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OPĆINA SIBINJ 0303

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 4/2019

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 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 Brodsko-posavske 

županije“, broj:04/2013,1/2018 i Službene novine općine 

Sibinj 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj je na 

15.sjednici održanoj  09.09.2019.g. donijelo

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ

ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019.g.

OPĆI DIO

I

Polugodišnjim obračunom proračuna općine 
Sibinj za  razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine 
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 
9.201.819,14Kn.

II

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna 
za 01.01.-30.06.2019.godine izvršeni su u ukupnom 
iznosu od 8.872.228,43 Kn.

III

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

Ostvareni prihodi i primici  ..........9.201.819,14 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ….......…....8.872.228,43 Kn

Višak prihoda u razdoblju 01.01.-30.06.2019.g.
 .……………………………....…....................329.590,71Kn

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

Višak prihoda iz 2018.g. ……………...2.096.956,97Kn
Višak prihoda u razdoblju 01.01.- 30.06.2018.g ......
............................................................329.590,71 Kn

Ukupni višak prihoda …………...........2.426.547,68Kn

IV

Stanje žiro-računa na dan 01.01.2019.godine 
bilo je 2.953.230,27 Kn,  a na dan 30.06.2019.godine 
3.415.277,06 Kn.

V

Stanje blagajne na dan 01.01.2019.godine bilo je 
0,00 Kn, a na dan 30.06.2019.godine bilo je 122,85 Kn.

VI

Stanje potraživanja na dan 30.06.2019.
• potraživanja za općinske poreze ...118.040,68 Kn
• potraživanja za spomeničke rente ..2.631,00 Kn
• potraživanja za bolovanje HZZO ......1.110,72 Kn
• ostala nespomenuta potraživanja ..8.504,89 Kn
• potraživanja za komunalnu naknadu ..619.758,39 Kn
• potraživanja za komunalni doprinos .55.394,01 Kn
• potraživanja-grobna naknada .......13.735,75 Kn
• potraživanja-dodjela grobnog mjesta ...840,00 Kn
• potraživanja za dane koncesije-dimnjačar ....3.237,95 Kn
• potraživanja za stanarine .................1.001,68 Kn
• potraživanja za korištenje sale (pol. stranke) ...600,00 Kn
• potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH ..

........................................................ 155.652,06 Kn
• potraž.za zakup polj. Zemljišta u vlasništvu RH 

novi) …...............................……….... 318.310,90 Kn
• potraž. za naknade od nefin. imovine–javne 

površine ….........................…..…………... 280,00 Kn
• potraživanja za uplate za vodovod ...11.440,00 Kn
• potraživanja za najam poslovnog prostora ….....

...........................………………….…….... 18.215,00 Kn
• potraž. za najam kom. vozila ........... 5.700,00 Kn
• potraživanja za kazne i upravne mjere, ostali 

prihodi .................................................. 800,00 Kn
• potraživanja za stanove (Grad Sl. Brod) ....... 0,01 Kn

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje 01.01 - 
30.06. 2019. godine44



OPĆINA SIBINJ0204

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sibinj za razdoblje 01.01 - 
30.06. 2019. godine
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VII

Nepodmirene obveze na dan 30.06.2019.godine, 
u ukupnom iznosu  1.113.459,79 Kn, odnose se na:

• štete od elem. nepogode (dug) ........21.612,16 Kn
• za jamčevine ....................................50.885,49 Kn
• za jamčevine 2010 ................................851,22 Kn
• naknade za ogrjev (2014.g.) .................860,00 Kn
• ostale nespomenute obveze ......... 15.411,66 Kn
• obveze za naplaćene tuđe prihode ..111.408,81 Kn
• obveza za EU predujmove ............. 328.862,88 Kn
• tekuće donacije ............................... 264.190,00 Kn
• kapitalne donacije .............................. 4.470,25 Kn
• obveze za naknade građanima i kućanstvima .....

.................................................................. 200,00 Kn

-  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 
30.06.2019.godine iznosile su 314.707,32 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 30.06.2019. g.

POSEBNI DIO

IX

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

X

Polugodišnji izvještaj 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

KLASA:  400-08/19-01/04
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 09.09.2019.godine     

                               
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 4/2019
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OPĆINA SIBINJ0228

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 4/2019

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 15. sjednici održanoj 09.09.2019.godine, donosi 

Z A K L J U Č A K
u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika  

u razdoblju siječanj-lipanj 2019. g. 

I.

Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće 
Općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u 
razdoblju siječanj - lipanj 2019. 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 
     

KLASA:   022-06/19-01/68
URBROJ:2178/08-01-19-2
Sibinj,  09.09.2019.godine

                     
Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković 

Zaključak u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika u 
razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine45



OPĆINA SIBINJ 0329

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 4/2019

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) 

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 15.sjednici održanoj dana  

09.09.2019.godine donosi 

ODLUKU 
O KOMUNALNOM REDU 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na 
području Općine Sibinj, provedbene mjere i kazne 
za prekršitelje. 

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezuje 
sve pravne i fizičke osobe, ako zakonom i drugim 
propisima nije drugačije određeno. 

Ova Odluka pod komunalnim redom 
podrazumijeva naročito: 

1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, 
okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili 
pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne 
namjene, te uvjeti za postavljanje tendi, reklama, 
plakata, spomen-ploča na građevinama kao i 
druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, 
dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i 
drugih uređaja na tim zgradama koji se prema 
posebnim propisima grade bez građevinske 
dozvole i glavnog projekta

2. način uređenja i korištenja površina javne 
namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave za gospodarske i druge svrhe, 
uključujući i njihovo davanje na privremeno 
korištenje, građenje građevina koje se prema 
posebnim propisima grade bez građevinske 
dozvole i glavnog projekta te održavanje reda 
na tim površinama

3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih 
garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina 
javne namjene za parkiranje vozila

4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne 
namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s 
tih površina.

5. prikupljanje i postupanje s miješanim 
komunalnim otpadom i biorazgradivim 
komunalnim otpadom

6. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
7. mjere za provođenje komunalnog reda, 
8. kaznene odredbe. 

Članak 2.

Vlasnikom u smislu ove Odluke smatra se nositelj 
prava vlasništva sukladno odredbama Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Korisnik u smislu ove Odluke je osoba koja koristi 
nekretninu odnosno posebni dio nekretnine. 

Članak 3.

Pod predmetima u smislu ove Odluke smatraju 
se pokretne stvari koje se mogu premjestiti s 
jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit 
(supstancija) i predmeti koji nemaju građevinskog 
dijela ili nisu ugrađeni u podlogu.

Predmetima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se 
osobito:

1. reklamni i oglasni predmeti (transparent, 
zastava, naziv, pano, logo, tenda, ormarić, 
vitrina, uređaj, stup, ograda, reklama na 
zaštitnoj ogradi i skeli i slično),

2. pokretne naprave (kiosk, montažni objekt, 
pokretna radnja, naprava za zabavu, štand, 
zabavni park i ugostiteljska terasa),

3. predmeti za skupljanje otpada, košarice za 
otpatke, 

4. objekti i predmeti na stajalištu javnog prijevoza,
5. oprema dječjih igrališta,
6. klupe, posude za cvijeće,
7. spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični 

predmeti.

Članak 4.

Predmeti iz članka 3. stavka 2. ove Odluke moraju 
materijalnom obradom i oblikovanjem zadovoljavati kriterije 
tehničkih i tehnoloških standarda i biti estetski oblikovani 
te predstavljeni u skladu s izgledom okoline ili zgrade.
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Predmeti iz stavka 1. ovoga članka moraju se 
održavati čistima, urednima i ispravnima, a dotrajale 
predmete treba obnoviti, zamijeniti ili ukloniti. 

Troškove održavanja, čišćenja, zamjene i 
uklanjanja tih predmeta, snosi njihov vlasnik 
odnosno korisnik.

Članak 5.

Ovom se Odlukom pod javnim površinama 
podrazumijevaju površine u općoj uporabi koje se 
prema namjeni razvrstavaju u:

1. Javne prometne površine: nerazvrstane ceste 
te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, 
kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne 
ceste prema posebnom zakonu, putovi, javni 
prolazi, javne stube, mostovi, parkirališta, 
nogostupi, pješačke i biciklističke staze, pješačke 
zone, šetališta, stajališta javnog prijevoza.

2. Javne zelene površine: parkovi, park-šume, živice, 
cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili pojedinačna stabla, 
drugi oblici vrtnog i perivojnog oblikovanja koji 
nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, 
posude s ukrasnim biljem, zelene površine uz 
ceste u naseljima uz stambene i javne objekte i 
slične površine. 

3. Ostale javne površine: kupališta, pontoni, vodene 
površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali 
za odvodnju, prostori namijenjeni za javne 
priredbe, groblja, odlagališta otpada, dječja i 
športska igrališta, rekreacijske površine te njima 
slični prostori.

U slučaju spora da li se pojedina površina u smislu 
ove odluke smatra javnom površinom, odluku 
donosi Općinski načelnik.

I. UREĐENJE NASELJA 

Članak 6.

Uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra 
se posebice uređenje i održavanje  vanjskih dijelova 
zgrada, dvorišta i poslovnog kruga, vrtova, okućnica, 
ograda, javnih zelenih površina i drugih sličnih 

površina, izloga, reklama, natpisa, isticanje plakata 
i reklama, uređenje javnih površina, javne rasvjete, 
komunalnih objekata i opreme opće uporabe, 
autobusnih stajališta i parkirališta, rekreacijskih 
javnih površina, kupališta, športskih i dječjih igrališta, 
pokretnih naprava, te zbrinjavanje životinja.

1. Određivanje imena i označavanje javnih 
površina, naselja i zgrada 

Članak 7.

Na ulazu u Općinu Sibinj i izlazu iz Općine Sibinj 
mora biti postavljena oznaka „Općina Sibinj“. 

U svim naseljenim mjestima na području Općine 
Sibinj moraju biti postavljene oznake naseljenog 
mjesta na početku i završetku naseljenog mjesta. 
Ulice i trgovi moraju biti označeni natpisnim pločama 
s imenima ulica i trgova. Nabavu i postavljanje 
natpisne ploče obavlja Općina Sibinj. 

Natpisne ploče sa nazivima naselja na razvrstanim 
cestama nabavlja i postavlja Županijska uprava za 
ceste. Za održavanje natpisnih ploča s oznakom 
naselja, na razvrstanim cestama odgovorna je 
Županijska uprava za ceste. 

Na nerazvrstanim cestama natpisne ploče s 
oznakama „Općina Sibinj“ i nazivima naseljenih 
mjesta održava Općina Sibinj.

Članak 8.

Svaka zgrada ili kuća na području Općine Sibinj 
mora imati oznaku kućnog broja. Vlasnik građevine 
mora postaviti pločicu s kućnim brojem, sukladno 
rješenju o određivanju kućnog broja. 

