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2.807.080,71

788.148,04

VIŠAK/MANJAK + NETO
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00
0,00
0,00

5.833.799,92
25.840,39
4.883.294,26
2.995.278,72
-2.018.932,67

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
3 Rashodi poslovanja
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

IZVRŠENJE
PRORAČUNA 1.1.30.6.2017.G.

0,00

1.500.000,00

0,00
0,00
0,00

25.651.253,33
10.000,00
12.065.503,33
15.095.750,00
-1.500.000,00

PRORAČUN
2018.G.

2.809.922,60

1.566.317,09

0,00
20.000,00
-20.000,00

6.852.325,40
4.848,35
4.312.756,72
1.280.811,52
1.263.605,51

IZVRŠENJE
PRORAČUNA 1.1.30.6.2018.G.

356,52

55,80

0,00
0,00
0,00

117,46
18,76
88,32
42,76
-62,59

Izvršenje
2018/2017.g.

0,00

104,42

0,00
0,00
0,00

26,71
48,48
35,74
8,48
-84,24

Izvršenje
2018/Plan
2018.g.
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OPĆI DIO

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna od
1.1.-30.6.2018.godine

OPĆINA SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje
01.01.2018. – 30.06.2018.
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08,
136/12, 15/15) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem
i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,
102/17),

članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13,1/18 i

Izvršeni izdaci za finacijsku imovinu i otplate
zajmova .................................................20.000,00 Kn
-------------------------------------------------------------------------Neto zaduživanje/financiranje 01.01.-30.06.2018.g.
...........................................................-20.000,00 Kn

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće općine Sibinj je na svojoj 10. sjednici održanoj

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

31.08.2018.godine donijelo je

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.g.

OPĆI DIO

Višak prihoda iz 2017.g. .................1.566.317,09 Kn
Višak prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06.2018.g......
..........................................................1.263.605,51 Kn
Neto zaduživanje/financiranje 01.01.- 30.06.2018.g.
...............................................................20.000,00 Kn
-------------------------------------------------------------------------Ukupni višak prihoda ....................2.809.922,60 Kn

I

IV

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Sibinj
za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine utvrđeni su
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 6.857.173,75 Kn.

Stanje žiro-računa na dan 01.01.2018.godine bilo
je 2.118.390,36 Kn, a na dan 30.06.2018.godine
3.944.855,73 Kn.

II

V

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna
za 01.01.-30.06.2018.godine izvršeni su u ukupnom
iznosu od 5.593.568,24 Kn.

Stanje blagajne na dan 01.01.2018.godine bilo je 0,00
Kn, a na dan 30.06.2018.godine bilo je 2.805,17 kn.
VI

III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i
izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici ...........6.857.173,75 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci .................5.593.568,24 Kn
-------------------------------------------------------------------------Višak prihoda u razdoblju 01.01.-30.06.2018.g.
........................................................1.263.605,51 Kn
Razlika između primitaka i izdataka od financijske
imovine i zaduživanja/financiranja:
Ostvareni primici od financijske imovine i
zaduživanja ................................................... 0,00 Kn
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Stanje potraživanja na dan 30.06.2018.
-potraživanja za općinske poreze.........441.420,23 Kn
-potraživanja za spomeničke rente..........2.631,00 Kn
-potraživanja za komunalnu naknadu..638.093,59 Kn
-potraživanja za komunalni doprinos..1.076.792,73 Kn
-potraživanja-grobna naknada...............11.471,72 Kn
-potraživanja-dodjela grobnog mjesta.....2.430,40 Kn
-potraživanja za stanarine.........................1.001,68 Kn
-potraživanja za korištenje sale (političke stranke)..600,00 Kn
-potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH....158.263,07 Kn
-potraž.za zakup polj. Zemljišta u vlasništvu RH novi)..60.738,24 Kn
-potraž. za naknade od nefin.imovine –javne površine....1.060,00 Kn
-potraživanja za uplate za vodovod.......11.440,00 Kn
-potraživanja za najam poslovnog prostora..7.455,00 Kn
-potraž. za najam kom.vozila....................5.250,00 Kn

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

VII

POSEBNI DIO

Nepodmirene obveze na dan 30.06.2018.godine, u
ukupnom iznosu 1.139.849,70 kn, odnose se na:

IX

- ostale nespomenute obveze:
- za jamčevine.............................68.985,49 Kn
- za jamčevine 2010.............................851,22 Kn
- ostale obveze…(ogrijev).....................860,00 Kn
- ostale nespomenute obveze.........9.690,86 Kn
- obveze povrata sredstava HZZ.....1.017,88 Kn
- obveze za EU predujmove........896.706,32 Kn
- za zaposlene....................................6.250,00 Kn
				
- nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan
30.06.2018.godine iznosile su 155.487,93 Kn

VIII
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama
vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna
općine Sibinj za razdoblje 01.01. do 30.06.2018. g.

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

X
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno
sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će
objavljeno u «Službenim novinama Općine Sibinj».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković

KLASA: 400-08/18-01/03
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine
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Zaključak u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika u razdoblju siječanj-lipanj 2018. g.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)
i članka 30. 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 10. sjednici održanoj 31.08.2018.godine, donosi

ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika
u razdoblju siječanj-lipanj 2018. g.

I
Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće
Općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u
razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov
sastavni dio.

II
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama
općine Sibinj»

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković

KLASA: 022-06/18-01/66
URBROJ: 2178/08-01-18-2
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine
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Odluka o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom vatrogasnom društvu
Sibinj

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni

Članak 4.

