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Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj  87/08, 136/12, 15/15), i 

članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/2013,1/2018 i 

„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018)  Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 16.sjednici, 

održanoj 29.11.2019.godine, donijelo 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

OPĆINE SIBINJZA 2019.GODINU 

 

I OPĆI DIO 

 

Članak 1. 

 

U proračunu Općine Sibinj za 2019.godinu u članku 1. mijenja se Račun prihoda i rashoda za 2019.godinu kako 

slijedi:  

. 

 

 

PRORAČUN 2019 

 

POVEĆANJE/ 

SMANJENJE 

 

NOVI PLAN  2019 

A. RAČUN PRIHODA  

I RASHODA 

 

 

 

 

 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

 

27.901.526,75 

 

-4.090.888,40 

 

23.810.638,35 

7   PRIHODI OD PRODAJE  

NEFINANC. IMOVINE 

 

20.000,00 

 

- 

 

20.000,00 

 

3  R A S H O D I 

 

13.892.988,40 

 

-1.575.288,40 

 

12.317.700,00 

4  RASHODI ZA NABAVU 

NEFINANCIJSKE .IMOVINE 

 

16.125.000,00 

 

-2.515.600,00 

 

13.609.400,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

-2.096.461,65 

 

 

 

-2.096.461,65 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 

FINANCIRANJA 

   

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

 

 

- 

 

- 

 

- 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 

OTPLATU ZAJMOVA 

 

- 

 

- 

 

- 

   NETO 

ZADUŽ./FINANCIRANJE 

- -  

- 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA 

IZ PRETHODNIH GODINA 

   

9   VLASTITI IZVORI 

- višak prihoda  

 

2.096.461,65 

 

 

 

2.096.461,65 

VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ 

RASPOLOŽIVA  

SREDSTVA IZ  PRETH. 

GODINE 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

 

Članak 2. 

 

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

prihoda proračuna.   
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Članak 3. 

 

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

razvojne programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava za proračunsku 2019. godinu. 

 

 

 

Članak 4. 

 

 

 Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 

Sibinj». 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   400-08/19-01/06 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11. 2019.godine  

 

 

M.P.                          PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

        Krunoslav Eraković  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ  

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 68/18, 110/18)  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  16. sjednici održanoj dana  

29.11.2019. godine donosi: 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2019. godinu („Službene 

novine Općine Sibinj“ br. 05/2018, 02/2019)   članak 2. mijenja se i glasi: 

JAVNE POVRŠINE 

Građenje javnih površina 

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade i kapitalnih 

pomoći za namjene kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja pješačke staze u naselju Završje, L -

900m 

2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici, 

Kapitalne pomoći 

622.443,25 

2. Nadzor izgradnje pješačke staze u naselju 

Završje, L-900m 

2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

15.561,08 

   UKUPNO: 638.004,33 

 

Namjenski prihodi:  288.004,33 kn 

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 350.000,00 kn 

 

NERAZVRSTANE CESTE 

Građenje nerazvrstanih cesta 

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i 

kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna kako slijedi: 

 

 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja kolnik ceste, pješačke staze i 

parkirališta do nove crkve u naselju 

Bartolovci 

2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

Kapitalne pomoći 

530.282,50 

2. Nadzor na izgradnji kolnik ceste, pješačke 

staze i parkirališta do nove crkve u naselju 

Bartolovci 

2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

 13.257,06 

3. Rekonstrukcija ceste u naselju Grgurevići 2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

 66.890,63 

   UKUPNO: 610.430,19 

Namjenski prihodi:  410.430,19 kn 

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 200.000,00 kn 

 

JAVNA RASVJETA 

Građenje javne rasvjete 

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za namjene 

kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2019                 str.  30 

1. Izrada projektne dokumentacije za javnu 

rasvjetu u naselju Gornji Andrijevci, L-

2000m 

2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

    35.000,00 

2. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u 

Gornjim Andrijevcima – I faza 

2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

  650.000,00 

   UKUPNO: 685.000,00 

Namjenski prihodi:  685.000,00 kn 

 

 

GROBLJA 

Građenje objekata na grobljima 

Građenje objekata na grobljima financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za 

namjene kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 

mrtvačnice na mjesnom groblju u 

Grgurevićima 

2019. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada,  

60.000,00 

   UKUPNO: 60.000,00 

Namjenski prihodi: 60.000,00 kn 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sibinj».                                         

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:   400-08/19-01/06 

URBROJ: 2178/08-01-19-3 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Krunoslav   Eraković 
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   BRODSKO-POSAVSKA  

