.

Penjačko uže

10

DVD Slobodnica

103.

Plastična kanta crna 10 l

20

DVD Slobodnica

104.

Kanistar za benzin 10 l

1

DVD Slobodnica

105.

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 su postavljeni uređaji za grijanje čime 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.
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INTERVENCIJE VATROGASNIH POSTROJBI

Intervencije DVD-a Sibinj prikazuje sljedeća tablica:
Broj intervencija u
2017. godini

Broj intervencija u
2018. godini

Požar otvorenog tipa

11

9

Požar stambenog
objekta

2

2

-

Tehničke intervencije

6

2

- 66 %

Vrsta intervencije

Indeks
(povećanje/smanjenje)
- 18 %

Intervencije DVD-a Slobodnica prikazuje sljedeća tablica
Vrsta intervencije

Broj intervencija u 2017. i 2018. godini

Požar otvorenog tipa

13

Požar stambenog objekta

5

Ostale intervencije

5

6.

FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ

U skladu sa zakonskim obvezama i trenutnim financijskim mogućnostima, Općina Sibinj je u
2018. godini sredstvima općinskog Proračuna financirala zaštitu od požara na svom području u
sljedećem iznosu:
-

220.000,00 HRK za redovnu djelatnost,
100.000,00 HRK kapitalna donacija – za kupnju vatrogasnog vozila.

Izdvajanja u 2018. godini su povećana više od 36 % u odnosu na prethodnu 2017. godinu kada
je za istu namjenu isplaćeno 204.487,50 HRK. Nastavak je ovo trenda povećanja proračunskih
izdvajanja za unapređenje protupožarne zaštite.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj, pored sredstava iz općinskog Proračuna, prihode
ostvaruje i iznajmljivanjem poslovnog prostora u svom vlasništvu.
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ZAKLJUČAK

Stanje zaštite od požara na području Općine Sibinj može se ocijeniti kao vrlo zadovoljavajuće.
Obzirom da je napredak u svim segmentima zaštite od požara u izravnoj vezi s ograničenim
financijskim mogućnostima, treba uložiti dodatni napor kako bi se sustav zaštite od požara 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 2019. 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.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 810-01/19-01/03
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 22.veljače 2019.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav
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Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13,
73/17)

i

članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018
i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće Općine Sibinj, na svojoj 12.sjednici održanoj dana
22.02.2019.godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom
na području općine Sibinj za 2018. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom na području općine Sibinj za 2018. 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: 351-01/19-01/02
URBROJ: 2178/08-01-19-3
Sibinj, 22.veljača 2019.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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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“
br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinski načelnik općine
Sibinj, donosi

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2018. 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) koji je stupio 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.
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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.
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.
Općinsko vijeće općine Sibinj je dana 26. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u
Općini Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 01/2018“) u skladu sa člankom
4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).
Dana 12. studenog 2018. godine Općina Sibinj je s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. zaključila
Sporazum o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu.
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području općine Sibinj(„Službene novine Općine Sibinj“, broj:5/2018),
donesena je sukladno članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne
novine br. 94/13 i 73/17).
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.
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4. Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. - 2022. godine

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 za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, KLASA:35101/17-01/30, 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 2017. do 2022. godine:
Tvrtka „Jakob Becker“ d.o.o., jednom tjedno vrši odvoz komunalnog otpada, a najmanje
jednom 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.
Jedanput mjesečno tvrtka „Jakob Becker“ kao koncesionar vrši odvoz reciklabilnog otpada,
ambalaže od papira i kartona i plastične ambalaže, od korisnika „na kućom pragu“.
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.
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Do tada, planira se uspostava privremenog mobilnog reciklažno dvorište u naselju Gornji
Andrijevci i Grgurevići.
Općina Sibinj je kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je smješteno u naselju
Grgurevići a sa njegovim radom planira se započeti u 2019. godini.
Trenutno, još nije riješeno pitanje sakupljanja građevinskog otpada na području općine Sibinj,
ali uspostavom fiksnog reciklažnog dvorišta očekuje se riješiti i taj problem općine.
Općina Sibinj već je ranije donijela 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 što je i uspostavljen sustav za
otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća za zaprimanje i vođenje
obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu u elektroničkom obliku.
Projekt odvojenog skupljanja odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona
započeo je u 2015 godini podjelom vreća za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira
i kartona.
U 2015. godine je nabavila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od papira i
kartona.
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. U 2017. godini Općina je nabavila još dodatnih 70
spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od papira i kartona.
U 2018. godini Općina Sibinj kupila je 6100 komada plastičnih vrećica za odlaganje staklene
ambalaže, koja se planira u 2019. godini podijeliti kućanstvima na području Općine Sibinj te je
kupila još dodatnih 50 komada spremnika za ambalažu od papira i kartoana od 120 l.
Dana 12. studenog 2018. godine Općina Sibinj s tvrtkom Jakob Becker d.o.o. zaključila je
Sporazum o načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja otpada u reciklažnom dvorištu.
Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje otpadom
– planira se uspostava sustava odvojenog skupljanja i obrade biološki razgradivog otpada kao i
obrada građevinskog otpada.
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 2018. godinu
Na temelju podataka o vrstama i količinama otpada za 2018. godinu dostavljenih od strane
koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, na području Općine Sibinj prikupljeno je ukupno:
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Tvrtka ili
naziv

Područje
s kojeg je
otpad
skupljen

Broj stanovnika
obuhvaćen skupljanjem

Jakob
Becker

Općina
Sibinj

6.895 stanovnika
1.550 aktivnih korisnika

Ključan
broj
otpada

Naziv otpada

Miješani
komunalni otpad
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Ukupno
sakupljenog
(preuzeto u
2018. godini)
u tonama
1.098,62
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Jakob
Becker
Jakob
Becker

Općina
Sibinj
Općina
Sibinj

6.895 stanovnika
1.550 aktivnih korisnika
6.895 stanovnika
1.550 aktivnih korisnika

Ambalaža od
papira i kartona
Krupni/glomazni
otpad

44,16

Jakob
Becker
Jakob
Becker

Općina
Sibinj
Općina
Sibinj

6.895 stanovnika
1.550 aktivnih korisnik
6.895 stanovnika
1.550 aktivnih korisnika

Staklena ambalaža

4,5

Ambalaža od
plastike

21,22

7,18

Na području općine Sibinj ne nalazi se odlagalište otpada.

7. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje
otpadom te status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom
Općina Sibinj je u travnju 2017. godine kupila jedno mobilno reciklažno dvorište koje je
trenutno smješteno u naselju Grgurevići a sa njegovim radom planira se započeti u 2019. godini.
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.
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.

Redni
broj

Naziv divljeg
odlagališta,
lokacija

procjenjena

1.

k.č.br. 3788, k.o.
Sibinj

6.470m³
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Količina
otpada u
m³

Površina
m²

Najzastupljenija
vrsta odbačenog
otpada

Divlja
odlagalište
uklonjeno
DA / NE

Komunalni
otpad,
građevinski i
glomazni otpad

NE
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8. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpadom
Projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća
za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona.
Kućanstva su prilikom podjele vreća dobila 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“ kao i dobiti ih putem telefona.
Od 2017. godine Općina Sibinj je održavala radionice u naseljima u sastavu Općine kao i
sastanke sa mještanima vezano za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Plana
gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017. do 2022. godine s ciljem projekta
odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada u kućanstvima i smanjivanja količina miješanog
komunalnog otpada.
Općina Sibinj provela je akciju dijeljenja letaka kroz koje je informirala lokalno stanovništvo o
načinu odvojenog prikupljanja otpada.

9. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim
kategorijama otpada
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) 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.
U 2019. godini očekuje se uspostava rada mobilnog reciklažnog dovorišta.

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. BrčinoRavan 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.
Odvoz korisnog otpada (papir i plastika) se vrši jednom mjesečno.
Projekt odvojenog skupljanja odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona
započeo je u 2015 godini podjelom vreća za odvajanje plastične ambalaže te ambalaže od papira
i kartona.
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U 2015. godine Općina Sibinj je nabavila 1550 spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od
papira i kartona.
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. U 2017. godini Općina je nabavila još dodatnih 70
spremnika od 120 l za otpadnu ambalažu od papira i kartona.
U 2018. godini Općina Sibinj kupila je 6.100 komada plastičnih vrećica za odlaganje staklene
ambalaže, koja se planira u 2019. godini podijeliti kućanstvima na području Općine Sibinj te je
kupila još dodatnih 50 komada spremnika za ambalažu od papira i kartona od 120 l.
U 2019. godini planira se kućanstvima podijeliti i vreće za staklo od 120 l (zelene) radi
prikupljanja staklene ambalaže 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 2018. godinu po slijedećim vrstama i količinama:
-

Miješani komunalni otpada iz kućanstva prikupljen je u iznosu od 1.098,62 tona
Ambalaža od papira i kartona prikupljena je u iznosu od 44,16 tona
Staklena ambalaža prikupljena je u iznosu od 4,5 tona
Plastična ambalaža prikupljena je u iznosu od 21,22 tona
Glomazni otpad prikupljen je u iznosu od 7,18 kg,
Količina komunalnog otpada u 2018. 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.
Redni
broj

Naziv provedenog projekta

1.

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

2.
3.
4.
5.
6.

Nabava 50 kom spremnika za ambalažu od
papira i kartona
Nabava 6100 kom plastičnih vrećica za
skupljanje staklene ambalaže
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Utrošena
financijska
sredstva
43.750,00

Izvor financijskih
sredstava
Proračun općine 2016.

249.937,50

Proračun općine 2017.

11.287,50

Proračun općine 2017.

86.875,00

Proračun općine 2017.

9.062,50

Proračun općine 2018.

11.437,50

Proračun općine 2018.
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13. Rokovi i nositelji izvršenja Plana
Jedinica lokalne samouprave odnosno Općina Sibinj dužna je sudjelovati u sustavima
sakupljanja posebnih kategorija otpada te osigurati provedbu ranije navedenih obveza iz
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17) na kvalitetan,
održiv i ekonomski učinkovit način, u skladu s načelima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.
Kroz Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj za razdoblje 2017.-2022. godine detaljno su
razrađeni elementi koje u skladu sa člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine br. 94/13 i 73/17) svaki Plan gospodarenja otpadom treba sadržavati. Jedan od
planova je svakako smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se može postići
pravilnim odvajanjem i odlaganjem otpadnog papira, plastike, staklene ambalaže, tekstila i
metala, za koje je Općina već dijelom i nabavila i podijelila spremnike i većice. Svakako, Općina
Sibinj je i kroz Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj: 1/2018) osigurala mogućnost odvojenog prikupljanja biootpada s ciljem
kompostiranja ili energetske oporabe biootpada.

14. 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: 351-01/19-01/02
URBROJ: 2178/08-01-19-2
Sibinj, 15.veljače 2019.g.

Općinski načelnik :
Josip Pavić, univ.spec.oec.
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Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i
članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne
novine 102/17) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni

6.

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće općine Sibinj na 12. sjednici održanoj dana

7.

22.02.2019.godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama
te divljim životinjama

8.

9.

10.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način
držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova
razmnožavanja, posebni uvjeti i način držanja
pasa i mačaka, te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama na području općine Sibinj
(dalje u tekstu: Općina), te divljim životinjama.

11.

12.

13.

Članak 2.
14.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. životinje su sve životinje kralježnjaci osim divljači
kojom se gospodari sukladno propisima o lovstvu,
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva,
zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,
3. domaće životinje su životinje koje je čovjek
pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi
proizvodnje hrane, hrane za životinje i
nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za
prehranu ljudi te u druge gospodarske svrhe,
4. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i
čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za
pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih
poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek
služi za obavljanje drugih poslova, osim proizvodnje,
5. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih
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15.

životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i
radnih životinja,
napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno
napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više
sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te
životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,
izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od
vlasnika i on je traži,
opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih
uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti
zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju
napadačko ponašanje prema čovjeku,
slobodno živuće mačke su mačke koje su rođene
u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika, nisu
socijalizirane te se ne mogu pripitomiti,
službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad
i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela,
posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem
tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja
je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno
odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
prijevoz je premještanje životinja prijevoznim
sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući
postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište,
sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je
objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene
i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna
skrb i pomoć,
nastambe su zatvorene ili poluotvorene prostorije
namijenjene smještanju životinja,
javne površine su površine u općoj uporabi koje
uključuju javnoprometne površine (trgovi, mostovi,
podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici,
pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze,
tuneli, parkirališta, javne garaže, nogostupi,
biciklističke staze, stajališta javnoga prometa, javna
stubišta i slične površine), javne zelene površine
(travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne
površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni
otoci, zelene površine uz objekte javne namjene,
odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih
površina) te ostale površine (površine uz sportske
objekte, rekreacijske i slične objekte, objekte koji su
namijenjeni za javne priredbe, sajmišta, kolodvore
i slične prostore).
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Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim
vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode.

snosi troškove njihova zbrinjavanja te u slučaju pasa
i troškove trajne sterilizacije.

Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima
i na način utvrđen posebnim propisima.

Članak 6.

Ova se Odluka primjenjuje ne dovodeći u pitanje
odredbe posebnih propisa o zaštiti životinja, zdravlju
životinja, zaštiti prirode i lovstvu te pravu vlasništva.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim
površinama, te u prostorima i prostorijama javne
namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika
prostora i uz odgovarajuće uvjete, osim ako ovom
Odlukom nije drugačije određeno.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 7.

Članak 3.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati
sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu,
zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama
ove Odluke.
Posjednik psa dužan je istog mikročipirati i svake
godine redovno cijepiti.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili
na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim
terenima, grobljima, neograđenim dvorištima škola
i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost
ugrožavanja
zdravstveno-higijenske
sigurnosti
i zdravlja ljudi te na ostalim javnim površinama
označenima znakom s prekriženim likom psa:
„zabranjeno dovođenje pasa“.

Članak 8.
Posjednik psa dužan je ovlaštenoj osobi omogućiti
provedbu nadzora mikročipiranja psa.

Članak 4.
U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti
koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude,
zaštitu stanovnika općine provode pravne osobe
koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima
utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Članak 5.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove
Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za
pomoć osobama s invaliditetom.