Troškove nabavljanja kućnog broja, kao i 
postavljanje i održavanje snosi vlasnik ili korisnik 
objekta. 

Članak 9.

Dvorište i poslovni krug fizičkih i pravnih osoba 
s pogledom na ulicu – javnu površinu moraju biti 
uredni, ne mogu služiti za odlaganje predmeta i 
drugih stvari koje remete sklad okoline. 

Odluka o komunalnom redu46



OPĆINA SIBINJ 0331

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJBROJ 4/2019

Vlasnik i Korisnik dvorišta i poslovnog kruga iz 
stavka 1. ovoga članka dužan je orezivati zelenilo 
zasađeno u dvorištu, uklanjati korov, orezivati 
stabla, živicu i ukrasno grmlje tako da svojim 
granama ne prelazi na javnu prometnu površinu 
odnosno da omogući nesmetan prolaz pješaka i 
vozila, preglednost prometne signalizacije, raskrižja 
i osvijetljenost javnih površina.

Ukoliko se utvrdi da su dvorišta ili poslovni 
krug s pogledom na javnu površinu neuredni u toj 
mjeri da remete sklad okoline, komunalni redar će 
naložiti fizičkoj ili pravnoj osobi da se u određenom 
roku izvrši uređenje dvorišta ili poslovnog kruga. 

Ako fizička ili pravna osoba ne postupi po 
nalogu iz prethodnog stavka, protekom navedenog 
roka, Jedinstveni upravni odjel će izdati obvezni 
prekršajni nalog fizičkoj ili pravnoj osobi odnosno 
komunalni redar će novčanom kaznom prisiljavati 
vlasnika ili korisnika iz stavka 2.ovog članka na 
izvršenje obveze naložene rješenjem, sve do 
ispunjenja obveze.

Vlasnik i korisnik stambenog i poslovnog 
prostora te građevinskog zemljišta dužan je 
održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, 
uključujući i ogradu prema javnoj površini, koja 
ne smije ometati korištenje javnom površinom niti 
predstavljati opasnost za prolaznike.

Ograde iz stavka 5. ovog članka, uz javne površine, 
ne smiju biti izvedene od bodljikave žice ili šiljaka. 
Ukoliko na ogradi postoje šiljci, oni moraju biti na 
visini minimalno 1,8m od kote terena.

2. Uređenje vanjskih dijelova zgrade 

Članak 10.

Vanjski dijelovi zgrada moraju se redovno 
popravljati i održavati urednima i čistima, a sva 
nastala oštećenja moraju se popraviti.

Vanjskim dijelovima zgrade u smislu ove odluke 
smatra se krov, pročelje, balkon, terasa, lođa, 
ulazna vrata, prozori, podrumski otvori, žljebovi i 
drugi vanjski dijelovi. 

Popravke i održavanje zgrada (građevina) dužni 
su obavljati vlasnici i korisnici. Za stanje zgrada 

(građevina) odgovorni su vlasnici i korisnici kao i 
za eventualno nastale štete i ozljede ljudi koje je 
prouzročila neodržavana građevina.

Vanjske dijelove zgrade koji svojim izgledom (zbog 
onečišćenja zato što su dotrajale, neispravnosti, 
nagrđenosti grafitima i slično) nagrđuju opći 
izgled ulice ili trga, vlasnici i korisnici su dužni 
urediti, održavati, popravljati i obojiti na način da 
se održavani dijelovi zgrade svojim materijalom, 
bojom i izgledom uklope u cjeloviti izgled zgrade 
(građevine).

S prozora, balkona i drugih dijelova zgrada i kuća 
zabranjeno je na bilo koji način onečišćivati vanjske 
dijelove zgrade ili kuće i javnu površinu. Zabranjeno 
je uništavati pročelja zgrada, te po njima ispisivati 
poruke, grafite, obavijesti, crtati, šarati, djelomično 
ličiti pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu 
sliku pročelja i na drugi ih način prljati ili nagrđivati.

Vlasnici su dužni ukloniti napuštene, devastirane 
i ruševne objekte. Ako su takvi objekti smješteni 
uz javnu površinu, potrebno ih je ograditi 
odgovarajućom zaštitnom ogradom.

Ako vlasnici ne uklone ili na odgovarajući način ne 
ograde objekte koji predstavljaju izričitu opasnost 
po život i zdravlje ljudi, primjenit će se odredbe 
Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 11.

Vlasniku ili korisniku zgrade, čije je pročelje 
fasade oštećeno na način da ugrožava prolaznike, 
pješake i odvijanje prometa, uslijed otpada žbuke, 
cigle i drugih građevinskih elemenata, naložit 
će se mjere uređenja pročelja zgrade sukladno 
odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 12.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina koje imaju 
svojstvo kulturnog dobra ili se nalaze na području 
zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili zaštićenog 
dijela prirode (u nastavku teksta: kulturno dobro i 
zaštićeni dio prirode) dužni su za sve zahvate na 
vanjskim dijelovima građevina, ishoditi rješenje 
Ministarstva kulture. 

Odluka o komunalnom redu46



OPĆINA SIBINJ0232

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ BROJ 4/2019

Zabranjeno je bilo kakvo izvođenje zahvata na 
vanjskim dijelovima građevina iz stavka 1. ovoga 
članka bez rješenja ili suprotno rješenju, oštećivanje 
građevina, ispisivanje poruka, grafita, obavijesti, 
crtanje i šaranje, djelomično ličenje pročelja bojama 
koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja, 
izvođenje instalacija i postavljanje uređaja na ulična 
pročelja građevina.

Članak 13.

Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim 
sličnim dijelovima zgrade u pravilu se drži cvijeće i 
ukrasno bilje.

Uređaji za klimatizaciju postavljeni na vanjski 
dio građevine, moraju biti tako ugrađeni da se 
kondenzat ne ispušta na javnu površinu, ne pada po 
vanjskim zidovima, uređajima i prostoru oko zgrada.

Antene za prijam zemaljskih i satelitskih programa, 
rashladni i solarni uređaji, dijelovi alarmnog sustava 
i slični uređaji iznimno se postavljaju na zgrade na 
način da su vidljivi s javne površine i samo ako ne 
postoje tehničke pretpostavke za drugačije rješenje.

Uređaje iz prethodnog stavka dopušteno je 
postavljati samo na način kojim se ne ometa 
korištenje javne površine i koji ne predstavlja 
opasnost za sigurnost ljudi i imovine.

S površina iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je 
istresati krpe, sagove i slično, bacati otpad, ocjeđivati 
vodu ili na drugi način onečišćavati javnu površinu. 
Zabranjeno je na navedenim površinama odlagati 
otpad te crtati, pisati, prljati, mehanički oštećivati, 
uništavati ili na drugi način nagrđivati pročelja zgrada.

Iznimno, kad ne postoji druga mogućnost, oprema 
i uređaji iz prethodnih stavaka mogu se postavljati i 
na vanjske dijelove zgrade koji su uz javnu površinu 
uz primjenu odgovarajućih tehničkih rješenja.

3. Nazivi, izlozi, reklame, plakati (oglasi) i zastave 

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe, a koje su dužne na osnovu 
posebnih propisa, ističu na pročelju objekta u kojoj 
koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj je sjedište 

radnje, odgovarajuću natpisnu ploču, odnosno 
tvrtku (naziv). 

Naziv mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan, 
na književnom hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, 
te uredan i u skladu s posebnim propisima. Svojim 
osvjetljenjem ili zvučnim signalima ne smije ometati 
druge korisnike objekta.

Korisnici objekta dužni su dopustiti postavljanje 
naziva. 

Pravne ili fizičke osobe dužne su naziv ukloniti u 
roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti 
odnosno iseljenja iz objekta. 

Članak 15.

Izlozi moraju biti tehnički ispravni, estetski 
oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i usklađeni s 
izgledom objekta i okoliša. 

Izlozi se moraju redovito uređivati, čistiti i prati. 
U izlozima trgovine ne smije se držati ambalaža ili 
skladištiti roba. 

Izlozi privremeno praznih lokala, moraju biti 
uredni i čisti.

Zabranjeno je izlagati robu izvan poslovnog 
objekta na javnoj površini. 

Zabranjeno je uništavati izloge, te po njima 
ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati i na drugi 
ih način prljati ili nagrđivati. Osvjetljenje izloga mora 
biti izvedeno stručno i u skladu sa suvremenom 
svjetlosnom tehnikom na način da direktno ne 
obasjava prometnu površinu.

Izlozi moraju biti osvijetljeni cijelu noć.

Članak 16.

Na području Općine Sibinj mogu se postavljati 
reklame, tende, reklamne konstrukcije, reklamne 
ploče, transparenti, prigodni natpisi i drugi 
privremenih objekti i naprave. 

Ako se naprave iz stavka 1. ovog članka postavljaju 
na građevine i neizgrađena građevinska zemljišta u 
vlasništvu Općine Sibinj ili na javnim površinama na 
području općine Sibinj, potrebno je podnijeti pisani 
zahtjev Općini Sibinj odnosno Općinskom načelniku 
radi ishođenja odobrenja. 
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U slučaju kad prestane potreba postavljanja 
predmeta iz stavka 1. ovoga članka njihovi vlasnici 
ili korisnici, dužni su ih ukloniti u roku od sedam 
dana od dana prestanka potrebe.    

Ako vlasnik ili korisnik ne ukloni predmete iz 
stavka 1. ovoga članka u roku od sedam dana, 
komunalni redar će narediti uklanjanje o trošku 
vlasnika ili korisnika. 

Članak 17.

Plakati, oglasi i druge objave mogu se isticati 
samo na za to predviđenim mjestima, oglasnim 
stupovima, oglasnim pločama i oglasnim 
ormarićima.

Zabranjeno je postavljati plakate na mjesta koja 
nisu za to namijenjena, a osobito na stabla, pročelja 
zgrada, ograde, stupove javne rasvjete, prometnu 
signalizaciju i objekte i uređaje javne namjene.

Plakati i oglasi mogu se postavljati i na drugim 
mjestima osim na mjestima iz stavka 1. ovoga 
članka uz odobrenje Općinskog načelnika. 

Članak 18.

Uredno istaknute plakate i oglase zabranjeno je 
prljati, oštećivati i uništavati. 

Za postavljanje plakata na mjestima gdje to nije 
dopušteno odgovoran je organizator priredbe 
ili manifestacije čija se priredba, manifestacija ili 
proizvod oglašava (pravna, fizička osoba (obrtnik) 
ili fizička osoba).

Komunalni redar naredit će organizatoru 
priredbe ili manifestacije, odnosno pravnoj ili 
fizičkoj osobi čija se priredba, manifestacija ili 
proizvod oglašuje, uklanjanje plakata i čišćenje 
mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni.

 Ukoliko organizator priredbe ili manifestacije, 
odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, 
manifestacija ili proizvod oglašuje, u ostavljenom 
roku ne postupi sukladno nalogu komunalnog 
redara, nedostaci će se ukloniti na trošak 
organizatora.