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13, 01/18 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko
vijeće Općine Sibinj na svojoj 10.sjednici održanoj
31.08.2018. godine, donosi

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

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se isplata kapitalne
donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sibinj,
OIB:64029380578, u iznosu od 100.000,00 kuna, za
projekt kupnje brzog navalnog vozila.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Članak 2.
Sredstva kapitalne donacije iz članka 1. ove
Odluke isplatiti će se Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu temeljem Zamolbe za financijsku pomoć
Dobrovoljnom
vatrogasnom
društvu
Sibinj,
Urbroj:03/2018-MB, od 16.08.018. godine.

Članak 3.
Sredstva kapitalne donacije u iznosu iz članka 1. ove
Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Sibinj za
2018. 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): 045, konto: 38219 i uplatiti će
se na žiro račun Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Sibinj, OIB:64029380578, nakon sklapanja Ugovora
o kapitalnoj donaciji.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković

KLASA: 022-06/18-01/65
URBROJ: 2178/08-01-18-2
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine

27

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

41

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.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 30. Statuta općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj:04/13,1/18 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj:
01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 10.sjednici
održanoj dana 31.kolovoza 2018.godine donosi sljedeću

ODLUKU
o kupnji zemljišta

k.č. br. 3461/1 i na k.č.br. 3461/2 sve k.o. Sibinj, iznosi
31,75 kn/m².
Prema
dopisu
KLASA:
945-02/2018-01/39,
URBROJ:513-007-12-01/2018-02, od 08. svibnja 2018.
godine, dobivenom od Ministarstva financija, Porezne
uprave, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava
Slavonski Brod, dostavljen je prikaz prosječnih
cijena sličnih nekretnina s približno istog područja
(k.o.Sibinj), postignutih na tržištu nekretnina u
traženom vremenskom razdoblju (podatak o kretanju
prosječnih tržišnih vrijednosti nekretnina sličnih
obilježja iz informacijskog sustava Porezne uprave)
po kojem za zemljište unutar granica građevinskog
područja, prosječna tržišna vrijednost zemljišta iznosi
od 32,11 kn/m².

Članak 4.
Članak 1.
Zbog planirane izgradnje nekretnine sportskodruštvene namjene kupiti će se zemljište na k.č.br.
3461/1 u površini od 8.669 m² i zemljište na k.č.br.
3461/2 u površini 4.335 m² sve k.o. Sibinj, u vlasništvu
Željko Eranović, po jedničnoj cijeni od 24 kn/m²
odnosno u ukupnom iznosu od 312.096,00 kuna.

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 2018. godinu, na
razdjelu: Jedinstveni upravni odjel, glava: Komunalna
infrastruktura i kapitalna ulaganja, program:
Komunalna infrastruktura i kapitalna ulaganja,
aktivnost: Uređ. i izgradnja cesta, puteva i ostalih
objekata niskogradnje, pozicija u proračunu: 135,
konto:4111.

Članak 3.
U cilju utvrđivanja tržišne cijene nekretnina za potrebe
kupovine zemljišta iz članka 1. ove Odluke izrađen je
Elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnina, od
31. srpnja 2018. godine, koji je izradio stalni sudski
vještak za građevinarstvo i procjenu vrijednosti
nekretnina Goran Imrović, dipl.ing.građ., a prema
kojem tržišna vrijednost građevinskog zemljišta na
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Sastavni dio ove Odluke je i Elaborat procjene tržišne
vrijednosti nekretnina, od 31. srpnja 2018. godine,
koji je izradio stalni sudski vještak za građevinarstvo
i procjenu vrijednosti nekretnina Goran Imrović, dipl.
ing.građ.

Članak 5.
Ovlašćuje se općinski načelnik na provođenje svih
radnji potrebnih za kupnju nekretnina iz članka 1. ove
Odluke i na potpisivanje i sklapanje ugovora o kupnji
nekretnina s prodavateljem predmetnih zemljišta.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković

KLASA: 406-01/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-18-3
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ
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Odluka o minimalnim visinama naknade za korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na
području općine Sibinj te zonama za korištenje javnih površina Općine Sibinj

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na području Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj:05/2012) i 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 10. sjednici održanoj dana
31.08.2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o minimalnim visinama naknade za korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na području općine Sibinj te zonama za korištenje
javnih površina Općine Sibinj

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se najniže odnosno minimalne visine zakupnine i naknade za korištenje ili uporabu
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sibinj i javnih površina na području Općine Sibinj.

Članak 2.
Minimalne visine zakupnine i naknade za korištenje ili uporabu neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Sibinj i javnih površina na području Općine Sibinj su izražene u kunama, a odnose se na
površinu iskazanu u m², te na razdoblja navedena u tablici (dnevna i mjesečna).
Minimalne visine zakupnine i naknade za korištenje ili uporabu neizgrađenog građevinsko zemljišta u
vlasništvu Općine Sibinj i javnih površina na području Općine Sibinj su slijedeće:
R.br. Površina

Visina zakupnine Razdoblje
ili naknade za
uporabu u kn/m²

1.

Površina pod montažnom garažom

2,50

mjesečno

2.

Površina koja se koristi za otvorena skladišta i slične stvari

1,00

mjesečno

3.

Površina koja se koristi za izgradnju privremenih objekata
(baraka i sl.)

0,50

mjesečno

4.

Površina koja se koristi za postavu zabavnih radnji (cirkus, zabavni park, luna-park i sl.)

5,00

dnevno

5.

Površina koja se koristi za deponiranje građevinskog i drugog
materijala

0,11

dnevno

6.

Površina koja se koristi za organiziranje javnog parkiranja vozila

0,31

dnevno

7.

Površina koja se koristi za prodaju borova ili poljoprivrednih i
drugih proizvoda

7,64

dnevno

8.