Članak 9.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah
ukloniti fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti
javne površine odbacivanjem u kantu za otpatke.

Držanje pasa
Članak 10.

Posjednik je dužan kontrolirati razmnožavanje
kućnih ljubimaca i osigurati im odgovarajuće
odnosno propisane uvjete držanja.
Posjednik mora zbrinjavati mladunčad vlastitih
kućnih ljubimaca, a u slučaju nekontroliranog
razmnožavanja, kada ne želi sam zbrinuti mladunčad,
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Zabranjeno je držanje psa u prostorima koji
nemaju dnevni izvor svjetla ( kao što su zatvorene
garaže, seoski štagalj, i sl.).
Svi psi moraju biti označeni mikročipom i
registrirani u skladu s posebnim propisima o
veterinarstvu.
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Psi se moraju držati na način koji ne ugrožava
zdravlje i sigurnost stanovnika Općine.
Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih
držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.
Pas se smije privremeno vezati samo ako ne postoji
mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse.
Pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na
dužinu kraću od 3 m, a pas dužine veće od jednog
metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke
dužine životinje mjereno od vrha njuške do vrha repa.
Pas ne smije biti smješten u ograđeni prostor koji je
manji od minimalne površine utvrđene u prilogu 1., koji
je sastavni dio ove odluke.
Psu je potrebno osigurati primjerenu kućicu ili
prostor koji je zaštićen od nepovoljnih vremenskih
uvjeta: vjetra, hladnoće, vrućine, sunca i padalina.
Tlo, odnosno podloga prostora po kojemu se kreće
pas koji je privremeno vezan ili smješten u ograđeni
prostor mora biti izrađena na način da je omogućeno
ocjeđivanje vode i drugih tekućina te se mora redovito
čistiti od fekalija.
Uklanjanje fekalija provodi se na način propisan
posebnim propisom o postupanju s nusproizvodima
životinjskog podrijetla.

Članak 11.
Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom
ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa da
izađe na javne površine bez povodca i nadzora.
Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1.
ovog članka mora na vidljivom mjestu, staviti obavijest
i/ili napomenu i/ili oznaku koja upozorava na prisutnost
psa.
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Članak 12.
Psa se smije izvoditi na javne površine gdje je to ovom
Odlukom dopušteno ako je označen mikročipom, na
povodcu i pod nadzorom posjednika.
Opasnog psa se smije izvoditi na javne površine
gdje je to ovom Odlukom dopušteno ako je označen
mikročipom, ima brnjicu, na povodcu je i pod nadzorom
vlasnika.

Članak 13.
Ukoliko se pas drži u neodgovarajućim uvjetima, na
prijedlog komunalnog redara, veterinarski inspektor
može privremeno oduzeti psa.

Članak 14.
Pas koji se zatekne na javnoj površini i koji nije
propisno označen, smatrati će se napuštenim/
izgubljenim psom i biti će smješten u sklonište, trajno
steriliziran i označen, u skladu s člankom 16. ove
Odluke.
Ukoliko se tijekom boravka psa u skloništu utvrdi
vlasnik, isti snosi sve troškove koji su nastali od trenutka
smještaja psa u sklonište.
Pas koji se bez nadzora kreće javnom površinom,
kod kojeg se očitanjem mikročipa utvrdi vlasnik, biti
će uklonjen s javne površine i privremeno smješten u
sklonište do dolaska vlasnika.
Vlasnik snosi sve nastale troškove za uklanjanje i
privremeno držanje psa u skloništu.
Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko vlasnik dođe
i odvede psa odmah po obavijesti o pronalasku psa bez
nadzora na javnoj površini, pas se neće privremeno
smjestiti u sklonište.
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Držanje mačaka
Članak 15.
Preporuča se označavanje mačaka mikročipom.
Mačke za koje nije moguće utvrditi vlasnika i koje
se zateknu na javnim površinama Općine, biti će
smatrane napuštenim/izgubljenim životinjama te
mogu biti smještene u sklonište, trajno sterilizirane
i označene.
Mačke se nakon hvatanja i trajne sterilizacije
mogu vratiti u stanište, odnosno na lokaciju na kojoj
su uhvaćene.
U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti
koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu
stanovnika provode pravne osobe koje obavljaju
zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici
u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima
o veterinarskoj djelatnosti.

Kontrola razmnožavanja
Članak 16.
Sve napuštene, izgubljene a neoznačene
(mikročipirane ili tetovirane) mačke i psi biti će
trajno sterilizirani nakon 14 dana od smještaja u
sklonište, osim označenih:
ako se radi o životinjama čiji je vlasnik
uzgajivač kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji i
ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,
ako se radi o životinjama kod kojih zahvat
kastracije/sterilizacije nije preporučljiv iz medicinskih
razloga ili bi mogao ugroziti život životinje,
ako se radi o čistokrvnim psima koji
posjeduju rodovnicu priznatu od Međunarodne
kinološke federacije ( FCI ),
O gornjem je posjednik dužan posjedovati valjanu
dokumentaciju.
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Ova mjera treba se provoditi na temelju
preporuke, ukoliko ne postoji nikakav drugi način
kojim bi se uspostavila kontrola razmnožavanja
određenih životinja, nakon što se svaki slučaj zasebno
razmotrio, te ako su prethodno primijenjene sve
ostale mjere koje su propisane zakonom.

III. POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM
ŽIVOTINJAMA
Članak 17.
Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i
izgubljenih životinja, te životinja koje se kreću javnom
površinom bez nadzora posjednika, osigurava
se u skladu s Ugovorom kojeg Općina sklapa sa
skloništem za životinje i drugim pravnim i fizičkim
osobama te sukladno propisima o zaštiti životinja i
veterinarstvu i uz primjenu odgovarajuće opreme.
Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti
komunalnog redara i sklonište za životinje o nestanku
životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa nadležnoj
veterinarskoj organizaciji najkasnije 14 dana od nestanka.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora
u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti
komunalnog redara i sklonište, osim ako je životinju
u tom roku vratio vlasniku.
Do vraćanja životinje vlasniku ili do smještanja
u sklonište nalaznik je dužan pružiti životinji
odgovarajuću skrb.

Članak 18.
Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan
je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od
trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina
vraćanja posjedniku ili smještanja u sklonište.
Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je
nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja
posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.
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Članak 19.
U sklonište se smještaju životinje sukladno
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, i to:
izgubljene životinje do vraćanja vlasniku,
napuštene životinje kojima se ne može
utvrditi vlasnik u roku od 14 dana od prvoga dana
smještanja u sklonište,
životinje koje se kreću javnim površinama
bez nadzora posjednika do vraćanja vlasniku,
životinje kojima posjednik ne može osigurati
uvjete držanja u skladu s njihovim potrebama.
Troškove hvatanja i smještanja životinja iz stavka
1. alineja 1., 3. i 4. ovoga članka snosi posjednik
životinje, a troškovi hvatanja i smještanja životinja
iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz
proračuna Općine, osim ako se naknadno utvrdi
vlasnik.
U slučaju potrebe za hvatanje i prijevoz napuštenih
i izgubljenih domaćih i divljih životinja, osim kućnih
ljubimaca, Općina odnosno općinski načelnik može
sklopiti ugovor s pravnim i fizičkim osobama u tu
namjenu.