Članak 19.

Troškove uklanjanja plakata i oglasa, nakon 
isteka potrebe za koju su postavljeni, a najkasnije 
u roku od 7 dana od prestanka potrebe, te čišćenje 
mjesta na kojima su bili istaknuti, snosi organizator 
priredbe i manifestacije te pravna ili fizička osoba 
čija se priredba ili proizvod oglašava. 

Članak 20.

Ako organizator priredbe i manifestacije odnosno 
pravna ili fizička osoba čija se priredba ili proizvod 
oglašava ne postupi u skladu i na način propisan 
prethodnim člankom, komunalni redar će narediti 
uklanjanje plakata i oglasa te čišćenje prostora na 
trošak priređivača priredbe i manifestacije, fizičke ili 
pravne osobe čija se priredba ili proizvod oglašava. 

Članak 21.

Javne ustanove, državna tijela i tijela jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 
dužni su izvjesiti zastave prigodom državnog, 
odnosno općinskog praznika. Zastave se ističu u 
predvečerje dan uoči praznika, a skidaju se poslije 
praznika. Ističu se državna, županijska i općinska 
zastava. Zastave koje se ističu moraju biti zakonom 
propisane i uredne.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, 
zemljištu uz objekte, te javne površine.

Članak 22.

Sve vrste ograda uz javne i prometne površine 
obvezni su vlasnici, odnosno korisnici održavati u 
ispravnom stanju tako da ne predstavljaju opasnost 
za prolaznike i da ne ugrožavaju uvjete sigurnosti 
prometa (tzv. trokut preglednosti). 

Stabla, živice i drugo zelenilo mora se uredno 
održavati uz javne prometne površine da ne 
ometaju prolazak pješaka i vozila, sigurnost i 
vidljivost odnosno preglednost u prometu (tzv. 
trokut preglednosti na križanjima cesta.) 
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Komunalni redar narediti će vlasniku ili korisniku 
zemljišta da izvrši radove u cilju urednog održavanja 
stabala, živica i drugog zelenila poput uklanjanja 
ili orezivanje živice, osušenog ili bolesnog stabla ili 
grana kao i drugog zelenog bilja. 

Ukoliko vlasnik ili korisnik ne izvrši naredbu, istu 
će obaviti Općina Sibinj, ali na račun vlasnika ili 
korisnika zemljišta. 

Članak 23.

Neizgrađeno građevinsko zemljište uz javne 
površine moraju održavati vlasnici i korisnici u 
urednom stanju (košnja trave, živice, uklanjanje 
raslinja, korova i ambrozije i sl.). 

Okućnice, vrtovi, neizgrađeno građevinsko 
zemljište i druge površine moraju se koristiti 
sukladno njihovoj namjeni te s njih ne smiju dolaziti 
nikakve štetne imisije na javne površine, susjedne 
građevine, komunalne objekte i uređaje. Svojim 
stanjem i izgledom ne smiju narušavati estetski 
izgled okolnih površina.

Lišće, plodove i grane koji s površina iz stavka 
2. ovog članka padnu na javnu prometnu površinu 
vlasnici odnosno korisnici, dužni su ih odmah ukloniti 
i površinu očistiti, a sa sakupljenim biootpadom 
postupati sukladno propisima koji uređuju javnu 
uslugu prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog 
i biorazgradivog komunalnog otpada.

Komunalni redar naredit će vlasniku ili korisniku 
zemljišta radove uređenja i košnje neizrađenog 
građevinskog zemljišta. 

Ako vlasnik ili korisnik ne postupi po nalogu iz 
prethodnog stavka, protekom navedenog roka, 
Jedinstveni upravni odjel će izdati obvezni prekršajni 
nalog fizičkoj ili pravnoj osobi odnosno komunalni 
redar će novčanom kaznom prisiljavati vlasnika 
ili korisnika površina i zemljišta iz stavka 2. ovog 
članka na izvršenje obveze naložene rješenjem, sve 
do ispunjenja obveze.

Članak 24.

Na prostorima okućnica, vrtova i drugih površina 
uz javne površine zabranjeno je odlaganje miješanog 

komunalnog, korisnog i glomaznog otpada te 
biorazgradivog komunalnog otpada. 

Komunalni redar naredit će vlasniku ili korisniku 
okućnica, vrtova i drugih površina uz javne površine 
uklanjanje miješanog komunalnog, korisnog i 
glomaznog otpada te biorazgradivog komunalnog 
otpada ostavljenog uz javne površine. Ako vlasnik 
ili korisnik ne izvrši uklanjanje otpada iz prethodnog 
stavka u roku kojem mu je ostavio komunalni redar, 
vlasnik ili korisnik zemljišta i to okućnica, vrtova i 
drugih površina uz javne površine kazniti će se za to 
novčanom kaznom, sve do ispunjenja obveze.

4. Uređenje javne rasvjete, komunalnih 
objekata i opreme

Članak 25.

Radi uređenja općine, pružanja usluge i lakšeg 
snalaženja građana na području Općine Sibinj, 
postavljaju se komunalni objekti, uređaji i ukrasni 
predmeti u općoj uporabi.

Javna rasvjeta mora biti izvedena, uzimajući u 
obzir značaj pojedinih dijelova općine, pojedinih 
javnih površina, prometa i potreba građana. 

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi 
računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te 
izgledu pojedinih dijelova naselja, pojedinih javnih 
površina i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa 
i građana.

Javnu rasvjetu održava Općina Sibinj, odnosno 
pravna ili fizička osoba kojoj se povjeri održavanje 
javne rasvjete.

Članak 26.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih 
stupova i rasvjetnih tijela. 

Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje 
reklama, plakata, oglasa i slično, osim po odobrenju 
Općinskog načelnika. 
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Članak 27.

Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno 
promidžbenih panoa, vertikalne i svjetlosne 
prometne signalizacije i slične opreme, privremeno 
je dopušteno samo uz odobrenje Općinskog 
načelnika.

5. Poštanski sandučić 

Članak 28.

Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima 
na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Poštanske sandučiće postavlja i održava pravna 
osoba koja obavlja djelatnost poštanskih usluga i 
telekomunikacija. 

Pravna osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je 
poštanske sandučiće održavati u ispravnom stanju, 
te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem roku. 

6. Košare za otpatke i klupe 

Članak 29.

Na javnim površinama postavljaju se košarice za 
otpad.

Košarice za otpad moraju biti izrađene od 
prikladnog materijala i estetski oblikovane, ispravne 
i redovito pražnjene.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpad na 
stup na kojem se nalazi prometni znak, uređaj javne 
rasvjete, stup za isticanje zastave, na drveće te na 
druga mjesta na kojima nagrđuju izgled okoliša ili 
ometaju promet.

Zabranjeno je uništavanje i oštećivanje 
postavljenih košarica.

Članak 30.

Na javnoj površini (parkovima, dječjim igralištima, 
šetnicama i slično) postavljaju se klupe. 

Klupe se moraju redovno održavati, te biti 
uredne i ispravne. 

Članak 31.

Lokacije za postavljanje opreme iz članka 28., 29. i 
30. ove Odluke određuje Općina Sibinj. 

Zabranjeno je na bilo koji način oštećivati, 
uništavati, otuđivati i premještati komunalnu 
opremu iz članka 28., 29. i 30. ove Odluke.

Zabranjeno je poštanske sandučiće i druge 
komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi 
uništavati, te po njima šarati, crtati ili na drugi način 
prljati i nagrđivati. 

7. Autobusna stajališta, javna parkirališta, 
dječja i športska igrališta, domaće životinje 

Članak 32.

Autobusna stajališta moraju biti označena, a gdje 
je to moguće i natkrita. 

Klupe, košare, informacijske ploče i čistoća 
na autobusnim stajalištima moraju biti redovno 
održavani. 

Objekte i opremu na autobusnim stajalištima 
dužna je ispravnim održavati Općina Sibinj ili 
pravne i fizičke osobe kojima se održavanje povjeri. 

Članak 33.

Javna parkirališta moraju se održavati čistim i 
urednima.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je trgovanje, 
pretovar robe i ostalo što nije u skladu s namjenom 
parkirališta. 

8. Dječja i sportska igrališta 

Članak 34.

Svi sportski objekti i ostali objekti za rekreaciju, 
dječja igrališta, kao i uređaji i oprema na njima 
moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju 
i koristiti u skladu s namjenom. 

Sportska i dječja igrališta i sve rekreacijske javne 
površine dužna je čuvati i održavati pravna ili fizička 
osoba koja je vlasnik ili korisnik tih sportskih objekata. 
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Rekreacijske javne površine, športska i dječja 
igrališta i oprema na njima održavaju se urednima i 
ispravnima i koriste u skladu s namjenom, a oštećeni 
ili uništeni dijelovi se moraju odmah zamijeniti.

Za opremu i prostor na površinama iz stavka 
2. ovog članka, koji je opremila Općina Sibinj kao 
korisnik ili koji je u vlasništvu ili posjedu Općine 
Sibinj, brine Općina Sibinj odnosno fizička ili pravna 
osoba kojoj je to povjereno.

9. Domaće i ostale životnije

Članak 35.

Na području Općine Sibinj dopušteno je držanje 
domaćih životinja.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim 
ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost 
ljudi, posebice djece te životinja. 

Držanje i postupanje s domaćim životinjama 
propisat će se posebnom odlukom općinskog vijeća 
Općine Sibinj.

Način postupanja s kućnim ljubimcima, divljim 
životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa te 
napuštenim ili izgubljenim životinjama propisano je 
posebnom odlukom općinskog vijeća Općine Sibinj.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE JAVNIH 
POVRŠINA 

1. Javne površine općenito

Članak 36.

Javne površine treba održavati tako da budu 
uredne i čiste, da su u funkciji za koju su namijenjene, 
a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni, 
ispravni i u funkcionalnom stanju.

Ne smije se onečišćavati, oštećivati ili uništavati 
javne površine, objekte ili uređaje koje su na njima 
ili su njihov sastavni dio.

Članak 37.

Održavanje javnih površina obavlja Općina Sibinj 
odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je Općina 
Sibinj povjerila održavanje javnih površina.

U održavanju  javnih površina na području Općine 
Sibinj dužni su sudjelovati i:

• korisnici javnih površina kada ih koriste 
temeljem posebnog odobrenja i/ili rješenja i/
ili ugovora

• pravne ili fizičke osobe kojima je posebnim 
pravnim poslovima povjereno upravljanje 
dijelovima javnih površina (koncesije, ugovori 
o povjeravanju poslova i slični pravni poslovi)

• vlasnici ili korisnici zemljišta i objekta uz javne 
površine, kao i u širini svog zemljišta/objekta.   

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost 
uz javne površine i zbog čije djelatnosti dolazi do 
onečišćenja javnih površina, dužna je onečišćene 
površine redovito čistiti.