Površina koja se koristi za prodaju cvijeća i rasade

11,46

dnevno

9.

Površina koja se koristi za prodaju lampiona, svijeća, cvjetnih
aranžmana ili drugih prikladnih proizvoda

11,46

dnevno

10.

Površina koja se koristi za prodaju dječjih igračaka, suvenira,
knjiga, ukrasnih predmeta, nakita, ručne rukotvorine, čestitki ili
drugo.

19,09

dnevno

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ
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R.br. Površina

Visina zakupnine Razdoblje
ili naknade za
uporabu u kn/m²

11.

Površina koja se koristi za postavljanje šatora i /ili pokretnog
mobilijara radi obavljanja ugostiteljske ili druge djelatnosti

11,46

dnevno

12.

Površina koja se koristi za prodaju kokica, kukuruza, kestenja,
zatim sladoleda, slastica, slatkiša, meda, šećerne vate i drugih
konditorskih proizvoda.

11,46

dnevno

13.

Uređene terase ispred ugostiteljskih objekata

3,82

mjesečno

14.

Površina koja se koristi za postavljanje montažnog kioska
(ovisno o zonama)

- I zona
- II zona
- III zona

9,55
7,64
3,82

mjesečno

Članak 3.
Pod zonama Općine Sibinj podrazumijeva se područje Općine Sibinj, i to :
I. ZONA – područje uz državnu cestu D525 te područje oko jezera Petnja, osim naselja Grižići,
II. ZONA – područje uz županijsku cestu Ž4202, kroz naselja Bartolovci i Gromačnik te područje naselja
Slobodnica uz županijsku cestu Ž4206 (dio naselja koji se ne nalazi uz državnu cestu D525)
III. ZONA – područje sela Odvoračkog bazena te uz lokalne i neasfaltirane ceste.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o minimalnim visinama naknade za korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih površina, te zonama za korištenje javnih površina Općine Sibinj
(Klasa:021-05/12-01/2, Urbroj:2178/08-01-12-3) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim visinama
naknade za korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih površina te zonama za korištenje javnih
površina općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:09/2015).

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković
KLASA: 406-01/18-01/04
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine
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Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Temeljem članka 15., stavak 2. Zakona o javnoj nabavi
( NN – 120/16 – dalje: ZJN 2016 ) i članka 27. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (Narodne

Naručitelj može prihvatiti ponudu koja je veća od
procijenjene vrijednosti nabave predmeta i/ili grupe
predmeta nabave.

novine, broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka

Članak 2.

30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj:04/13,1/18 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine
Sibinj na svojoj 10. sjednici održanoj dana 31.08.2018.
godine donosi slijedeći

PRAVILNIK
O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se pravila, uvjeti i
postupci jednostavne nabave roba, radova i usluga,
koja se provodi kod naručitelja.
Jednostavna nabava je nabava roba, radova i
usluga do vrijednosti pragova iz članka 12., stavak
1. ZJN 2016.

Članak 2.
Naručitelj određuje procijenjenu vrijednost nabave.
Procijenjena vrijednost nabave u postupcima prema
ovom pravilniku utvrđuje se prema ukupnom iznosu,
bez poreza na dodanu vrijednost, a pri izračunu
mora se uzeti u obzir ukupna vrijednost nabave, koja
uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora i
koja mora biti poznata u trenutku početka postupka
jednostavne nabave.
Ako je predmet nabave podijeljen na grupe i
omogućeno je podnošenje ponuda po grupama,
izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave
temelji se na ukupnoj procijenjenoj vrijednosti svih
grupa predmeta nabave. Procijenjena vrijednost
nabave određuje se za svaku grupu posebno.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

Predmet nabave određuje se na način da se
temeljem stručne podloge koju mora izraditi osoba
zanimanja i struke koja odgovara predmetu nabave,
uključivo i izradu pripremnih materijala, tehničkih
specifikacija i troškovnika i sudjelovanje u izradi
dokumentacije za nadmetanje, utvrdi robe, radove
ili usluge koje treba nabaviti.
Predmet nabave mora se jasno i nedvosmisleno
odrediti kako bi se postigla usporedivost ponuda
te takvo određenje mora udovoljavati propisima
koji uređuju predmet nabave važećim u vrijeme
provedbe postupka nabave.
Promjene propisa koji uređuju pojedini predmet
nabave koje se dogode u vrijeme izvršavanja
ugovora ili u garantnom roku mogu biti osnova
za promjene u ugovoru koji se izvršava u vrijeme
promjene propisa.
Predmet nabave može biti podijeljen na grupe na
temelju objektivnih kriterija, primjerice prema vrsti,
svojstvima, namjeni, mjestu ili vremenu ispunjenja, u
kojem slučaju naručitelj određuje predmet i veličinu
pojedine grupe, uzimajući u obzir mogućnost
pristupa malim i srednjim gospodarskim subjektima
postupku jednostavne nabave.

Članak 4.
Pri provođenju postupka potrebno je ponuditeljima
omogućiti davanje informacija i pojašnjenja o
predmetu nabave sukladno postupku i rokovima
koji se određuju pozivom na dostavu ponuda.

Članak 5.
Na sukob interesa na odgovarajući način primjenjuju
se propisi o javnoj nabavi.
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Članak 6.

Članak 7.