IV. DIVLJE ŽIVOTINJE
Članak 20.
S divljim životinjama i zaštićenim divljim vrstama
koje se zateknu na javnim površinama postupat
će se sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti
prirode, veterinarstvu i lovstvu.
U svrhu postupanja s divljači, Općina donosi
Program zaštite divljači za zemljište na kojemu se
ne ustanovljava lovište, uz suglasnost Ministarstva
poljoprivrede.
Divljač koja se zatekne na javnoj površini zbrinjava
se putem lovoovlaštenika za kojeg se može smatrati
da je divljač podrijetlom iz lovišta u njihovom
koncesijskom području.
Divlje životinje koje se pronađu na javnoj površini
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zbrinjavaju se u skladu s osobitostima vrste u
odgovarajuća skloništa, zoološke vrtove do kada im
se osigurava potrebna veterinarska skrb.
Troškove zbrinjavanja divljih životinja, osim
divljači iz stavka 3. ovoga članka, snosi Općina.

Članak 21.
U svrhu podizanja svijesti javnosti, a osobito
mladih, o zaštiti životinja, Županija osniva
koordinacijsku radnu skupinu za zaštitu životinja
u skladu s posebnim propisom o zaštiti životinja u
koju se imenuju: predstavnici gradova, predstavnici
skloništa za životinje, predstavnici nevladinih
organizacija za zaštitu životinja, predstavnici
kinoloških udruga, predstavnici općina, predstavnici
nadležne policijske uprave, veterinarske inspekcije i
veterinara, predstavnici lovoolaštenika koji posluju
na području Općine, a po potrebi mogu se uključiti i
predstavnici drugih pravnih i fizičkih osoba.
Koordinacijska radna skupina predlaže općinskom
načelniku mjere za smanjenje broja napuštenih
životinja na području Općine te ostale aktivnosti s
ciljem odgovarajuće primjene mjera zaštite životinja,
podizanja svijesti javnosti, unapređenje postojećih
odredbi o držanju životinja i druge aktivnosti koje
pozitivno utječu na ispunjenje cilja.

V. NADZOR
Članak 22.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
komunalno redarstvo općine Sibinj odnosno
komunalni redar, osim kada je zakonom ili posebnim
propisima određeno postupanje veterinarskog
odnosno stočarskog inspektora.
U provedbi nadzora komunalni redar je ovlašten:
1.
pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi
identitet posjednika i drugih osoba nazočnih nadzoru,
2.
ući u prostore/prostorije u kojima se drže
kućni ljubimci,
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3.
uzimati izjave posjednika i drugih osoba,
4.
zatražiti od posjednika i drugih stranaka
podatke i dokumentaciju,
5.
prikupljati dokaze na vizualni i drugi
odgovarajući način,
6.
očitati mikročip,
7.
donijeti rješenje kojim nalaže fizičkim
i pravnim osobama promjenu uvjeta u skladu
s odlukom općine pod prijetnjom pokretanja
prekršajnog postupka ili naplate kazne,
8.
izdati obvezni prekršajni nalog,
9.
naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom
Odlukom,
10. podnositi kaznenu prijavu ili optužni
prijedlog nadležnom sudu,
11. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom
nadzora.

o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog
ministarstva,
5.
utvrdi osobne podatke posjednika koji je
napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad.

O postupanju koje je protivno odredbama ove
Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni
redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara
predviđenih ovom Odlukom komunalni redar može,
kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno
rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije
dostaviti pisano rješenje.

Komunalni redar dužan je bez odgode obavijestiti
policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju
koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja te kada
utvrdi situaciju u kojoj postoji opasnost da odgoda
u postupanju ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi ili
životinja te sigurnost imovine.

Članak 23.
Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu
veterinarskoj inspekciji kada:
1.
u provedbi nadzora utvrdi da se kućni
ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može
zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da
je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim
uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom
ili velikim strahom,
2.
posjednik nije označio mikročipom psa
u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu,
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao
na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi
(putovnicu kućnog ljubimca),
3.
posjednik nije ispunio uvjete propisane
pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,
4.
uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu
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U svim slučajevima u kojima komunalni redar
tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu,
Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije
nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o
zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te
stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.
U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten
zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se
prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja
opravdano očekuje pružanje otpora. Policija, prema
svojim ovlastima, pruža pomoć sukladno posebnim
propisima.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti
žalba u roku od petnaest (15) dana od dana dostave
rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog
redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne
samouprave nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.

VI. NOVČANE KAZNE
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba
posjednik ako:
1.
psa ne označi mikročipom i redovno ne
cijepi sukladno članku 3. Odluke

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

13

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

2.
odmah ne ukloni fekalije kojima njegov kućni
ljubimac onečisti javne površine sukladno članku 9.
Odluke
3.
drži psa u neprimjerenim uvjetima odnosno
drži psa protivno članku 10. Odluke
4.
drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na drugom
ograđenom prostoru, na način koji ne sprečava psa
da izađe na javne površine bez povodca i nadzora
sukladno članku 11. Odluke
5.
postupa tako da onemogućuje provedbu
nadzora komunalnog redara prema članku 22. stavak
2. Odluke
6.
komunalni redar u provedbi nadzora utvrdi
postupanje posjednika iz članka 23. ove Odluke

KLASA: 363-01/19-01/03
URBROJA: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 22.veljače 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja
u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka
nije navršila četrnaest godina života, ako je taj prekršaj
u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili
skrbnika.

Članak 25.
Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu
na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog
naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj
Odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu
mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja,
odnosno dostave prekršajnog naloga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
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Odluka o davanju suglasnosti za iznajmljivanje teretnog vozila i traktora
u vlasništvu općine Sibinj

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 12.sjednici

održanoj

KLASA: 363-01/19-01/04
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 22. veljača 2019. godine

22.02.2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za iznajmljivanje
teretnog vozila i traktora
u vlasništvu Općine Sibinj

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Članak 1.
Daje se suglasnost da se Teretno vozilo Iveco Daily
35C15 D, registarske oznake SB106 GJ, koje se nalazi
u vlasništvu Općine Sibinj daje u najam trgovačkom
društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. uz mjesečni najam od
750,00 HRK.
Daje se suglasnost da se Traktor LABINPROGRES
TUBER, registarske oznake: SB589GR, koji se nalazi
u vlasništvu Općine Sibinj daje u najam trgovačkom
društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. uz mjesečni najam od
200,00 HRK.

Članak 2.
Sredstava od mjesečnog najma uplaćivati će
se na žiroračun/poslovni račun Općine Sibinj.

Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik na zaključivanje
oba ugovora o najmu s trgovačkim društvom iz
članka 1. ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
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članka

95.

Zakona

o

komunalnom

gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18) i članka
30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene
novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko vijeće
Općine Sibinj na svojoj 12.sjednici održanoj 22.02.2019.

predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti
zgrada u vlasništvu Općine Sibinj ako se time ne
dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja
komunalne infrastrukture.

godine, donijelo je

Članak 3.
ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKNADI

I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u Općini
Sibinj u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
svrha komunalne naknade, područja zona u općini
Sibinj, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene
(Kn), rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine
važne za Općinu Sibinj koje se u potpunosti ili
djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne
naknade, obveznici i obveza plaćanja komunalne
naknade, obračun komunalne naknade, opći uvjeti
i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima
može odobriti djelomično ili potpuno oslobođenje
od obveze plaćanja komunalne naknade, te rješenje
o komunalnoj naknadi.