Ako korisnici, pravne ili fiziče osobe i vlasnici i 
korisnici iz stavka 2. ovog članka ne sudjeluju u 
održavanju javnih površina i ne postupe po nalogu-
rješenju komunalnog redara, rješenjem će se naložiti 
uređenje putem treće osobe.

Članak 38.

Na javnim površinama zabranjeno je ostavljati 
bilo kakav otpad, a osobito se zabranjuje:

1. bacanje ili ostavljanje otpada izvan propisanih 
spremnika

2. odlaganje raznog materijala, zemlje, šute, 
ogrjeva, željeza, lima i sl. 

3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže, te 
građevinskog materijala

4. ostavljanje neregistriranih vozila, olupina, 
prikolica, plovila, radnih strojeva i dr. 

5. ispuštanje ulja, kiseline, boje, otpadnih voda i 
gnojnica i dr. 

6. popravak, servisiranje, pranje vozila ili 
obavljanje drugih obrtničkih radova 

7. oštećivanje spremika za odlaganje komunalnog 
otpada
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8. bacanje gorućih predmeta u spremnike za 
odlaganje komunalnog otpada 

9. ostavljanje  posuda za hranu i hranjenje 
životinja 

10. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih 
tvari na obalu, u rijeku, jezero, kanale ili druge 
vodene površine

11. paljenje otpada, lišća i sl. 
12. izlagati slike, cvijeće, rabljene stvari, 

poljoprivredne i druge proizvode bez 
potrebnog odobrenja od Općine Sibinj

13. ispuštati fekalne vode i otpadna ulja, 
14. puštanje domaćih životinja
15. nenamjensko korištenje javnih površina.   
16. obavljati bilo kakve radnje ili njihovo 

propuštanje, kojima se onečišćuju javne 
površine. 

Članak 39.

Zbog izrazitog ekološkog značenja, sječa, 
orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim 
površinama, mogu se obaviti samo uz odobrenje 
Općinskog načelnika.

Članak 40.

Zabranjeno je dovoditi životinje na prostore 
dječjih igrališta.

Ostatke onečišćenja od životinja na javnim 
površinama dužni su očistiti posjednici ili vlasnici 
životinja.

Iznimno, kod određenih događanja (priredbe 
i slično) kao i u drugim opravdanim slučajevima, 
na javnim površinama koje nisu za tu namjenu 
određene i posebno označene, kretanje životinja je 
moguće uz odobrenje Općinskog načelnika.

Javne prometne površine 

Članak 41.

Ne smiju se uništavati, oštećivati niti onečišćavati 
javne prometne površine, odnosno objekti, 
instalacije i uređaji koji su na njima ili su njihov 

sastavni dio. 
Ako dođe do oštećenja javno prometne površine 

ili instalacija koje su njezin sastavni dio, komunalni 
redar će isto zapisnički utvrditi i narediti fizičkoj ili 
pravnoj osobi koja je učinila štetu da u određenom 
roku dovede oštećene površine i instalacije u 
prvobitno stanje. 

Ukoliko fizička ili pravna osoba odbije izvršiti u 
zadanom roku naređenu mjeru dovođenja oštećene 
površine i instalacija u prvobitno stanje sanaciju 
će izvršiti Općina Sibinj na trošak fizičke ili pravne 
osobe. 

Članak 42.

Javne prometne površine i to: nerazvrstane ceste 
te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, 
kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste 
prema posebnom zakonu, putovi, javni prolazi, javne 
stube, mostovi, parkirališta, nogostupi, pješačke i 
biciklističke staze, pješačke zone, šetališta, stajališta 
javnog prijevoza, moraju se redovito održavati, tako 
da služe svrsi za koju su namijenjene.

Za pristup stambenim i poslovnim prostorima u 
pravilu se izgrađuju kolni ulazi. Kolni ulaz kao dio 
javne površine je javna prometna površina koja služi 
vlasniku ili korisniku objekta ili zemljišta u pogledu 
dostave robe, prolaza vozila, parkiranja ili slično.

Parkiranje na kolnom ulazu je pravo vlasnika ili 
korisnika objekta ili zemljišta uz uvjet da se niti na 
koji način ne ometa slobodan prolaz vozila kolnikom, 
kretanje pješačkom ili biciklističkom stazom i da 
parkiranje ne utječe na preglednost sudionika u 
prometu.

Kolni ulaz izgrađuje vlasnik, odnosno korisnik 
stambenog ili poslovnog prostora.

Kolni ulazi moraju biti izgrađeni sukladno 
pravilima struke i uvjetima Općine Sibinj.

Ako se izgradnjom kolnog ulaza premošćuje 
otvoreni odvodni kanal određuje se i širina kolnog 
ulaza, vrsta i profil cijevi i drugi bitni uvjeti.

Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste dužne 
su održavati ceste i objekte iz svoje nadležnosti.
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Članak 43.

Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost 
zbog kojeg dolazi do prekomjernog onečišćenja 
javnih površina, dužne su ih redovito čistiti. 

Vlasnik ili korisnik sportskih ili rekreacijskih 
objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator 
javnih skupova, javnih priredbi i zakupac javnih 
površina koji ih povremeno koristi, obvezan je 
osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao 
pristup ili za postavljanje objekata. 

Također, površine iz prethodnog stavka ovoga 
članka korisnik treba očistiti u roku od 10 sati nakon 
završetka priredbe ili vremena korištenja objekta. 

Članak 44.

Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju 
onečišćavati kolnik i javne prometne površine 
teretom koji prevoze ili nečistoćom sa samog vozila 
(zemljani ili kameni materijal s kotača i dr.).

Prijevoz raznih materijala i tekućina mora se 
obavljati dopuštenim prijevoznim sredstvima bez 
rasipanja po javnoj površini. 

U slučaju da se materijal iz stavka 1. i 2., ovoga 
članka prospe i onečisti kolnik i javno prometne 
površine ili da vozila onečiste kolnik i javne prometne 
površine nečistoćom sa samog vozila, vozač tog 
vozila je dužan poduzeti radnje za njihovo čišćenje. 

Članak 45.

Zabranjeno je crtanje i pisanje raznih poruka i 
tekstova po javnim prometnim površinama bez 
suglasnosti Općinskog načelnika, osim prometne 
signalizacije sukladno posebnim propisima. 

2. Javne zelene površine   

Članak 46.

Javne zelene površine su: parkovi, park-šume, 
živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili pojedinačna 
stabla, drugi oblici vrtnog i perivojnog oblikovanja 
koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, 

posude s ukrasnim biljem, zelene površine uz 
ceste u naseljima uz stambene i javne objekte i 
slične površine. Ostale javne površine su: kupališta, 
pontoni, vodene površine koje nisu vodno dobro, 
otvoreni kanali za odvodnju, ukoliko isti nisu pod 
pravom upravljanja druge pravne ili fizičke osobe, 
prostori namijenjeni za javne priredbe, groblja, 
odlagališta otpada, dječja i športska igrališta, 
rekreacijske površine te njima slični prostori. Javne 
zelene površine treba održavati tako da budu 
uredne i čiste, te služe svrsi kojoj su namijenjene.

Pod održavanjem javnih zelenih površina kao i 
ostalih javnih površina, ukoliko je isto primjenjivo,  
podrazumijeva se osobito:

1. kosidba trave 
2. obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih 

površina 
3. uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena 

novim 
4. uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka 
5. održavanje posuda s ukrasnim biljem 
6. održavanje pješačkih staza, naprava i opreme 

na javnim zelenim površinama 
7. postavljanje zaštitnih ograda na mjestima 

uništavanja zelenih površina 
8. održavanje i čišćenje dječjih igrališta 
9. obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala 
10. rezidba i oblikovanje stabala i grmlja 
11. okopavanje bilja 
12. zalijevanje zelenih površina i bilja u ljetnim 

mjesecima 
13. preventivna djelovanje na sprječavanju 

biljnih bolesti, štetnika i slično 
14. gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja
15. košenje trave i uređivanje putova, zelenih i 

drugih površina unutar groblja
16. održavanje i čišćenje kanala
O uređenju javnih zelenih površina i ostalih javnih 

površina brine Općina Sibinj ili pravna osoba kojoj 
Općina Sibinj povjeri poslove kao i vlasnici zemljišta 
koji graniče s javnom površinom (sve ograde 
uz javne površine, cestovne jarke, propuste na 
cestovnim jarcima-mostovi, zelenu površinu između 
nogostupa i cestovnog kolnika, živice, travnjaci, 
skupine ili pojedinačna stabla). 
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Pokošena trava, lišće, grane i slično ne smije se 
paliti u jarcima i na zelenoj površini. 

Drvoredi, porušena i bolesna stabla moraju se 
zamijeniti novima sukladno ekološkim zahtjevima 
i pejzažnom okruženju.

Ako vlasnici zemljišta koji graniče s javnom 
površinom ne postupe u skladu s odredbama ovoga 
članka, izvođenje poslova narediti će komunalni 
redar, a ako se i tada ne učini, radove će obaviti 
Općina Sibinj na teret obveznika. 

Članak 47.

Fizička ili pravna osoba koja upravlja i gospodari 
javnim sportskim, rekreacijskim ili drugim 
objektima i građevinama, grobljima i slično obvezna 
je redovno održavati javnu zelenu površinu unutar 
navedenih prostora, te se brinuti za njihovu zaštitu 
i obnovu. 

Članak 48.

Bez odobrenja Općinskog načelnika Općine 
Sibinj, na javnoj zelenoj površini zabranjeno je: 

• prekopavati javne zelene površine, 
• rekonstruirati postojeće i graditi nove javne 

zelene površine, 
• postavljati bilo kakve objekte, uređaje, 

naprave, reklamne panoe i slično, 
• obavljati bilo kakve radove, osim redovnog 

održavanja istih površina. 
• zatvarati cestovne jarke
• izgrađivati parkirališta i kolne  prilaze, odnosno 

obavljati prenamjenu javnih zelenih površina 
• odlagati građevinski i drugi materijal, 

kontejnere i sl. 
• postavljati bilo kakve objekte, uređaje, 

pokretne naprave, reklame i sl. 
• postavljati električne, telefonske, toplinske i 

druge vodove 
• ograđivati javne zelene površine
• saditi ili uklanjati drveće i grmlje
• kampirati. 

Članak 49.

Radi zaštite javne zelene površine, zabranjeno je 
na istima: 

• parkirati, voziti i zaustavljati sva prijevozna 
sredstva na javnim zelenim površinama, osim 
onih koja održavaju javne zelene površine, 

• puštati otpadne vode, kiselinu, motorna ulja i 
gnojnice te svako drugo zagađivanje, 

• iskrcavati i uskladištavati razni materijal, 
• uništavati travnjake, iskopavati i odnositi, 

zemlju, humus i bilje, 
• poduzimati zahvate koji mogu izazvati 

stvaranje klizišta, 
• bacati papir, otpatke, smeće, piljevinu, pepeo i 

drugo na javnu zelenu površinu, 
• guliti koru sa stabla, zasijecati, zarezivati, 

savijati, kidati, zabadati noževe, zabijati čavle, 
vezati žicu i slično, gaziti bušiti te na drugi 
način onečišćavati stabla, grmlje i živice 

• oštećivati i izvaljivati stabla i grmlje, oštećivati 
stabla raznim materijalom prigodom gradnje, 
istovara i dopreme građevinskog materijala, 
drva, ugljena i sl. 