Pri provođenju postupaka po ovom pravilniku
potrebno je pridržavati se načela javne nabave
sukladno propisima o javnoj nabavi.
Obvezni odnosi koji nastanu prema ovom pravilniku
obvezuju ugovorne strane danom sklapanja
odgovarajućeg ugovora u pisanom obliku u
kojem obliku moraju biti sve izmjene i dopune
takvog ugovora. Značaj sklapanja ugovora ima i
izdavanje narudžbenice ili prihvat ponude od strane
naručitelja.
Promjene u ugovorima po ovom pravilniku provode
se prema propisima o obveznim odnosima.
Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti prijedlog
promjene ugovora kao i pravo otkazati ugovor zbog
promjena. Naručitelj zadržava pravo otkazati ugovor
zbog neprihvaćanja prijedloga promjene ugovora
od strane ugovaratelja.
Pri provođenju postupaka po ovom pravilniku
naručitelj
može zahtijevati od ponuditelja da
unaprijed pristane na uvjete ugovora, opće uvjete
ugovora ili sličan dokument koji uređuje prava i
obveze ugovornih strana nakon sklapanja ugovora.
Navedeni ugovor obvezuje naručitelja samo u
slučaju da ponuditelj bude odabran u postupku po
ovom pravilniku.

Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata
mora se obavljati na dokaziv način elektroničkim
sredstvima komunikacije razmjenom poruka
elektroničke pošte.

U slučaju kada je to utvrđeno pozivom na dostavu
ponuda, na prijedlog stručnog povjerenstva,
naručitelj može do isteka roka za dostavu ponuda

Članak 8.
Nabava roba, radova i usluga po ovom pravilniku
mora biti usklađena sa planom nabave.
Službenici zaduženi za pojedine stavke iz proračuna
moraju pratiti izvršenje istih te pravovremeno
prijavljivati eventualne potrebe za izmjenama ili
dopunama plana nabave te podnositi izvješća o
izvršavanju ugovora o izvršavanju roba, radova i
usluga po ovom pravilniku.

Članak 9.
Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriterij za odabiru ponude određuje stručno
povjerenstvo, a on mora biti poznat ponuditeljima.
Za odabir je dovoljna jedna ponuda koja udovoljava

povući poziv na dostavu ponuda, a nakon isteka
roka za dostavu ponuda odustati od sklapanja
određenog ugovora o nabavi o čemu mora
gospodarskim subjektima ili ponuditeljima dostaviti
pisanu izjavu, bez prava na odustatninu ili naknadu
štete ili troškova ponuditeljima.

svim zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.

U ime i za račun naručitelja obveze preuzima
zakonski zastupnik, koji može pisanom punomoći
ovlastiti druge osobe za navedeno.

Nabava prema ovom pravilniku podijeljena je na
nabavu procijenjene vrijednosti:
- do 70.000,00 kn, dalje u tekstu jednostavna
nabava male vrijednosti,
- od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe i usluge,
odnosno do 500.000,00 kn za radove, dalje u tekstu
jednostavna nabava velike vrijednosti.

U odnosima naručitelja i gospodarskih subjekata
ovaj pravilnik ima učinak općih uvjeta za sklapanje
ugovora.
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U slučaju da komunikacija putem elektroničkih
sredstava komunikacije nije moguća naručitelj će sa
gospodarskim subjektima komunicirati putem pošte.

O odlukama o odabiru ili poništenju ponuditelji
moraju biti obaviješteni na dokaziv način.

Članak 10.
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Članak 11.
Postupak jednostavne nabave male vrijednosti
provodi se izdavanjem narudžbenice od ovlaštene
osobe, prihvatom ponude ili zaključivanjem
ugovora s jednim gospodarskim subjektom po
vlastitom izboru.
Narudžbenica najmanje sadrži podatke o
naručitelju, podatke o gospodarskom subjektu koji
će izvršiti nabavku roba, radova i usluga, te kratak
opis roba, radova i usluga koje će se nabaviti.
Elektronička komunikacija u smislu ovog pravilnika
koja ima sve elemente iz prethodnog stavka smatra
se narudžbenicom.

informacija kojega koristi naručitelj te je otvorena
nakon isteka roka za dostavu ponuda.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se dostaviti
sukladno propisima o javnoj nabavi.
Rok za dostavu ponuda u postupcima po ovom
pravilniku mora biti primjeren, a o trajanju toga roka
odlučuju ovlaštene osobe sukladno odredbama
ovog pravilnika ovisno o visini procijenjene
vrijednosti pojedinog predmeta nabave.
Ponuditelji se mogu pozivati da dostave dopune
i pojašnjenja ponude i dokumenata zahtijevanih
u pozivu na dostavu ponuda, a postupanje u tim
slučajevima mora biti u skladu sa načelima javne
nabave.

Članak 12.
Postupak jednostavne nabave velike vrijednosti
provodi stručno povjerenstvo koje se sastoji od
najmanje dva člana, od kojih jedan ima važeći
certifikat iz područja javne nabave. Stručno
povjerenstvo
imenuje
zakonski
zastupnik
naručitelja, odlukom o početku postupka nabave
na prijedlog tijela u čijoj nadležnosti se nalazi
predmet nabave. Članovi stručnog povjerenstva ne
moraju biti zaposlenici naručitelja.

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja dostavu
dokumenata u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a
zadržava i pravo provjere dokaza koje ponuditelji
dostave u ponudama. Ponuditelj koji ne dostavi
tražene dokumente u zadanom roku ili ponuditelj
za kojega se prema dostupnim informacijama može
osnovano sumnjati da je dostavio lažne dokumente
biti će isključeni iz postupka, a navedeni dokumenti
i provjere zatražiti će se u odnosu na slijedeće
rangiranog ponuditelja prema kriteriju za odabir.

Članak 13.

Članak 14.