II.

SVRHA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 2.

Komunalna naknada je prihod proračuna
Općine Sibinj, a plaća se za održavanje komunalne
infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za:
stambeni prostor,
poslovni prostor
garažni prostor
građevinsko zemljište koje služi za obavljanje
poslovne djelatnosti,
neizgrađeno građevinsko zemljište
Komunalna naknada plaća se za nekretnine
koje se nalaze na području na kojem se najmanje
obavljaju
komunalne
djelatnosti
održavanja
nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te
koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom,
niskonaponskom električnom mrežom i vodom
prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio
infrastrukture općine Sibinj.
Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se
nalazi unutar ili izvan granica građevinskog područja,
a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se
zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog
područja na kojemu se, u skladu s propisima kojima
se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu
graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na
kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji
privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna
građevinska dozvola.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra
se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

Koristi se za:
financiranje
održavanja
i
građenja
komunalne infrastrukture
financiranje građenja i održavanja objekata
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III.
OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno
korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog
članka plaća komunalnu naknadu ako:
- je na njega obveza plaćanja te naknade
prenesena pisanim ugovorom,
- nekretninu koristi bez pravne osnove ili
- se ne može utvrdit vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje
komunalne naknade ako je obveza plaćanje te
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim
ugovorom.

IV.
OBVEZA
NAKNADE

PLAĆANJA

KOMUNALNE

Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
- danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno
danom početka korištenja nekretnine koja se koristi
bez uporabne dozvole,
- danom sklapanja ugovora kojim se stječe
vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti
kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
- danom početka korištenja nekretnine koja se
koristi bez pravne osnove.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u
roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja
komunalne naknade, promjene osobe obveznika
ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje
obveze plaćanja komunalne naknade (promjena
obračunske površine nekretnine ili promjena
namjene
nekretnine),
prijaviti
Jedinstvenom
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upravnom odjelu nastanak te obveze, odnosno
promjenu tih podataka te predočiti odgovarajuće
vjerodostojne dokaze koje odredi službena osoba.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade
ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade u propisanom roku, dužan
je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka
obveze.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne
prijavi činjenice koje su od utjecaja na prestanak
obveze plaćanja komunalne naknade, promjene
osobe obveznika ili promjenu drugih podataka
bitnih za utvrđivanje prestanka obveze plaćanja
komunalne naknade dužan je platiti komunalnu
naknadu, u pravilu, do trenutka prijave činjenica
vezanih za prestanak obveze pod uvjetom da su
navedene činjenice dokazane na odgovarajući način.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan
je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene
adrese prebivališta, boravišta, mjesta na kojem se
nalazi ili sjedišta,obavijestiti Jedinstveni upravni
odjel o promjeni adrese za dostavu pismena.
Ukoliko obveznik ne postupi sukladno odredbi
prethodnog stavka, dostava pismena smatra se
uredno izvršenom ako je pismeno dostavljeno na
adresu obveznika navedenu u registru obveznika
komunalne naknade.

Članak 6.
Prilikom potrebe prijave podataka u svezi obveze
plaćanja komunalne naknade Jedinstveni upravni
odjel može omogućiti korištenje obrazaca prijave
(formulara).
Za potrebe utvrđivanja činjenica u svezi obveze
plaćanja komunalne naknade, Jedinstveni upravni
odjel može koristiti sva dokazna sredstva bez
ograničenja, a osobito podatke iz službenih
evidencija odnosno podatke iz Registra obveznika
komunalne naknade, javno dostupnih podataka,
podataka iz zemljišnih knjiga ili katastra, podatke
utvrđene u drugim postupcima Jedinstvenog
upravnog odjela, podatke pribavljene od općinskog
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trgovačkog društva i drugih pružatelja javnih usluga,
podatke iz akata za građenje, podatke utvrđene
očevidima i nadzorima, podatke pribavljene od
stranke u postupku te podatke pribavljene na druge
načine.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je u svezi
utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade i
postupka osiguranja i naplate komunalne naknade
prikupljati, obrađivati i prosljeđivati osobne podatke
stranaka i trećih osoba u skladu s posebnim
propisima.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je u svako doba
provoditi reviziju podataka iz registra obveznika
komunalne naknade odnosno ažuriranje registra te
u slučaju bilo kakve promjene koja utječe na iznos
obveze ili obveznika komunalne naknade, pokrenuti
postupak donošenja novog rješenja.
Radi provođenja postupka utvrđivanja obveze
plaćanja komunalne naknade, stranke i treće osobe
dužne su na zahtjev službene osobe dati potrebne i
točne podatke te omogućiti održavanje očevida na
nekretninama u svezi kojih se vodi postupak.

V.

PODRUČJA ZONA
Članak 7.

Područja zona u Općini Sibinj u kojima se naplaćuje
komunalna naknada određuju se s obzirom na
uređenost i opremljenost područja komunalnom
infrastrukturom.
U Općini Sibinj utvrđuje se dvije zone za plaćanje
komunalne naknade i to:
I ZONA – obuhvaća područje naselja: Bartolovci,
Gornji Andrijevci, Gromačnik, Sibinj, Slobodnica i
Završje.
II ZONA – obuhvaća područje naselja: Brčino,
Čelikovići, Grižići, Grgurevići, Jakačina Mala i Ravan
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VI.

KOEFICIJENTI ZONA
Članak 8.

Koeficijenti zona (Kz) iznose:
				

VII.

I. zona 		
II. zona 		

1.00
0,50

KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 9.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine
i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:
Vrsta nekretnine i djelatnosti

Koeficijent
namjene

1.

Stambeni prostor

1,00

2.

Stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana

1,00

3.

Garažni prostor

1,00

4.

Poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti

2,00

5.

Poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne

3,00

6.

Građevinsko zemljište koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti

0,10

7.

Neizgrađeno građevinsko zemljište

0,05

8.

Za poslovni prostor u slučaju kad se
poslovna djelatnost ne obavlja više
od šest mjeseci u kalendarskoj godini

1,00

9.

Za građevinsko zemljište koji služi
obavljanju poslovne djelatnosti u
slučaju kad se poslovna djelatnost ne
obavlja duže od 6 mjeseci u kalendarskoj godini

0,05

VIII.

ROK PLAĆANJA
Članak 10.