• oštećivati opremu (mostovi, ograde, klupe, 
žica, stolovi, sprave za dječju igru, gnjezdišta 
ptica, sanitarni uređaji, javna rasvjeta , košare 
za otpatke), prljati je i zagađivati, 

• paliti vatru na javnim zelenim površinama, 
• obavljati druge radnje koje bi devastirale javne 

zelene površine. 
Nadzor nad provedbom stavka 1. ovoga članka 

obavlja po službenoj dužnosti komunalni redar 
Općine Sibinj temeljem dojave građana te pravnih 
osoba ili javnopravnih tijela (pismene i usmene 
dojave). 

III. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 50.

Sve javne površine u Općini Sibinj mogu se 
koristiti sukladno njihovoj namjeni na način i pod 
uvjetima utvrđenim odredbama ove odluke.
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Uvjete i način davanja u uporabu i zakup zemljišta 
na javnim površinama utvrđuje se posebnom 
odlukom Općinskog Vijeća.

Članak 51.

Zauzimanjem javnih površina ne smije se spriječiti 
ili onemogućiti korištenje susjednih objekta i javnih 
prometnih površina, odnosno moraju biti ispunjeni 
sljedeći uvjeti:

1. prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije 
biti uži od 2 m  

2. zauzimanje javnih površina mora odgovarati 
propisima o sigurnosti prometa i svojim 
položajem ne smije smanjivati preglednost i 
onemogućiti odvijanje prometa

3. zauzimanjem javnih površina ne smije se 
onemogući pristup vatrogasnim vozilima, 
vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju 
hidranta

4. zauzimanjem se ne smije stvarati prekomjerna 
buka i dodatno onečišćenje javnih površina

5. korisnici su dužni zauzete javne površine držati 
u urednom stanju.  

Članak 52.

Korištenje javne površine neće se odobriti 
podnositelju zahtjeva:

1. ako javna površina ne zadovoljava propisane 
uvjete za namjenu za koju se traži korištenje

2. ako je podnositelj zahtjeva prethodno koristio 
javnu površinu, a ukinuto mi je odobrenje zbog 
nepridržavanja odredbi propisanih posebnom 
Odlukom općinskog vijeća Općine Sibinj

3. ako je podnositelju zahtjeva u zadnjih 6 mjeseci 
ukinuto odobrenje za korištenje javne površine 
zbog kršenja odredbi Odluke o komunalnom 
redu.

Članak 53.

Za korištenje javnih površina plaća se naknada.  
Minimalni iznos naknade za korištenje i zakup 

javnih površina određen je posebnom odlukom 

Općinskog vijeća.
Općinski načelnik može odobriti korištenja javne 

površine bez plaćanja naknade ako se koristi za: 
• održavanje humanitarnih manifestacija ili 

manifestacija koje organiziraju udruge s 
područja Općine Sibinj ili druge pravne i fizičke 
osobe koje organiziraju aktivnosti u interesu 
općeg dobra i u interesu općine Sibinj 

• održavanje skupova i manifestacija koje 
organizira ili im je pokrovitelj Općina Sibinj

• i u drugim slučajevima propisanim posebnom 
odlukom općinskog vijeća.

Besplatno korištenje javnih površina Općine Sibinj 
može odobriti Općinski načelnik kao i u slučajevima 
za koje utvrdi da su od interesa za Općinu Sibinj ili 
njeno stanovništvo.  

Postavljanje kioska 

Članak 54.

Na području Općine Sibinj moguće je postavljati 
kioske. 

Kiosci moraju biti uredni, tehnički ispravni i 
estetski oblikovani. 

Ako se uz kioske postavljaju i prateći uređaji 
poput hladnjaka i slično, moraju biti postavljeni 
na način da ne ometaju svakodnevni promet na 
javno prometnoj površini (staza, kolnik, cesta), ne 
ugrožavaju kretanje pješaka ili nagrđuju izgled 
mjesta na kojem su postavljeni. 

Ako korisnik zakupljenog/uporabnog prostora ne 
postupa sukladno odredbama prethodnih članaka, 
komunalni redar će naložiti uklanjanje predmetnog 
kioska ili pratećih sadržaja.

Ako korisnik zakupljenog/uporabnog prostora ne 
postupi po nalogu komunalnog redara u razumnom 
roku, uklanjanje će provesti Općina Sibinj o trošku 
korisnika zakupljenog/uporabnog prostora.

Uz kiosk se mora postaviti odgovarajući broj 
spremnika za odlaganje komunalnog otpada, a 
prostor oko objekta vlasnik kioska je dužan držati u 
čistom i urednom stanju. 

Izvan prostora kioska nije dopušteno odlaganje 
ambalaže.  
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Način i uvjeti postavljanja kioska kao privremenog 
objekta uređeno je posebnom odlukom općinskog 
vijeća.

Terase za pružanje ugostiteljskih usluga

Članak 55.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje 
i organiziranje terasa za pružanje ugostiteljskih 
usluga (u nastavku: terasa). 

Za korištenje javne površine za ovu namjenu, 
može se ishoditi rješenje o uporabi javne površine 
odnosno ugovor o zakupu. 

Članak 56.
Način i uvjeti postavljanja terasa uređeno je 

posebnom odlukom općinskog vijeća.

Članak 57.

Postavljanje terase može se odobriti ispred 
zatvorenog dijela poslovnog prostora ugostiteljskog 
objekta u gabaritima lokala i na drugim mjestima gdje 
uvjeti javne površine to omogućuju uz suglasnost 
vlasnika susjedne površine.

Ako je radi zaštite zauzete javne površine 
dopušteno postavljanje montažno – demontažne 
podloge moguće je montirati nosivu konstrukciju 
za natkrivanje prostora samo temeljem odobrenja 
Općinskog načelnika.

Terasa se može ograditi montažno-demontažnom 
ogradom koja ne smije biti viša od 1,2 metra.

Članak 58.

U slučaju postavljanja terase suprotno odredbama 
članaka 57. ove Odluke, komunalni redar će naložiti 
uklanjanje terase u primjerenom roku.

Ako fizička ili pravna osoba ne postupi po nalogu 
iz prethodnog stavka, protekom navedenog roka, 
Jedinstveni upravni odjel će izdati obvezni prekršajni 
nalog fizičkoj ili pravnoj osobi odnosno komunalni 
redar će novčanom kaznom prisiljavati korisnika 
javne površine na kojoj je postavljena terasa za 

pružanje ugostiteljskih usluga na izvršenje obveze 
naložene rješenjem, sve do ispunjenja obveze.

Članak 59.

Prestankom rada ugostiteljske radnje, odnosno 
protekom vremenskog razdoblja određenog aktom 
o korištenju javne površine, sve što je bilo u funkciji 
terase mora se ukloniti u roku od tri dana, a korištena 
površina odmah privesti namjeni.  

Postavljanje naprava 

Članak 60.

Na području Općine Sibinj mogu se postavljati 
pokretne naprave. 

Pokretne naprave (automati i naprave za igru, 
zabavni parkovi, šatori, hladnjaci, vage, peći za 
pečenje plodina i drugi slični automati i uređaji) 
postavljaju se i koriste na način i uvjetima propisanim 
posebnom odlukom općinskog vijeća općine Sibinj.  

Postavljanjem pokretnih naprava ne smije se 
sprječavati ili otežavati pristup i korištenje zgrada 
ili drugih objekata, ugrožavati sigurnost prometa te 
uništavati javne zelene površine. 

Članak 61.

Kad istekne odobrenje za držanje pokretne 
naprave ili kioska, vlasnik istog odnosno korisnik 
dužan ih je ukloniti u roku od 48 sati.

Ako vlasnik ili korisnik ne ukloni pokretnu napravu 
ili kiosk u roku iz prethodnog stavka, komunalni 
redar narediti će njeno uklanjanje, odnosno 
pokretna naprava će biti uklonjena na teret vlasnika 
ili korisnika. 

Utovar i istovar roba

Članak 62.

Utovar i istovar robe mora se obavljati prvenstveno 
izvan javnih površina. 
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U opravdanim slučajevima zbog nedostatka 
prostora, kolnog ulaza i slično, istovar i utovar robe 
može se privremeno obavljati na javnim površinama, 
osim na mjestima na kojima je to izrično zabranjeno. 

Ako se roba mora istovariti na javnu površinu tada 
se mora složiti tako da ne smeta odvijanju prometa 
kao i da ne predstavlja opasnosti za slučajne 
prolaznike i promet te se mora ukloniti odmah, a 
najkasnije u roku od 24 sata nakon istovara. 

Članak 63.

Na javne površine ispred poslovnih prostora, 
prodavaonica i slično ne smije se odlagati ambalaža, 
roba ili slični predmeti. 

Na javnim površinama ne smiju se ostavljati 
predmeti i uređaji koji ometaju slobodan prolaz ili 
koji bi mogli ozlijediti prolaznike i nanijeti im štetu. 

Članak 64.

Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog 
materijala, podizanje skela te popravak vanjskih 
dijelova zgrada i slične građevinske radove može se 
u skladu s propisima o sigurnosti prometa i drugim 
zakonskim propisima privremeno koristiti javna 
površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište u 
vlasništvu općine Sibinj uz odobrenje Općinskog 
načelnika, a na zahtjev izvoditelja ili investitora 
radova. 

Odobrenjem iz prethodnog stavka odredit će 
se uvjeti i način istovara i smještaj građevinskog 
materijala, mjere sigurnosti, vrijeme na koje se 
odobrava korištenje javne površine ili neizgrađenog 
građevinskog zemljišta, osim u slučaju kad je 
investitor radova Općina Sibinj.

Kod izvođenja radova navedenih u stavku 1. 
ovoga članka mora se osigurati prohodnost pločnika 
i kolnika. Zbog sigurnosti prometa i pješaka zauzeti 
dio javne površine mora se ograditi urednom 
ogradom koja noću i u uvjetima smanjene vidljivosti 
mora biti označena i osvijetljena sa svjetiljkama 
bljeskalicama. 

Članak 65.