Pri provođenju postupaka jednostavne nabave
velike vrijednosti po ovom pravilniku mora se
izvršiti prethodno istraživanje tržišta te se moraju
primjenjivati obavezni razlozi isključenja i jamstva,
a kao obvezan razlog isključenja smatrati će se i
dospjelo dugovanje gospodarskog subjekta prema
naručitelju i mogu se primjenjivati ostali razlozi
isključenja prema propisima o javnoj nabavi te se
mogu primjenjivati dokazi sposobnosti sukladno
istim propisima.
Ponude se dostavljaju u elektroničkom obliku
putem elektroničke pošte. Smatra se da je ponuda
dostavljena u roku ako je prije isteka roka za dostavu
ponuda zabilježena na poslužitelju elektroničkih

Naručitelj može u pozivu na dostavu ponuda
odrediti da ponuditelji mogu u ponudi umjesto
dokumenata zahtijevanih pozivom na dostavu
ponuda dostaviti preliminarni dokaz o ispunjavanju
uvjeta iz poziva na dostavu ponuda u obliku izjave
koji će naručitelj prihvatiti.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

U slučaju iz prethodnog stavka naručitelj može
od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ili
ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u
primjerenom roku dostavi ažurirane dokumente
iz poziva na dostavu ponuda sukladno članku 13.,
stavak 6. ovog Pravilnika.
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Članak 15.
U postupku jednostavne nabave velike vrijednosti
po ovom pravilniku stručno povjerenstvo šalje poziv
na dostavu ponuda, dio kojega je dokumentacija
za nadmetanje i ostala potrebna dokumentacija,
na adrese elektroničke pošte najmanje tri
gospodarska subjekta za koje se u prethodnom
istraživanju tržišta utvrdi da obavljaju djelatnost
koja je predmet nabave.
Otvaranje ponuda nije javno ali je stručno
povjerenstvo dužno sastaviti zapisnik o otvaranju,
pregledu i ocjeni ponuda sukladno propisima o
javnoj nabavi i dostaviti ga zakonskom zastupniku
naručitelja zajedno sa prijedlogom za donošenje
odluke o odabiru ili poništenju nabave. Stručno
povjerenstvo može predložiti i povlačenje poziva
na dostavu ponuda ili odustanak od sklapanja
ugovora.
Naručitelj može nakon isteka roka za dostavu
ponuda provesti pregovaranje sa ponuditeljima
koji su dostavili pravovremene ponude i nakon
pregovaranja donijeti odluku o odabiru, poništenju
ili odustanku od sklapanja ugovora ili povlačenju
poziva na dostavu ponuda, a ta mogućnost mora
biti navedena u pozivu na dostavu ponuda ili u
dokumentaciji za nadmetanje. O pregovaranju se
mora sačiniti odgovarajuća dokumentacija koja se
prilaže zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Članak 16.
Iznimno od navedenog, naručitelj može koristiti
pregovarački postupak bez prethodnog pozivanja
ponuditelja na nadmetanje:
1. kada nije dostavljen nijedna ponuda ili nijedna
prikladna ponuda,
2. ako samo određeni gospodarski subjekt može
izvoditi radove, isporučiti robu ili pružiti usluge iz
bilo kojeg slijedećeg razloga:
- cilj nabave je stvaranje ili stjecanje jedinstvenog
umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe,
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- nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih
razloga ili
- zbog zaštite isključivih prava, uključujući prava
intelektualnog vlasništva,
3. u onoj mjeri u kojoj je to prijeko potrebno, ako
iz razloga iznimne žurnosti izazvane događajima
koje naručitelj nije mogao predvidjeti, nije moguće
pridržavati se rokova propisanih ovim pravilnikom,
s time da okolnosti na koje se naručitelj poziva za
opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem
slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem.

Članak 17.
Osim u slučaju iz članka 16. ovog pravilnika, u
slučaju nabave robe, pregovarački postupak bez
prethodnog pozivanja ponuditelja na nadmetanje
može se koristiti i:
1. ako se proizvodi proizvode isključivo u svrhu
istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili
razvoja, pod uvjetom da se proizvedenom količinom
proizvoda ne ostvaruje tržišna isplativost ili pokriće
troškova istraživanja ili razvoja,
2. za dodatne isporuke od strane isporučitelja
iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao
djelomična zamjena robe ili instalacija, ili kao
prošrenje postojeće robe ili instalacija, ako bi
promjena isporučitelja obvezala naručitelja da
nabavi robu koja drukčije tehničke značajke, što
bi rezultiralo neusklađenošću ili nerazmjernim
tehničkim poteškoćama u radu i održavanju, s time
da trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se
ponavljaju ne smije biti duže od tri godine,
3. za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi
robe,
4. za kupnju robe ili usluga po posebno povoljnim
uvjetima, bilo od isporučitelja koji trajno obustavlja
ili je obustavio poslovne djelatnosti bilo od stečajnog
upravitelja ili likvidatora u okviru odgovarajućeg
postupka, nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog
postupka prema propisima države poslovnog
nastana gospodarskog subjekta.
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Članak 18.
Osim u slučaju iz članka 16. ovog pravilnika, u
slučaju nabave usluga, pregovarački postupak bez
prethodnog pozivanja ponuditelja smije se koristiti
i:
1. ako predmetni ugovor slijedi projektni natječaj u
skladu sa propisima o javnoj nabavi,
2. za nove usluge koje se sastoje od ponavljanja
sličnih usluga koje se dodjeljuju gospodarskom
subjektu s kojim je naručitelj već sklopio izvorni
ugovor, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
a) takve su usluge u skladu s osnovnim projektom
za koji je bio sklopljen izvorni ugovor,
b) izvorni ugovor je sklopljen na temelju postupka
nabave sukladno ovom pravilniku,
c) u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor
bio je naveden opseg mogućih usluga koje će se
ponavljati te uvjeti pod kojima se one dodjeljuju,
d) u pozivu na nadmetanje za izvorni ugovor bila je
predviđena mogućnost primjene ovoga postupka,
e) pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave
za izvorni ugovor uračunana je ukupna procijenjena
vrijednosti novih usluga koje će se ponavljati, te
f) ovaj se postupak odvija u roku od tri godine od
sklapanja izvornog ugovora.