Komunalna naknada se plaća tromjesečno,
najkasnije do 20. u prvom slijedećem mjesecu za
proteklo razdoblje.
Iznimno od prethodnog stavka, povodom
utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade
novim rješenjem, u izreci rješenja se može odrediti
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drugačiji rok plaćanja za prvi obrok komunalne
naknade koji dospijeva nakon donošenja rješenja.
Obveznicima plaćanja komunalne naknade
dostavljaju se:
- četiri uplatnice za jednu kalendarsku godinu
(fizičke osobe)
- četiri računa ili uplatnice za jednu kalendarsku
godinu (fizičke osobe koje obavljaju samostalnu
djelatnost i pravne osobe)
Dostava uplatnica odnosno računa u svezi obveze
plaćanja komunalne naknade može se izvršavati i
elektroničkim putem.
Obveznik plaćanja komunalne naknade koji
ima evidentirano dospjelo dugovanje komunalne
naknade može biti pozvan na plaćanje dugovanja
i telefonskim putem od strane službenika
Jedinstvenog upravnog odjela.
Obvezniku plaćanja komunalne naknade koji
ima evidentirano dospjelo dugovanje komunalne
naknade mogu se dostavljati obavijesti o stanju
dugovanja, pozivi za izmirenje duga, opomene zbog
neplaćanja dugovanja i to pisanim putem, putem
pružatelja poštanskih usluga ili elektroničkim putem.
Dostava opomena, poziva odnosno obavijesti iz
prethodnog stavka ovog članka nije pretpostavka
za pokretanje ovršnog postupka radi naplate duga
komunalne naknade.

Članak 11.
Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu
provodi Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj na
način i po postupku propisanom zakonom kojim
se utvrđuje opći odnos između poreznih obveznika
i poreznih tijela koja primjenjuju propise o
porezima i drugim javnim davanjima, ako zakonom
o komunalnom gospodarstvu nije propisano
drugačije.
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IX.
OSLOBAĐANJE
KOMUNALNE NAKNADE

OD

PLAĆANJA

Članak 12.
Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se
oslobađaju sljedeće nekretnine:
1. koje koriste ustanove za djelatnost predškolskog
i osnovnog obrazovanja, a kojih je osnivač Republika
Hrvatska, Županija i Općina (vrtići, škole, školske
dvorane),
2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi a kojih je osnivač država, županija i
Općina,
3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih
službi (vatrogasni domovi i spremišta),
4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje
njihove vjerske i obrazovne djelatnosti (crkve,
kapele, župni domovi, pastoralni centri i dr.),
5. građevinska zemljišta na kojima su spomenobilježja i spomen-područja,
6.
građevinsko
zemljište
i
komunalnu
infrastrukturu koja služi za obavljanje komunalnih
djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, odvodnje
atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih
površina, održavanja nerazvrstanih cesta, odlaganja
komunalnoga otpada, održavanja groblja i
krematorija,
7. koje su ovom odlukom utvrđene kao važne
za Općinu Sibinj, uz uvjet da te nekretnine njihovi
korisnice ne daju u najam, podnajam, zakup,
podzakup ili na privremeno korištenje.

Članak 13.
Nekretnine koje su utvrđene kao važne za Općinu
Sibinj a iz točke 7. prethodnog članka utvrđuju se:
1. društveni domovi u općini Sibinj s pripadajućim
građevinskim zemljištem, ukoliko nisu dani u zakup
za obavljanje poslovne djelatnosti,
2. sportski objekti i društveni domovi koje općina
Sibinj daje na korištenje, upravljanje ili održavanje
vlastitim trgovačkim društvima i udrugama građana
sa sjedištem na području općine Sibinj,
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3. javne prometne površine, parkovi i zelene
površine u vlasništvu općine Sibinj
4. nekretnine u vlasništvu Općine Sibinj.

Članak 14.
Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno
će se osloboditi:
- član obitelji poginulog hrvatskog branitelja
(roditelji i/ili supružnici), ukoliko su vlasnici
nekretnine,
- korisnici zajamčene minimalne naknade kod
Centra za socijalnu skrb, koji su vlasnici nekretnine
za koju je utvrđena obveza plaćanja komunalne
naknade,
- Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
kod kojih utvrđeno tjelesno oštećenje organizma od
40% i veće, sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima
iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
ukoliko su vlasnici nekretnine,
- civilne žrtve rata i članovi njihovih obitelji, ukoliko
su vlasnici nekretnine
Od obveze plaćanja komunalne naknade u
potpunosti se oslobađa plaćanja Općina Sibinj i
trgovačko društvo u vlasništvu općine Sibinj.

Članak 15.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj donosi
Rješenje o potpunom oslobađanju od obveze
plaćanja komunalne naknade, za tekuću godinu,
po zahtjevu obveznika, uz priložene dokaze o
ostvarivanju tog prava, sukladno odredbama ove
Odluke.
Zahtjev za ishođenje Rješenja o oslobađanju od
obveze plaćanja komunalne naknade podnosi se
svake kalendarske godine.
Postupak oslobađanja od obveze plaćanja
komunalne naknade može se pokrenuti ako je
obveza plaćanja komunalne naknade za koju se traži
oslobađanje rješenjem pravomoćno utvrđena.
Oslobođenje obveznika komunalne naknade
koji posjeduju više nekretnina moguće je samo za
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jednu nekretninu i to onu u kojoj obveznik stanuje
odnosno gdje ima prijavljeno mjesto prebivališta.
Po zahtjevu obveznika, Jedinstveni upravni odjel
općine Sibinj, može u cijelosti osloboditi plaćanja
komunalne naknade obveznika prostora odnosno
nekretnine, za tekuću godinu, ukoliko se ista/isti
ne može koristiti uslijed oštećenja uzrokovanih
požarom,
poplavom,
drugim
elementarnim
nepogodama, ili u sličnim okolnostima, koje u bitnom
onemogućavaju korištenje nekretnine ili njezinu
funkciju, što se utvrđuje očevidom i zapisnički ili
ako je za nekretninu doneseno konačno rješenje o
zabrani korištenja ili konačno rješenje o rušenju i
to za vrijeme dok se nastala oštećenja ne otklone
odnosno dok se ne stekne mogućnost korištenja
nekretnine odnosno prostora.
Obveznika plaćanja komunalne naknade za
stambeni, poslovni i garažni prostor za koji je
prijavljen početak uklanjanja građevine, sukladno
posebnim propisima o gradnji oslobodit će se
plaćanja komunalne naknade s danom prijave, na
njegov zahtjev.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj donosi
Rješenje o odbijanju zahtjeva za oslobađanjem od
obveze plaćanja komunalne naknade po zahtjevu
stranke ili po službenoj dužnosti.
Podnošenje zahtjeva za oslobođenje plaćanja
komunalne naknade ne odgađa ispunjenje obveze
plaćanja.
O oslobađanju od obveze plaćanja, odnosno
odbijanju zahtjeva za oslobađanje plaćanja
komunalne naknade donosi se posebno rješenje.
Žalba na rješenje iz prethodnog stavka ovog
članka nema odgodni učinak.

X.
ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI
BODA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 16.
Općinsko vijeće Općine Sibinj odlukom utvrđuje
vrijednost boda komunalne naknade do kraja
studenog tekuće godine koja se primjenjuje od 01.
siječnja iduće godine.
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Odluka o komunalnoj naknadi

Vrijednost boda komunalne naknade određuje
se u kunama po m2 korisne površine stambenog
prostora u prvoj zoni općine Sibinj, a polazište za
utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade
je procjena troškova održavanja komunalne
infrastrukture iz Programa održavanja komunalne
infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih
predvidivih i raspoloživih izvora financiranja
održavanja komunalne infrastrukture.
Ako Općinsko vijeće Općine Sibinj ne odredi
vrijednost boda komunalne naknade do kraja
studenog tekuće godine, za obračun komunalne
naknade u slijedećoj kalendarskoj godini, vrijednost
boda se ne mijenja.