Prilikom izvođenja građevinskih radova i podizanja 
skela, izvođač ili investitor je odgovoran i naročito 
mora voditi brigu: 

1. osigurati da se zemlja i rastresiti građevinski 
materijal ne rasipa oko gradilišta, 

2. miješati beton samo u posudama ili na zaštitnim 
limovima, 

3. javnu površinu ispod skele može izuzeti iz 
prometa samo za vrijeme dok gradnja ne 
dosegne visinu stropa nad prizemljem, 

4. prolaz ispod skele mora zaštititi protiv sipanja i 
padanja materijala zaštitnim krovom u visini od 
3 m iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako da 
se ispod nje može prolaziti, 

5. uz vodoravnu, mora se osigurati i okomita zaštita 
pročelja skele s platnom, mrežom ili najlonom, 

6. zaštitni krov mora prema ulici sezati 60 cm 
ispred pravca skele, a na svim otvorenim 
stranama mora biti ograđen punom ogradom 
visine 60 cm, 

7. ako zaštitni krov seže na kolnik mora se ispod 
krova ostaviti slobodan prostor od najmanje 
4,5 m i to tako da ne ometa odvijanje prometa, 

8. ako se gradnja iz bilo kojeg razloga duže vrijeme 
obustavi izvođač radova je dužan ukloniti skelu 
i drugi materijal s javne površine, 

9. ako se javna površina upotrebljava za istovar 
i utovar rastresitog materijala (šute, šljunka, 
pijeska i slično) na njoj se smije složiti toliko 
materijala koliko se može odvesti u tijeku dana. 

Članak 66.

Prigodom izvođenja radova iz članka 64. ove 
Odluke izvoditelj kao i investitor je dužan poduzimati 
mjere sprječavanja onečišćavanja javnih površina: 

1. čistiti javne površine oko gradilišta od svih vrsta 
građevnih i drugih materijala, blata i slično, čije 
je taloženje na javnim površinama posljedica 
izvođenja radova, 

2. polijevati rastresiti materijal za vrijeme rušenja 
građevinskih objekata kako bi se spriječilo 
stvaranje prašine,
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3. deponirati građevni materijal u okviru 
gradilišta tako da se ne ometa promet i 
slobodno otjecanje vode te da se materijal ne 
raznosi po javnim površinama.

Zapisnik prije početka radova 

Članak 67.

Prije početka radova komunalni redar je 
dužan zapisnički u prisutnosti izvoditelja ili 
investitora radova utvrditi stanje javne površine 
ili neizgrađenog građevinskog zemljišta koje će se 
koristiti. 

Nakon završetka radova izvoditelj ili investitor je 
dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom 
je bila prije izvođenja radova. 

Ukoliko izvoditelj radova ili investitor javnu 
površinu ne dovede u prvobitno stanje u roku 
određenom od strane komunalnog redara, 
ista površina uredit će se o trošku izvoditelja 
ili investitora odnosno osobe kojoj je i izdano 
odobrenje. 

Istovar ogrjevnog drveta

Članak 68.

Za istovar drva, ugljena i slično te za piljenje i 
cijepanje drva treba rabiti dvorište. 

U slučaju potrebe (nepostojanje dvorišta, 
nedostatak prostora, premalen kolski ulaz) dio 
javne površine može se privremeno uporabiti za 
istovar drva, ugljena i sličnog ogrjevnog materijala, 
te za piljenje i slaganje ogrjevnog drveta, ali tako da 
ne ometa cestovni i pješački promet. 

Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika 
tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.  

Drva se moraju ukloniti s javne površine u roku 
od 10 dana, a ugljen u roku od 3 dana. 

Upotrijebljena površina mora se odmah očistiti 
od piljevine i drugih otpadaka.

IV. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA 

Članak 69.

Snijeg i led s javnih površina uklanja se u skladu 
s Programom rada zimske službe koji donosi 
Općinski načelnik Općine Sibinj.

Snijeg i led s krovova objekata uz javno prometne 
površine uklanja se kad postoji mogućnost odrona 
i ugrožavanja sigurnosti prometa. 

Članak 70.

Za uklanjanje snijega i leda odgovorni su: 
1. s javnih prometnih površina koje održava 

općina Sibinj, pravna ili fizička osoba kojoj 
općina povjeri tu djelatnost, 

2. s krovova zgrada, kuća, vlasnik zgrade, odnosno 
fizička ili pravna osoba koja održava zgradu, 

3. s javnih parkirališta, sportskih objekata i sličnih 
prostora pravna ili fizička osoba koja tim 
površinama upravlja odnosno obavlja poslovnu 
djelatnost, 

4. s pločnika uz zgrade vlasnici zgrada, odnosno 
vlasnici ili korisnici zgrada ili kuća, te poslovnih 
prostorija, 

5. s pločnika uz kioske i pokretne naprave vlasnici, 
odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava, 

6. s pločnika ispred uličnih lokala, vlasnici i 
korisnici tih lokala, 

7. s pješačke staze u širini zemljišta na kojem 
je izgrađen stambeni ili poslovni objekt, 
vlasnici odnosno korisnici stambenih odnosno 
poslovnih objekata. 

Članak 71.

Osobe iz članka 70. ove odluke odgovaraju za 
štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi 
koja je zbog toga pretrpjela štetu (slučaj pada i 
ozljeđivanja). 
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Članak 72.

Javne prometne površine mogu se zbog 
sprečavanja nastanka leda i zbog sprečavanja 
klizanja, posipati piljevinom, pepelom i soli.

Zabranjeno je posipavanje željeznom strugotinom, 
lomljenim staklom i sličnim materijalima.

V. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH 
PREDMETA 

Članak 73.

Predmeti, materijali i objekti postavljeni suprotno 
odredbama ove odluke moraju se ukloniti. Rješenje o 
uklanjanju, s rokom uklanjanja, donosi komunalni redar. 

Ako vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog 
predmeta, materijala ili objekta, temeljem rješenja 
isto ne ukloni, isto će se ukloniti o trošku vlasnika, 
odnosno korisnika. 

Članak 74.

Na javnim površinama ne smiju se ostavljati 
vozila koja se ne rabe u prometu zbog dotrajalosti 
(neregistrirana, neispravna i sl. ), olupine vozila, 
prikolica i radni strojevi dulje od 7 dana. 

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila 
uklanjanje vozila iz stavka 1. ovog članka. Ako vlasnik 
u ostavljenom roku ne ukloni vozilo, uklonit će se na 
trošak vlasnika. 

Ako vlasnik vozila nije poznat vozilo će se ukloniti 
na trošak Općine Sibinj. 

VI. PRIKUPLJANJE I POSTUPANJE S
MIJEŠANIM KOMUNALNIM OTPADOM I 
BIORAZGRADIVIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 75.

 Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva 
i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po 
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz 
kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini 
materijali (npr. papir, staklo i dr.)

 Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu 
i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz 
poljoprivrede i šumarstva.

Komunalnim otpadom smatra se glomazni i korisni 
otpad koji nastaje u stanovima i poslovnim prostorijama.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u 
kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 
otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i 
otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom 
sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Članak 76.

Obvezatnost i postupak korištenja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada, kriteriji obračuna 
količine otpada, standardne veličine i druga bitna 
svojstva spremnika za prikupljanje otpada, najmanja 
učestalost odvoza otpada prema područjima, 
obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, 
područja pružanja javne usluge, opći uvjeti ugovora s 
korisnicima, popis adresa reciklažnih dvorišta, način 
provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom 
uslugom, način podnošenja prigovora i postupanje po 
prigovoru građana, uvjeti za pojedinačno korištenje 
javne usluge, prihvatljivi dokazi izvršenja javne 
usluge za pojedine korisnike usluga, cijena obvezne 
minimalne javne usluge, kriteriji za određivanje 
korisnika usluge u čije ime Općina Sibinj preuzima 
obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu, korištenju 
površina za potrebe kompstiranja biorazgradivog 
otpada, količine krupnog (glomaznog) otpada koji se 
preuzima i odredbe o ugovornoj kazni propisane su 
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 77.

Korisnici javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Sibinj, spremnike za 
komunalni otpad smještaju na obračunskom mjestu 
sukladno odluci koja regulira pružanje javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog 
komunalnog otpada.
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Članak 78.

Na području Općine Sibinj zabranjeno je odlaganje 
otpada na mjestima koja nisu predviđena za tu 
namjenu.  Osoba koja se zatekne da odlaže otpad na 
bilo kojoj površini koja nije predviđena za tu namjeni 
ili se može dokazati da je to učinila, komunalni redar 
će to utvrditi zapisnički i  kazniti za to predviđenom 
kaznom.

Također, zabranjeno je i odlaganje otpada na 
mjestima koja su već označena znakom zabrane 
odlaganja otpada. 

Zabranjeno je svako postupanje korisnika 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
i biorazgradivog komunalnog otpada suprotno 
obvezama propisanim posebnom odlukom 
općinskog vijeća koja uređuje to područje. 

VI. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA 

Članak 79.

Nadzor nad provođenjem odredbi ove odluke 
i komunalnog reda obavlja komunalni redar 
Općine Sibinj. Općina Sibinj može na temelju 
pisanog sporazuma i ugovora s drugom jedinicom 
lokalne samouprave ili više njih ustrojiti zajedničko 
komunalno redarstvo. 

Fizičke i pravne osobe obavještavaju komunalnog 
redara o povredama komunalnog reda i potrebi 
djelovanja komunalnog redara. 

Poslovi komunalnog redara u obavljanju radnji 
iz nadležnosti komunalnog redarstva obuhvaćaju 
vođenje upravnog i prekršajnog postupka, te drugih 
ovlasti i radnji koje su u nadležnosti komunalnog 
redara. 

U obavljanju nadzora nad poštivanjem važećih 
zakona i propisa te odredbi ove odluke, komunalni 
redar je ovlašten: 

1. davati naloge i zapisnike fizičkim i pravnim 
osobama u svrhu održavanja komunalnog reda, 

2. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama 
radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, 

3. izricati mandatne kazne 
4. predložiti pokretanje prekršajnog postupka

5. izdavati obvezni prekšajni nalog
6. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, 

putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na 
temelju kojih može utvrditi identitet stranke 
odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i 
drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

7. uzimati izjave od odgovornih osoba radi 
pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne 
mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba 
nazočnih prilikom nadzora

8. zatražiti pisanim putem od stranke točne i 
potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u 
nadzoru

9. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično 
stanje na vizualni i drugi odgovarajući način 
(fotografiranjem, snimanjem kamerom, 
videozapisom i sl.)

10. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe 
nadzora.

11. te druge radnje sukladno zakonskim propisima

Članak 80.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom 
redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, 
a osobito pristup u dvorišta, pristup do zgrada, u 
prostorije, objekte, na zemljišta, pristup do naprava 
i uređaja, dati važeće osobne podatke kao i pružiti 
druga potrebna obavještenja, koja su predmet 
uredovanja. 

Članak 81.

Ukoliko komunalni redar u svom radu naiđe 
na otpor može zatražiti pomoć mjesno nadležne 
policijske postaje.