Članak 19.
Osim u slučaju iz članka 16. ovog Pravilnika, u
slučaju nabave radova pregovarački postupak
smije se koristi i ako:
1. su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za
koji je bio sklopljen izvorni ugovor,
2. izvorni ugovor je sklopljen na temelju postupka
nabave prema ovom pravilniku,
3. u dokumentaciji o nabavi za izvorni ugovor bio je
naveden opseg mogućih radova koji će se ponavljati
te uvjeti pod kojima se oni dodjeljuju,
4. u pozivu na dostavu ponuda za izvorni ugovor
bila je predviđena mogućnost primjene ovoga
postupka,
5. pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave
za izvorni ugovor uračunana je ukupna procijenjena
vrijednosti novih radova koji će se ponavljati, te
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6. ovaj se postupak odvija u roku od tri godine od
sklapanja izvornog ugovora.

Članak 20.
U slučaju nabave ostalih roba, radova i usluga, kao
što su hotelske i restoranske usluge, zdravstvene
usluge, socijalne usluge, usluga obrazovanja, usluga
pomoćnih aktivnosti nabave, hitnih i nepredviđenih
geodetskih i katastarskih usluga, nabave stručne
literature, održavanje mobilijara, nabave roba,
radova i usluga za reprezentaciju i manja društvena
događanja, nabave hitnih ili interventnih roba, radova
i usluga radi sprečavanja mogućeg nastanka štete
na imovini i osobama, kao što su sanacije oštećenja,
sanacija posljedica krađa, vremenskih nepogoda
te u ostalim slučajevima koji zahtijevaju žurnost i
u ostalim opravdanim slučajevima pregovarački
postupak može se koristiti prema odluci ovlaštenih
osoba sukladno odredbama ovog Pravilnika ovisno
o visini procijenjene vrijednosti pojedinog predmeta
nabave.
Pregovarački postupci iz prethodnog članka
moraju se izvršiti uz odgovarajuću dokumentaciju
sukladno odredbama ovog Pravilnika ovisno o
visini procijenjene vrijednosti pojedinog predmeta
nabave.

Članak 21.
Ugovor o nabavi određenog predmeta nabave mora
se izvršavati u skladu sa pozivom na dostavu ponuda
te ugovorenim obvezama.
U slučajevima u kojima propisi zahtijevaju naručitelj
će omogućiti nadzor putem osoba koje određuju
takvi propisi, a i u tim i u ostalim slučajevima odrediti
će ovlaštenog predstavnika naručitelja zaduženog
za praćenje izvršavanja ugovora.
Izmjene određenog ugovora mogu se izvršiti na
prijedlog osobe ovlaštene za nadzor ili osobe
ovlaštene za praćenje izvršavanja ugovora ili od
strane osobe iz članka 3., stavak 1. ovog pravilnika.
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Članak 22.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o jednostavnoj nabavi („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 05/2017).
Postupci nabave na koje se ne primjenjuju propisi
o javnoj nabavi koji su u tijeku dovršiti će se prema
odredbama ovog pravilnika.

Članak 23.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
		

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković
KLASA: 363-01/18-01/20
URBROJ: 2178/08-01-18-1
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine
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Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2018. godini („Narodne novine“ broj:
28/18.) i članka 45. Statuta Općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 04/13,
01/18, „Službene novine općine Sibinj“ 01/18),
općinski načelnik Općine Sibinj dana 10.08.2018.
godine, donosi sljedeći:

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora i građevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara

Članak 1.
Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja
i ophodnje otvorenog prostora, građevina,dijelova
građevina i površina za koje prijeti povećana
opasnost za nastanak i širenje požara (udaljnjem
tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika
ili vrlo velika opasnost za nastanaki širenje požara
u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada u tekućoj
godini.

Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana,
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sibinj“ i
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Slobodnica“
u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika
opasnost za nastajanje i širenje požara,od 25. lipnja
pa do završetka žetve, organiziraju stalno dežurstvo
od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po pet
vatrogasaca u vremenu od:
- 14,00 – 20,00 sati radnim danom i subotom
- 10,00 – 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.
Izviđačko-preventivne patrole imaju za cilj
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti na
licu mjesta, odnosno pravovremeno otkrivanje
i gašenje požara u samom začetku, a u slučaju
požara većih razmjera patrole su dužne obavijestiti
Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Slavonskog
Broda ili PU Brodsko-posavsku, te do dolaska
profesionalnih jedinica pokušati lokalizirati požar.

Članak 5.
U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga
Plana, dobrovoljna vatrogasna društva provode
ophodnju rubnih (šumskih) područja Općine
Sibinjuz prometnice.

Članak 2.

Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se
samo u slučaju požara. Po zaprimanju poziva

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine
i prostori za koje prijeti povećana opasnost
odnastajanja i širenja požara razvrstani su u
kategorije ugroženosti i navedeni u Planu zaštite
odpožara za područje Općine Sibinj.

imaju obavezu u roku od 15 minuta doći u sjedište
društva te u što kraćem vremenu organizirati radi
odlaska na požarište.

Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1.
ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno
društvo „Sibinj“ i dobrovoljno vatrogasno društvo
„Slobodnica“.
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Divlje deponije (odlagališta otpada) na rubnim
dijelovima područja Općine Sibinj, tijekom požarne
sezone nadzirati će komunalni redar Općine Sibinj.