Članak 18.
U slučaju kada se u poslovnom prostoru, koji
se zadužuje novim rješenjem o komunalnoj
naknadi ne obavlja poslovna djelatnosti, prilikom
obračuna iznosa komunalne naknade primjenjuje
se koeficijent namjene (Kn) iz članka 9. stavak 1.
točke 8. Ove Odluke, i to sve do početka obavljanja
djelatnosti odnosno do prestanka razloga zbog
kojeg se djelatnost nije obavljala.

XII.

RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI
Članak 19.

XI.

OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
Članak 17.

Komunalna naknada obračunava se po m2
površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza
plaćanja komunalne naknade i to za:
- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici
korisne površine koja se utvrđuje na način propisan
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje
zaštićene najamnine („Narodne novine“ broj 40/97),
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko
zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po četvornom metru
(m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
- Koeficijenta zone (Kz)
- Koeficijenta namjene (Kn)
- Vrijednosti boda komunalne naknade (B).
U objektima koji se koriste kao stambeni i kao
poslovni prostor, naknada se obračunava posebno
za stambeni, a posebno za poslovni prostor.
U objektima koji se koriste kao poslovni prostor,
naknada se obračunava posebno za proizvodni, a
posebno za poslovni prostor za ostale namjene.
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Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni
upravni odjel općine Sibinj sukladno ovoj Odluci
i Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade, u
postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
Rješenje o komunalnoj naknadi ima status
poreznog rješenja u smislu odredbi Općeg poreznog
zakona.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se
do 31. ožujka tekuće godine, ako se Odlukom
predstavničkog tijela Općine Sibinj mijenja vrijednost
boda komunalne naknade (B) ili drugi podatak bitan
za njezin izračun u odnosu na prethodnu godinu
te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
1. iznos komunalne naknade po četvornom metru
(m2) nekretnine,
2. obračunska površina nekretnine
3. godišnji iznos komunalne naknade,
4. mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno
iznos obroka komunalne naknade ako se naknada
ne plaća mjesečno i
5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne
naknade, odnosno iznosa obroka komunalne
naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 1/2019
OPĆINA
SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

15

Odluka o komunalnoj naknadi

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se
množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa
komunalne naknade po četvornom metru (m2)
površine nekretnine.
Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje
nema propisani sadržaj.
Rješenje o komunalnoj naknadi ostaje na snazi
do promjene podataka bitnih za utvrđivanje obveze
plaćanja ili visinu obveze, odnosno do izdavanja
novog rješenja o komunalnoj naknadi.
Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj ne mora
donijeti rješenje o obvezi plaćanja komunalne
naknade ako bi troškovi utvrđivanja i naplate
komunalne naknade bili nerazmjerni naplaćenoj
komunalnoj naknadi.
U slučaju pogrešno utvrđene visine obveze
komunalne naknade rješenje se ne mora mijenjati
ako bi povećani iznos komunalne naknade bio
nerazmjeran
troškovima
postupka
izmjene
postojećeg rješenja o komunalnoj naknadi.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i
ovršava u postupku i na način propisan zakonom
kojim se uređuje opći odnos između poreznih
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise
o porezima i drugim javnim davanjima, ako zakonom
o komunalnom gospodarstvu nije propisano
drugačije.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja
o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka,
može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno
tijelo županije nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.

XIII.

PRIJELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE
Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 2/01,
17/04, 16/16 ).

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-03/19-01/17
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 22.veljača 2019.g.
		
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj vodi
Registar obveznika komunalne naknade Općine
Sibinj u elektroničkom obliku, a isti predstavlja
službenu evidenciju Općine Sibinj.
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Odluka o kupnji zemljišta

Na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35.

nekretnine, od 14. siječnja 2019. godine, koji je
izradio stalni sudski vještak za građevinarstvo i
procjenu vrijednosti nekretnina Goran Imrović, dipl.
ing.građ.

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno

Članak 4.

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17), članka 20. Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu
općine

Sibinj

(„Službeni

vjesnik

Brodsko-posavske

županije“, broj: 19/2015) i članka 30. Statuta općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat procjene
tržišne vrijednosti nekretnine, od 14. siječnja
2019. godine, koji je izradio stalni sudski vještak za
građevinarstvo i procjenu vrijednosti nekretnina
Goran Imrović, dipl.ing.građ.

broj:04/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“,
broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 12.

Članak 5.

sjednici održanoj dana 22.02.2019.godine donosi

ODLUKU
o kupnji zemljišta

Članak 1.
Zbog planirane izgradnje nekretnine sportskodruštvene namjene kupiti će se zemljište na k.č.br.
3464, upisano u zk. ul. 1898, k.o. Sibinj, u površini
od 3.377 m² , koje se nalazi u vlasništvu fizičke osobe
Pere Jankovića, po jediničnoj cijeni od 32,00 kn/m²
odnosno u ukupnom iznosu od 108.064,00 kuna.

Ovlašćuje se općinski načelnik na provođenje svih
radnji potrebnih za kupnju nekretnine iz članka 1.
ove Odluke i na potpisivanje i sklapanje ugovora
o kupnji nekretnine s prodavateljem predmetnog
zemljišta.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenim novinama Općine Sibinj”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Članak 2.
Sredstva u iznosu iz članka 1. ove Odluke i za
kupovinu zemljišta iz istog članka, isplatiti će se iz
Proračuna općine Sibinj za 2019. godinu, na razdjelu:
Općina Sibinj, glava: Jedinstveni upravni odjel,
program: Komunalna infrastruktura i kapitalna
ulaganja, aktivnost: Uređ. i izgradnja ostalih objekata
niskogradnje, pozicija u proračunu: 183, konto:4111.

KLASA: 406-01/19-01/02
URBROJ: 2178/08-01-19-2
Sibinj, 22.veljače 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Članak 3.
U cilju utvrđivanja tržišne cijene nekretnine za
potrebe kupovine zemljišta iz članka 1. ove Odluke
izrađen je Elaborat procjene tržišne vrijednosti
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Odluka o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Sibinj

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18 i

Članak 4.

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće Općine Sibinj na svojoj 12.sjednici održanoj
22.02.2019.godine, donosi

Ovlašćuje se općinski načelnik na potpisivanje
i sklapanje Ugovora o kapitalnoj donaciji s
Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Sibinj.

O D L U K U
o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Sibinj

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i bit će objavljena u “Službenim novinama Općine
Sibinj”.

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se isplata kapitalne
donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sibinj,
OIB:64029380578, Trg kralja Tomislava 14, Sibinj, u
iznosu od 150.000,00 kuna, za projekt kupnje brzog
navalnog vozila.