VII.  KAZNENE ODREDBE 

Članak 82.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna 
osoba ako: 
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1. su ograde uz javne površine izvedene od 
bodljikave žice ili šiljaka, (članak 9. odluke), 

2. zgrada ili kuća nema oznaku odgovarajućeg 
kućnog broj (članak 8. ove Odluke)

3. drži neuredno dvorište i poslovni krug s 
izgledom - pogledom na ulicu - javnu površinu, 
ne popravlja i ne održava čistim vanjske dijelove 
zgrada odnosno postupa protivno članku  9. i 
10. ove Odluke), 

4. postupa protivno odredbi članaka 13. ove 
Odluke,

5. postupa protivno odredbi članaka 14. ove 
Odluke, 

6. u izlogu trgovine drži ambalažu ili skladišti robu 
(članak 15. Odluke), 

7. izlog ne drži ispravnim, estetski oblikovanim, 
odgovarajuće osvijetljenim i usklađenim s 
izgledom zgrade i okoliša (članak 15. Odluke), 

8. bez odobrenja Općinskog načelnika Općine 
Sibinj postavi predmete iz članka 16. na 
građevine i zemljišta koje su u vlasništvu 
Općine Sibinj ili javne površine na području 
Općine Sibinj, (članak 16.ove Odluke), 

9. bez odobrenja Općinskog načelnika Općine 
Sibinj istakne plakate, oglase i druga priopćenja 
na mjesta koja nisu za to predviđena, (članak 
17. Odluke), 

10. se ograde uz javne i prometne površine ne 
održavaju u ispravnom stanju ne održava 
stabla, živice i zelenilo uz nerazvrstane ceste 
i javno prometne površine koje ometaju 
prolazak pješaka i preglednost u prometu 
(trokut preglednosti) , (članak 22. Odluke), 

11. postupa protivno odredbi članaka 23. ove 
Odluke, 

12. vlasnik ili korisnik odlaže miješanog 
komunalnog, korisnog i glomaznog otpada 
te biorazgradivog komunalnog otpada na 
površinama iz članka 24. ove odluke i postupa 
protivno nalogu komunalnog redara,

13. bez odobrenja Općinskog načelnika na 
rasvjetne stupove postavlja plakate, oglase i 
slično, (članak 26. Odluke), 

14. ne održava poštanske sandučiće urednima i 
ispravnima, (članak 28. Odluke), 

15. oštećuje, otuđuje ili premješta opremu iz 
članka 28., 29. i 30. Odluke, 

16. ne održava autobusna stajališta s 
pripadajućom opremom (članak 32. Odluke), 

17. na javnim parkiralištima trguje i vrši pretovar 
robe, (članak 33. Odluke), 

18. ne održava sportske objekte i ostale objekte 
za rekreaciju, dječja igrališta kao i uređaje i 
opremu na njima (članak 34. Odluke), 

19. postupa protivno odredbi članaka 36. ove 
Odluke,

20. ne čisti redovito onečišćene površine (članak 
37. Odluke) 

21. krši odredbe članka 38. ove Odluke
22. uklanja ili na bilo koji ne primjeren način 

postupa s dubećim stablima (članak 39. ove 
Odluke),

23. ako postupa protivno odredbama članka 40. 
ove Odluke,

24. ako postupa protivno odredbama članka 41. 
ove Odluke,

25. postupa protivno odredbama članka članak 
43. ove Odluke, 

26. postupa suprotno članku 44. ove Odluke, 
27. bez odobrenja Općinskog načelnika crta, 

piše poruke i tekstove na javnim prometnim 
površinama (članak 45. ove Odluke), 

28. bez odobrenja Općinskog načelnika obavlja 
bilo koju od zabranjenih radnji na javnoj 
zelenoj površini, (članak 48. Odluke), 

29. na javnoj zelenoj površini obavlja radnje 
suprotno bilo kojoj od jedanaest zabrana, 
(članak 49. Odluke), 

30. kioske ne održava urednim i ispravnim, 
zauzima veću površinu od dopuštenog 
zakupa/uporabe, ne postupa sukladno 
odredbama članka 54. ove Odluke, 

31. po proteku primjerenog roka ne ukloni 
postavljenu terasu za pružanje ugostiteljskih 
usluga sa javne površine, (članak 58.),

32. postupa protivno odredbama članka 59. ove 
Odluke,

33. bez odobrenja Općinskog načelnika drži pokretnu 
napravu na javnoj površini ili neizgrađenom zemljištu 
u vlasništvu Općine Sibinj, (članak 61. Odluke),
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34. prilikom utovara i istovara robe postupa 
suprotno članku 62. odluke, 

35. postupa protivno članku 63. ove odluke,
36.  bez odobrenja općinskog načelnika 

privremeno koristi javnu površinu i 
neizgrađeno građevinsko zemljište u 
vlasništvu Općine Sibinj (članak 64. Odluke),

37.  se izvoditelj građevinskih radova ili investitor 
ne pridržava obveza iz članka 65.ove Odluke,

38.  izvoditelj građevinskih radova ili investitor ne 
poduzima mjere za sprečavanje onečišćenja 
javnih površina (članak 66.),

39.  izvoditelj radova nakon završetka radova 
ili investitor zauzetu površinu ne ostavi u 
stanju u kakvoj je bila prije izvođenja radova, 
(članak 67.),

40.  s javne površine ne ukloni drva u roku od 10 
dana, a ugljen u roku od 3 dana, (članak 68.),

41.  postupa protivno članku 70. ove Odluke,
42.  postupa protivno članku 78. ove odluke.

Novčanom kaznom od 300,00 do 5.000,00 kuna 
kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 
2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 83.

Za prekršaj iz članka 82. točke 9, 13, 17, 27, 28, 30 
i 35  ove Odluke komunalni redar može naplaćivati 
novčanu kaznu na licu mjesta u iznosu od 500,00 
kuna. 

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 
izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom 
da novčanu kaznu može platiti u roku od 8 dana.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 84.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnom redu („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj: 27/2016 i 1/2018). 

Članak 85.

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   363-01/19-01/13
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 09.09.2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 

novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00, 

114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12, 

i 152/14), članka 65. stavka 2. i članka 69. Zakona o sportu 

(„Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 

86/12, 94/13., 85/15. i 19/16.), članka 35. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ 

broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i članka 29. i 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 15.sjednici, održanoj  09.09.2019.godine donijelo je

O D L U K U
o načinu upravljanja i korištenja sportskih 

građevina u vlasništvu Općine Sibinj

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja 
i korištenja javnih sportskih građevina  i drugih 
sportskih građevina u vlasništvu Općine Sibinj.

Javnim sportskim građevinama smatraju se 
građevine koje su u vlasništvu Općine Sibinj, te 
se trajno koriste u provođenju programa javnih 
potreba u sportu.

Sportskim građevinama smatraju se uređene 
i opremljene površine, i građevine u kojima se 
provode sportske aktivnosti, a koje osim općih 
uvjeta propisanih posebnim propisima za te 
građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s 
odredbama Zakona o sportu.

Članak 2.

Javne sportske građevine i sportske građevine 
u vlasništvu Općine Sibinj (dalje u tekstu: sportske 
građevine) su:

• nogometno igralište s tribinama i objektima – 
svlačionicama, uredskim i klupskim prostorijama 
u naselju Slobodnica,

• nogometno igralište s objektom- svlačionice, uredske 
i klupske prostorije u naselju Gornji Andrijevci

Članak 3.

Sportskim građevinama upravlja Općina Sibinj (u 
daljnjem tekstu:“Upravitelj) a daju se na korištenje 
sportskim udrugama koje imaju registrirano 
sjedište na području općine Sibinj (u daljnjem tekstu 
„Korisnik“) i to u svrhu provođenja programa javnih 
potreba u sportu za Općinu Sibinj.   

Korištenje sportskih građevina povjerava se na 
određeno vrijeme do 4 godine, bez naknade za 
korištenje istih, u pravilu, temeljem provedenog 
javnog natječaja, koji raspisuje općinski načelnik, a 
kojim se korištenjem sportskih građevina osigurava 
provođenje programa javnih potreba u sportu za 
Općinu Sibinj. 

                                                            
Članak 4.

Općina Sibinj kao Upravitelj i vlasnik sportske 
građevine zadržava pravo u bilo koje vrijeme i bez 
obrazloženja, izmijeniti uvjete korištenja sportske 
građevine kao i prekinuti korištenje i to: 

• odlukom Upravitelja- vlasnika Općine Sibinj
• prestankom postojanja Korisnika.

Članak 5.

U poslove upravljanja sportskim građevinama 
ubrajaju se osobito slijedeći poslovi: 

- redovito održavanje, tekuće i investicijsko 
održavanje sportskih građevina u građevinskom i 
funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a 
posebno za provođenje programa javnih potreba;

- davanje na korištenje sportske građevine za 
obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti;

- davanje u zakup poslovnog prostora u 
okviru sportske građevine;

- primjerena zaštita sportske građevine;
- određivanje i provođenje unutarnjeg reda u 

sportskoj građevini;
- primjereno osiguranje sportske građevine;
- kontrola korištenja sportske građevine 

sukladno sklopljenim ugovorima;
- drugi poslovi koji prema posebnim propisima 

spadaju u upravljanje sportskim građevinama.
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Članak 6.

Javni natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči 
Općine Sibinj i na web stranici Općine Sibinj te 
obvezno sadrži:

1. Naziv i opis sportske građevine,
2. Površine prostorija, ako je primjenjivo
3. Katastarsku česticu i katastarsku općinu na i u 

kojoj se sportska građevina nalazi,
4. Namjenu sportske građevine koja se daje na 

korištenje,
5. Rok davanja na korištenje sportske građevine,
6. Rok za podnošenje prijave, način njihove 

predaje i tijelo kojem se podnose,
7. Uvjete koje podnositelji prijave moraju 

ispunjavati,

Javni natječaj može sadržavati i druge podatke, 
ukoliko se za isto pokaže potreba.

Općinski načelnik zadržava pravo poništiti 
objavljeni javni natječaj u bilo kojem trenutku i bez 
pisanog obrazloženja. 

Članak 7.

Za provedbu postupka javnog natječaja općinski 
načelnik osniva povjerenstvo za provedbu javnog 
natječaja.

Članak 8.

Kriteriji za davanje određene sportske građevine 
na korištenje sportskim udrugama s područja 
općine Sibinj:

1. Udruga mora bi registrirana sukladno 
odredbama Zakona o udrugama

2. Udruga mora imati registrirano sjedište na 
području općine Sibinj

3. Udruga mora obavljati sportsku djelatnost u 
skladu s namjenom sportske građevine

4. Udruga  okuplja određeni broj djece, mladih i 
seniora – masovnost

5. Udruga ima određeni broj godina aktivnog i 
kontinuiranog rada – tradicija  

Članak 9.

O davanju na korištenje sportske građevine 
Korisniku, odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik donosi Odluku o davanju na 
korištenje i treba se voditi: 

• interesom Općine Sibinj za razvoj sporta 
• interesom Općine Sibinj kroz zadovoljavanje 

javnih potreba u bavljenju sportom i sportskom 
rekreacijom na području općine Sibinj

• interesom Općine Sibinj za održavanjem 
građevine u funkciji za provođenje sportske 
djelatnosti

• interesom Općine Sibinj za ulaganje u sportsku 
građevinu radi razvoja sporta

Članak 10.