Članak 6.
Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije
gašenje požara, utvrđeni su u odredbama Plana
zaštite od požara za područje Općine Sibinj.
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Način uporabe opreme i vozila posebne namjene
za gašenje požara i spašavanje osoba, te popis
građevina i otvorenog prostora za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,
određeni su također u odredbama Plana zaštite od
požara za područje Općine Sibinj.

Članak 7.
Dobrovoljna vatrogasna društva sa područja
Općine Sibinj i komunalno poduzeće održavaju
kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne
vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda,
PU DUZS Slavonski Brod, Policijskom upravom
Brodsko-posavskom,
te
drugim
službama
popotrebi.

Članak 8.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom
osigurana su sredstva u Proračunu Općine Sibinj za
2018. godinu.

Članak 9.
Ovaj Plan bit će objavljen u „Službenim novinama
Općine Sibinj“, te na internet stranicama Općine
Sibinj, a stupa na snagu osmog dana od objave u
„Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Pavić, univ.spec.oec.

KLASA: 810-06/18-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-3
Sibinj, 10. kolovoz 2018. godine
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04

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području
OpćineSibinj u 2018. godini

Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti od požara
(„Narodne novine“ broj 92/10.), Programaaktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini
(„Narodne novine“ broj 28/18.) i članka 45. Statuta
Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13, 01/18 i „Službene novine
Općine Sibinj“ br. 01/18) općinski načelnik Općine
Sibinj donosi

PLAN
Operativne provedbe Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku
na području OpćineSibinj u 2018. godini

požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike
Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/11.).
Izvršitelj zadatka:

Stožer civilne zaštite,
Općinski načelnik

Rok:

Odmah

2. Izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje
te provoditi propisane mjere zaštite od požara na
ugroženim prostorima, građevinama i prostorima
uz pružne i cestovne pravce za područje svoje
nadležnosti. Izrađene planove dostaviti teritorijalno
nadležnom Područnom uredu Državne uprave za
zaštitu i spašavanje i vatrogasnoj zajednici Brodskoposavske županije.
Izvršitelj zadatka:

I.
U cilju izvršenja Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara odinteresa za
Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne
novine“ broj 28/18.), na područjuOpćine Sibinj
potrebno je poduzeti sljedeće mjere i aktivnosti:
1. Organizirati i održati sjednice Stožera civilne
zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski
vezano uz pripremu požarne sezone u 2018. godini,
na kojima je potrebno:
a) razmotriti stanje zaštite od požara na
području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za
ovogodišnju požarnu sezonu,
b) razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski
plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća
tijekom požarne sezone,
c) predložiti usvajanje Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti na tom području,
d) predložiti usvajanje Plana aktivnog
uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom
području,
e) predložiti pogodne lokalitete i prostore,
odnosno pripremiti prijedloge za potrebne
predradnje
radi
uspostave
odgovarajućih
zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara
sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih
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Stožer civilne zaštite,
Općinski načelnik

Rok izrade i dostave: Odmah
3. Pratiti stanje saniranih „divljih“ odlagališta otpada
na području Općine Sibinj ipoduzimati mjere za
sanaciju istih, a u cilju sprječavanja nekontroliranog
odlaganja i paljenjaotpada na saniranim deponijama
te ustrojiti redovite obilaske saniranih deponija
u cilju pravovremenog postupanja i sprječavanja
širenja požara na druge površine.
Izvršitelj zadatka:

Općinski načelnik u suradnji
s Vatrogasnom zajednicom
Općine Sibinj

Rok provedbe:

Odmah

Rok za nadzor:

31. svibnja 2018.

4. Sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe
ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačkopreventivne ophodnje, koje će na licu mjesta
poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih izvora
opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i
gašenje požara u samom začetku.
Izvršitelj zadatka:

Općinski načelnik

Rok:

Odmah
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5. Utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive
teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih
putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara
te načine i postupke brzog premještanja navedene
mehanizacije.
Izvršitelj zadatka:

Općinski načelnik u suradnji s podružnicama Uprava
šuma i Vatrogasnom zajednicom Općine Sibinj

Rok:

Odmah

6. Predvidjeti financijska sredstva za održavanje
vatrogasne tehnike i opreme te prije početka
ljetne požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije,
odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima,
opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe
zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova
tijekom prethodne požarne sezone, kao i planirati
financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj
godini.
Izvršitelj zadatka:

Općinski načelnik u suradnji
s Vatrogasnom zajednicom
Općine Sibinj

Rok:

Odmah

II.
Pravne i fizičke osobe dužne su voditi računa o
tehničkoj ispravnosti poljoprivredne mehanizacije,
posebno kombajna i drugih vozila koja sudjeluju u
žetvenim aktivnostima te ih opremiti propisanim
vatrogasnim aparatima za početno gašenje požara.

III.
Zadužuje se Vatrogasna zajednica Općine Sibinj
da se u okvirima svoje nadležnosti i utvrđenih
zadataka iz ovoga Plana maksimalno angažira
putem ljudstva i opreme dobrovoljnih vatrogasnih
društava s područja Općine u cilju realizacije
navedenih zadataka.
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Vatrogasna zajednica Općine Sibinj je dužna odmah
izvršiti sve pripreme u svezi s izvršenjem propisanih
zadataka te zapisnički utvrditi sva eventualna
oštećenja i kvarove na raspoloživoj opremi,
poduzeti mjere na otklanjanju istih odnosno
vraćanju opreme u stanje operativne sposobnosti
i o tome obavijestiti načelnika Općine. Vatrogasna
zajednica će za vrijeme žetvenih aktivnosti osigurati
odgovarajuća dežurstva.