Članak 2.
Sredstva kapitalne donacije iz članka 1. ove
Odluke isplatiti će se Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu temeljem Zahtjeva za financijsku pomoć
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sibinj za
nabavu vatrogasnog vozila, Urbroj: 05/2019-MB od
11.02.2019. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 022-06/18-01/65
URBROJ: 2178/08-01-19-5
Sibinj, 22.veljača 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Članak 3.
Sredstva kapitalne donacije u iznosu iz članka 1.
ove Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Sibinj za
2019. godinu, na razdjelu: Jedinstveni upravni odjel,
u glavi: Jedinstveni upravni odjel, Program: zaštita od
požara i civilna zaštita, Aktivnost: zaštita od požara
(pozicija u proračunu): 046, konto: 38219 i uplatiti će
se na žiro račun Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Sibinj, OIB:64029380578, nakon sklapanja Ugovora
o kapitalnoj donaciji.
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i naknadi za obnašanje
dužnosti općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj

Članak 4.

i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 28/10) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018

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

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 12.sjednici održanoj
22.02.2019.donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o plaći i naknadi za obnašanje
dužnosti općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 080-01/19-01/01
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 22.veljače 2019.g

Članak 1.
U Odluci o plaći i naknadi za obnašanje dužnosti
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:
25/2015) članak 5. mijenja se i sada glasi:
“Visina osnovice za obračun plaće dužnosnika
općine Sibinj utvrđuje se u visini od 5.686,14 kuna.”

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o plaći i naknadi
za obnašanje dužnosti općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj: 25/2015) ostaju
nepromijenjene.

Članak 3.
Ova odluka primjenjuje se počevši s obračunom
plaće za mjesec ožujak 2019. godine.
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Zaključak o davanju suglasnosti “ČEPO” d.o.o. – prijedlog za mirno rješenje

IV.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko
vijeće Općine Sibinj na svojoj 12.sjednici održanoj

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

22.02.2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI
ČEPO d.o.o. – prijedlog za mirno rješenje

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

I.
Usvaja se prijedlog za mirno rješenje tvrtke
Čepo d.o.o. do dopisu zaprimljenog u općinsku
upravu općine Sibinj od 24.01.2019. godine,
KLASA:363-01/18-01/10, URBROJ:16-2019-6.

KLASA: 363-01/18-01/10
URBROJ: 2178/08-01-19-8
Sibinj, 22.veljača 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

II.
Ovlašćuje se općinski načelnik da nakon uplate
komunalnog doprinosa od strane tvrtke Čepo
d.o.o. u ukupnom iznosu od 1.026.901,56 kuna
po Rješenju o komunalnom doprinosu KLASA:
UP/I-363-03/15-04/07, URBROJ: 2178/08-04-17-28,
od 26. svibnja 2017. godine, potpiše sve potrebne
ugovorne suglasnosti sa komunalnim tvrtkama, a
radi priključenja navedenog objekta na komunalnu
infrastrukturu.

III.
Uplatom kunskog iznosa iz prethodne točke,
obveza po Rješenju će se smatrati podmirena, obje
ugovorne strane povući će sve sudske postupke
koji se vode pred sudovima u RH, a sve u cilju
razrješenja međusobnih odnosa i buduće suradnje.
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Odluka o kapitalnoj donaciji Župi sv. Filipa i Jakova Apostola

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i

Članak 4.

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće Općine Sibinj na svojoj 12.sjednici održanoj
22.02.2019. godine, donosi

O D L U K U
o kapitalnoj donaciji Župi sv. Filipa i Jakova
Apostola

Ovlašćuje se općinski načelnik na potpisivanje i
sklapanje Ugovora o kapitalnoj donaciji s Župom sv.
Filipa i Jakova, OIB:OIB:06757181111, zastupanoj po
župniku Željku Grigiću.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u “Službenim novinama Općine Sibinj”.

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se isplata kapitalne
donacije Župi sv. Filipa i Jakova ( župa Odvorci)
OIB:06757181111, u iznosu od 48.507,50 kuna za
dobavu i ugradnju metalnih prozora na zvoniku
župne crkve u Grgurevićima.

Članak 2.
Sredstva kapitalne donacije iz članka 1. ove
Odluke isplatiti će se Župi sv. Filipa i Jakova, (župa
Odvorci) OIB:OIB:06757181111, temeljem Zamolbe
za financijsku pomoć župi Odvorci pri nabavi prozora
na tornju crkve u Grgurevićima, od 18. veljače 2019.
godine i dostavljenih priloga.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-01/19-01/21
URBROJ: 2178/08-03-19-2
Sibinj, 22.veljača 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Članak 3.
Sredstva kapitalne donacije u iznosu iz članka 1.
ove Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Sibinj
za 2019. godinu, na razdjelu: Općina Sibinj, u glavi:
Jedinstveni upravni odjel, Program: Program javnih
potreba, Aktivnost: Javne potrebe u športu, kulturi
i obrazovanju Pozicija u proračunu: 064, konto:
38212 i uplatiti će se na žiro račun Župe sv. Filipa i
Jakova (župa Odvorci) HR1423400091110131900,
OIB:06757181111, nakon sklapanja Ugovora o
kapitalnoj donaciji.
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Odluka o usvajanju i provođenju Programa mjera i provedbenog plana obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2019.g.

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva

Članak 4.

od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08,
43/09 ) i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj:04/13,1/18 i „Službene
novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) općinski načelnik
općine Sibinj donosi

ODLUKU
o usvajanju i provođenju Programa mjera
i provedbenog plana obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za
područje općine Sibinj u 2019. godini

Članak 1.
Usvaja se Program mjera i provedbeni plan obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
za područje općine Sibinj u 2019. godini, izrađen
od Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske
županije, listopad 2018., dostavljen dopisom broj:
3-1062-I/2018 od 25. listopada 2018. godine.

Članak 2.
Program mjera i provedbeni plan obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
za područje općine Sibinj u 2019. godini, sastavni je

Sredstva za provođenja Programa mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti - obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje
općine Sibinj u 2019. godini, osigurana su u
Proračunu općine Sibinj za 2019. godinu u iznosu od
200.000,00 kuna.

Članak 5.
Stručni nadzor nad provođenjem mjera
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i kontrolu
učinkovitosti provođenja istih provoditi će Zavod za
javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Članak 6.
Ova Odluka o usvajanju i provođenju Programa
mjera i provedbenog plana obvezne preventivne
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje
općine Sibinj u 2019. godini stupa na snagu 8 dana
od dana objave u “Službenim novinama Općine
Sibinj”.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIBINJ

dio ove Odluke.

Članak 3.

KLASA: 351-01/18-01/10
URBROJ: 2178/08-03-18-2
Sibinj, 05. prosinca 2018. godine

Općina Sibinj će u 2019. godini provoditi mjere
suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika
zaraznih bolesti na području Općine Sibinj i osigurati
provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije, kao mjeru zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti.
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OPĆINSKI NAČELNIK:
Josip Pavić, univ.spec.oec.
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Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 82/15.), članka 6. i
7. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIBINJ

Stožera civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 37/16 )
i članka 45. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj:04/13,1/18 i „Službene
novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinski načelnik
Općine Sibinj dana 05. prosinca 2018. godine, donio je

KLASA: 810-06/17-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-24
Sibinj, 05. prosinca 2018. godine

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
stožera civilne zaštite i imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera općine Sibinj

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

Članak 1.
U Odluci o osnivanju stožera civilne zaštite i
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj:15/2017 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj 4/2018) u članku 2. umjesto
Predstavnika Doma zdravlja Slavonski Brod, Mire
Krištof, imenuje se Tomislav Krištof, Predstavnik
Doma zdravlja Slavonski Brod, kao Član Stožera
općine Sibinj.

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o osnivanju stožera
civilne zaštite i imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:15/2017 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj 4/2018), ostaju
nepromijenjene.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
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