Predmet korištenja je određena sportska građevina 
kao jedinstvena cjelina, odnosno svi zatvoreni 
i otvoreni prostori građevine, sportski i prateći 
prostori i oprema, odnosno nogometna igrališta 
i prateća oprema, te klupske i uredske prostorije i 
prateća oprema, izuzev poslovnih prostorija u kojima 
se može obavljati gospodarska djelatnost odnosno 
prostorija koje nisu obuhvaćene javnim natječajem.

Članak 11.

Korisnici sportskih građevina dužni su koristiti 
se sportskim građevinama s pažnjom dobrog 
gospodara tako da čuvaju interes Općine Sibinj kao 
vlasnika sportskih građevina.

 
Članak 12.

Korisnici sportskih građevina u obvezi su plaćati 
režijske troškove (utrošak vode, električne energije, 
telefona, interneta, grijanja u sezoni i drugo), a 
oslobođeni su plaćanja komunalne naknade za 
sportsku građevinu koja im je dana na korištenje.

Općina Sibinj, ovisno o svojim proračunskim 
mogućnostima, može pomoći u sufinanciranju 
režijskih troškova. 

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 
Općine Sibinj47
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Članak 13.

Način i uvjeti korištenja sportskim građevinama 
uređuju se Ugovorom o  korištenju sportskih 
građevina (u daljnjem tekstu „Ugovor“) koji u ime 
Općine Sibinj zaključuje Općinski načelnik i Korisnik 
sportske građevine odnosno zakonski predstavnik 
sportske udruge.

Članak 14.

Modernizaciju i rekonstrukciju – kapitalno 
investiranje na sportskim građevinama provodi se 
u suradnji  s Korisnikom i Upraviteljem – vlasnikom 
objekta. 

Članak 15.

Ovisno o uvjetima, nositelj investicijskih radova 
na sportskim građevinama mogu biti i Korisnik i/ili 
Upravitelj, ovisno o prilikama i izvorima financiranja.    

Članak 16.

Korisnik je dužan osigurati redovito funkcioniranje 
sportske građevine i tekuće održavanje sportske 
građevine koja mu je dana na korištenje.

Korisnik ima pravo i dužnosti koristiti sportsku 
građevinu s ciljem provođenja programa javnih 
potreba u sportu za Općinu Sibinj te ju održavati na 
način koji osigurava njenu punu sportsku funkciju, 
kao i na način koji ne umanjuje vrijednost sportske 
građevine u odnosu na njenu vrijednost kakva je bila 
u vrijeme sklapanja Ugovora.

Korisnik je dužan Upravitelju odnosno Općini 
Sibinj kao vlasniku sportske građevine do 28.02. 
tekuće godine dostaviti izvješće o provedenim i 
održanim sportskim aktivnostima u provođenju 
programa javnih potreba u sportu za Općinu Sibinj i 
to za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 17.

Općinski načelnik Općine Sibinj nadzire:
• namjensko korištenje sportske građevine

• održavanje sportskih građevina u skladu 
s obvezama što ih je potpisom Ugovora o 
korištenju sportskih građevina preuzeo korisnik

• korištenje sportskih građevina na način da se 
poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih aktivnosti.

Članak 18.

Ukoliko se u postupku nadzora utvrdi da Korisnik 
ne ispunjava preuzete obveze iz Ugovora ili krši 
ugovorne odredbe, kao i da svojim postupanjem 
umanjuje vrijednost sportske građevine ili prateće 
opreme odnosno da ne provodi program javnih 
potreba u sportu na području Općine Sibinj ili ga 
ne provodi na način kojim se zadovoljavaju javne 
potrebe u sportu za Općinu Sibinj, Općinski načelnik 
će donijeti odluku kojom će raskinuti Ugovor.  

Članak 19.

Korisnik koji sklopi Ugovor s Općinom Sibinj kao 
Upraviteljem sportske građevine dužan je Općini 
Sibinj omogućiti pristup sportskoj građevini i 
pregled sportske građevine koja je korisniku dana 
na korištenje, u bilo koje vrijeme.

Članak 20.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:  406-01/19-01/06
URBROJ:2178/08-01-19-1
Sibinj, 09.09.2019.godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković      

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu 
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Temeljem članaka 110. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) 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 15. sjednici  održanoj dana  09.09.2019. godine 

donosi:

ODLUKU O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU
POSLOVA KOMUNALNOG REDARSTVA

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Sibinj donosi Odluku 
o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog 
redarstva s Općinom Bebrina, Općinom Brodski 
Stupnik, Općinom Oriovac i Općinom Nova Kapela.

Pod zajedničkim obavljanjem poslova komunalnog 
redarstva iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva 
se provođenje svih pozitivno pravnih propisa 
Republike Hrvatske i važećih općih akata Općine 
Sibinj, a iz nadležnosti komunalnog redarstva, kao i 
Odluke o komunalnom redu Općine Sibinj te Odluke 
o komunalnom redu Općine Bebrina, Odluke o 
komunalnom redu Općine Brodski Stupnik, Odluke 
o komunalnom redu Općine Oriovac i Odluke o 
komunalnom redu Općine Nova Kapela, kao i s tim 
povezano vođenje upravnog i prekršajnog postupka 
te drugih ovlasti i radnji koje su u nadležnosti 
komunalnog redara.

Članak 2.

Obavljanje poslova zajedničkog komunalnog 
redarstva iz članka 1. ove Odluke povjerava se 
komunalnom redaru koji će biti zaposlen u Općini 
Oriovac, na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

Međusobna prava i obveze koje se odnose 
na obavljanje poslova zajedničkog komunalnog 
redarstva uredit će se posebnim Ugovorom između 

Općine Sibinj, Općine Bebrina, Općine Brodski 
Stupnik, Općine Oriovac i Općine Nova Kapela.

Članak 4.

Ugovor iz članka 3. ove Odluke zaključuju 
Općinski načelnici, a isti stupa na snagu potpisom 
svih Općinskih načelnika.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Jedinstveni 
upravni odjel Općine Sibinj, Općine Bebrina, Općine 
Brodski Stupnik, Općine Oriovac i Općine Nova 
Kapela.

Članak 6.

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

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 
važiti Odluka o zajedničkom obavljanju poslova 
komunalnog redarstva („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 29/17 i „Službene novine 
Općine Sibinj“ broj: 2/2019).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:  363-01/19-01/14
URBROJ: 2178/08-01-19-1
Sibinj, 09.09.2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva48
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Temeljem članka 36. i 37. Zakona o koncesijama ( NN – 

69/17 ), članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

( NN – 68/18, 110/18 ) 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 15.sjednici  održanoj 

dana  09.09.2019. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
 O DAVANJU KONCESIJE

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI 
DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU 

OPĆINE SIBINJ

1. U postupku davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 
području Općine Sibinj se za davanje predmetne 
koncesije odabire ponuditelj Dimnjačarski obrt 
Dimnjačar Nenadić, vlasnik Josip Nenadić, Slavonski 
Brod, Josipa Bacha 32.

2. Osnovna prava i obveze davatelja koncesije: 
Davatelj koncesije obvezuje se omogućiti 
koncesionaru obavljanje djelatnosti u skladu sa 
važećim propisima i odlukama davatelja koncesije. 
Davatelj koncesije ima pravo kontrolirati izvršavanje 
ugovora o koncesiji.

3. Osnovna prava i obveze koncesionara: 
Koncesionar se obvezuje djelatnost obavljati u 
skladu sa propisima imajući osobito u vidu javni 
karakter usluge, usluge se obvezuje izvršavati 
pravovremeno, stručno i kvalitetno te se obvezuje 
na stalno ulaganje u stručnu i tehničku sposobnost.

4. Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge.

5. Predmet koncesije: obavljanje komunalne 
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
općine Sibinj.

6. Priroda i opseg koncesije: usluga koja se 
obavlja u javnom interesu, usluga koja je ograničena 
područjem na kojemu je dodijeljena koncesija.

7. Mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti 
koncesije: Područje općine Sibinj.

8. Rok na koji se daje koncesija: 5 godina.

9. Posebni uvjeti kojima tijekom trajanja 
koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji 
ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva: Zahtijeva 
se konstantno ispunjavanje stručne i tehničke 
sposobnosti u razinama potrebnim za izvršavanje 
usluga.

10. Iznos naknade za koncesiju: 3.000,00 kn 
godišnje.

11. Rok u kojem je odabrani najpovoljniji odabrani 
ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva obvezan 
sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije: 10 
dana od dana izvršnosti odluke o davanju koncesije.

12. Obrazloženje razloga za odabir najpovoljnije 
ponude: Stručno povjerenstvo za provedbu 
predmetnog postupka je pregledom i ocjenom ponuda 
utvrdilo je da je ponuda odabranog ponuditelja 
sukladna uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije 
za nadmetanje te predložilo Općinskom vijeću kao 
nadležnom tijelu donošenje odluke o davanju koncesije 
sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude 
prema dokumentaciji za nadmetanje.

13. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može 
se  izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 
javne nabave, Zagreb, Koturaška cesta 43/IV, u roku od 
10 dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave sukladno propisima u javnoj nabavi.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    022-06/19-01/41
URBROJ: 2178/08-01-19-18
Sibinj,  09.09.2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
dimnjačarskih poslova na području općine Sibinj49
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Na temelju članka 29. 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 15. sjednici 

održanoj 09.09.2019. godine, donosi 

O D L U K U 

o imenovanju člana Povjerenstva za 
utvrđivanje mogu li pojedine katastarske 
čestice na području k.o. Brodski Stupnik, 

k.o. Kaniža, k.o. Sibinj i k.o. Slobodnica biti 
samostalna uporabna cjelina ribnjaka u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području 
općine Brodski Stupnik, općine Bebrina i 

općine Sibinj

Članak 1. 
 
 Ovom se odlukom za člana Povjerenstva 

za utvrđivanje mogu li pojedine katastarske čestice 
na području k.o. Brodski Stupnik, k.o. Kaniža, k.o. 
Sibinj i k.o. Slobodnica biti samostalna uporabna 
cjelina ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Brodski Stupnik, općine Bebrina i 
općine Sibinj, imenuje Tomislav Topalović, dipl.oec.

Članak 2.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenim novima općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   320-02/19-01/10  
URBROJ: 2178/08-01-19-2 
Sibinj, 09.09.2019.godine      
                  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

Odluka o imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje mogu li pojedine katastarske čestice na 
području k.o. Brodski Stupnik, k.o. Kaniža, k.o. Sibinj i k.o. Slobodnica biti samostalna uporabna cjelina rib-
njaka u vlasništva Republike Hrvatske na području općine Brodski Stupnik, općine Bebrina i općine Sibinj 
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