IV.
Zadužuju se Vijeća mjesnih odbora Općine Sibinj
da aktivno surađuju s Vatrogasnom zajednicom
Općine i ostalim sudionicima u provedbi propisanim
mjera i aktivnosti, a posebno po pitanju osiguranja
potrebnih dežurstava i organiziranja motriteljskodojavnih službi.

V.
Sve mjere i aktivnosti navedene u ovom Planu
provoditi će se uz međusobnu suradnju
i
koordinaciju Stožera civilne zaštite Općine Sibinj,
Vatrogasne zajednice Općine Sibinj, općinskog
načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Sibinj.

VI.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Pavić, univ.spec.oec.

KLASA: 810-06/18-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-4
Sibinj, 10.kolovoz 2018. godine
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05

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju stožera civilne zaštite i
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera op. Sibinj

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 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
31. kolovoza 2018. godine, donio je

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

Članak 1.

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

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Pavić, univ.spec.oec.

KLASA: 810-06/17-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-23
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine

U Odluci o osnivanju stožera civilne zaštite i
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova stožera općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj:15/2017) u
članku 2. umjesto Predstavnika DUZS, područni
ured Slavonski Brod, Člana Stožera Ivana Škuljevića,
imenuje se Pavo Baričić, Predstavnik DUZS,
područni ured 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),
ostaju nepromijenjene.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ
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06

Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i
njihovih zamjenika

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 45. Statuta
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 04/13, 01/18 i „Službene novine općine Sibinj“
br. 01/18), načelnik općine Sibinj dana 31. kolovoza 2018. godine donio je

RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i njihovih zamjenika

I.
Povjerenicima civilne zaštite općine Sibinj i njihovim zamjenicima imenuju se:

Red. Područje nadležnosti
br.

Povjerenik civilne
zaštite

Zamjenik povjerenika
civilne zaštite

1.

Mjesni odbor Bartolovci

Ivan Šultajz

Josip Jelavić

2.

Mjesni odbor Brčino-Ravan

Mato Topalović

Luka Paun

3.

Mjesni odbor Gornji Andrijevci

Zdravko Farena

Josip Matijević

4.

Mjesni odbor Grižići

Vinko Vargašević

Adam Buđinski

5.

Mjesni odbor Gromačnik

Josip Ećimović

Mladen Bosnić

6.

Mjesni odbor Jakačina MalaGrgurevići-Čelikovići

Željko Polutranko

Željko Pačić

7.

Mjesni odbor Sibinj

Matej Pavić

Milan Rudić

8.

Mjesni odbor Slobodnica

Renato Tomac

Hrvoje Križanović

II.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te
- usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklapanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite,
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

III.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu
zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske edukacije te na vježbe civilne zaštite.
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IV.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite općine
Sibinj.

V.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civile zaštite
u općini Sibinj.

VI.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine
Sibinj i njihovih zamjenika („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/2017)

VII.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama općine Sibinj“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Pavić, univ.spec.oec.

KLASA: 810-06/18-01/06
URBROJ: 2178/08-03-18-1
Sibinj, 31. kolovoz 2018. godine
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AKTI NAČELNIKA STOŽERA

01

Plan rada stožera civilne zaštite općine Sibinj za protupožarnu
sezonu 2018. godine

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne
novine“ broj 28/18.), Stožer civilne zaštite Općine
Sibinj na 02. sjednici održanoj 08. kolovoza 2018.
godine donosi

PLAN RADA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE SIBINJ
ZA PROTUPOŽARNU SEZONU 2018. GODINE

I.
U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u
2018. godini, Stožer civilne zaštite Općine Sibinj
donosi Plan rada za protupožarnu sezonu 2018.
godine.

II.
Planom rada iz točke I. utvrđuju se sljedeći zadatci:
1. Razmotriti stanje zaštite od požara na području
Općine Sibinj,
2. Razmotriti, razraditi i usvojiti Financijski plan
osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom
požarne sezone,
3. Predložiti usvajanje Plana operativne provedbe
Programa aktivnosti na području Općine Sibinj,
4. Predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara na području
Općine Sibinj.

III.
Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave u
„Službenim novinama Općine Sibinj“.
NAČELNIK STOŽERA

Tomislav Topalović, dipl. oec.
KLASA: 810-06/18-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-2
Sibinj, 08. kolovoz 2018. godine
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AKTI NAČELNIKA STOŽERA

02

Financijski plan za protupožarnu sezonu 2018. godine

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2018. godini („Narodne
novine“ broj 28/18.), Stožer civilne zaštite Općine
Sibinj na 2. sjednici održanoj 08. kolovoza 2018.
godine donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA POŽARNU SEZONU
2018.

I.
Proračunom Općine Sibinj za 2018. godinu za
zaštitu od požara predviđena su financijska
sredstva kako slijedi:
Aktivnost: A0100-01 ZAŠTITA OD POŽARA
32
Materijalni rashodi – 10.000,00 kn,
329 Ostali materijalni rashodi – 10.000,00 kn
38 Ostali rashodi – 320.000,00 kn
381 Tekuće donacije – 220.000,00 kn
382 Kapitalne donacije – 100.000,00 kn
UKUPNO: 330.000,00 kn

II.
Plan stupa na snagu osmi dan nakon objave u
„Službenim novinama Općine Sibinj“.

NAČELNIK STOŽERA

Tomislav Topalović, dipl. oec.

KLASA: 810-06/18-01/05
URBROJ: 2178/08-03-18-1
Sibinj, 08. kolovoz 2018. godine
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