          ŽUPANIJA 

        OPĆINA SIBINJ 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju stavka 1. članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 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 16.sjednici održanoj 

dana 29.11.2019. godine donosi: 

 

             

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA 

održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu („Službene novine Općine Sibinj“, 

broj: 05/2018) članak 2. mijenja se i glasi:  

 

 „U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa, u općini Sibinj 

obuhvaća: 

 

  

 

I. Odvodnju atmosferskih voda 

 

- pročišćavanje, održavanje i  čišćenje  kanala uz nerazvrstane ceste na području općine po potrebi 

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od  50.000,00 kn, a osigurana su u proračunu, 

unutar pozicije  Komunalne usluge (dio poz.). 

 Financirati će se iz prihoda za posebne namjene. 

 

 

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina 

 

 Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina,  pješačkih zona, 

trgova, parkova i javnih prometnih površina. 

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

zapošljavanja preko HZZ. 

 Sredstva za izvršenje predmetnih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od             209.100,00 kn 

  Izvor financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima 

          Drugi dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge-720.000,00 kn 

Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene. 

 

 

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet 

po bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih 

propisa. 

 

  Ova održavanja planirana su: 

- za popravak  i održavanje nerazvrstanih cesta:   

    Materijal i dijelovi za tekuće i invest.  održavanje -          50.000,00 Kn        

         Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta-      1.030.000,00 Kn 

 Ukupno:                                    1.080.000,00 Kn 

 

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.080.000,00 kn, a 

financirat će se namjenskih prihoda, općih prihoda i primitaka  te tekućih pomoći. 
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IV. Održavanje javne rasvjete 

 

         Pod održavanjem javne rasvjete  podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje 

prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta. 

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

158.000,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici i namjenski prihodi. 

 

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu -600.000,00 kn 

      Izvor financiranja –tekuće pomoći 

_________________________________________________________ 

                                            Ukupno:                                      758.000,00 kN 

 

  

Članak 2. 

 

  Ove Izmjene i dopune  stupaju na snagu prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 

Sibinj». 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:   400-08/19-01/06 

URBROJ: 2178/08-01-19-4 

Sibinj,  29.11.2019. godine 

 

               PREDSJEDNIK 

                    OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

     

                             Krunoslav Eraković   
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Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), 

članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, i 19/16), članka 

117. Zakona o  socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i članka 30. Statuta 

Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine 

Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16. sjednici održanoj 29.11.2019.godine donosi  

 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA, OBRAZOVANJA,  

SOCIJALNE SKRBI I  RELIGIJI  ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE 

SIBINJ ZA 2019.GODINU 

 

 

I. 

Program Javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i religiji 

za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2019.godine („Službene novine Općine Sibinj“ br. 

05/2018, 02/2019) mijenja se i glasi: 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

 

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

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

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

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

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

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 

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

razini, 

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

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 

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

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

pretpostavkama. 

 

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 

- udruge u kulturi. 

2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi 

           -  programski troškovi 

 

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

proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo). 

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

dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga  u kulturi.  

 

 

 

 

POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi 

 

                              Ukupno planirana sredstva………….100.000,00 

 

 

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

žrtava odnosno Dana Općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2019 te ostale manifestacije od interesa za Općinu Sibinj.  

Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:   

• Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 274.000,00 Kn 

• Fišijada Sibinj 2019 u ukupnom iznosu od 112.000,00 Kn 

• Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora – Uskrsni ponedjeljak u Slobodnici, Smotra folklora 

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



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2019                 str.  34 

u Sibinju, Badnjak u Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o čijem održavanju i financiranju 

odluku donosi općinski načelnik) u ukupnom iznosu 305.000,00 kn 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 791.000,00 Kn 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 

 

      Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje potrebno je 

osigurati financijska sredstva u proračunu općine. 

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

lokalne samouprave, odnosno koji su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od lokalnog značaja.  

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

udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad sportskih udruga,  

vodeći računa  o: 

 -     stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

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

općine,  

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 

 

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

ali i prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i košarkaški klubovi) te drugim kriterijima. 

 

 POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………………350.000,00 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 350.000,00 Kn 

   PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 

 

Predškolski odgoj 

Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa Dječji vrtić Ivančica iz 

Oriovca 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..130.000,00 kn 

 

Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi. 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…25.000,00 kn 

 

Sufinanciranje igraonice Bubamara 

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

 

Darivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola 

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

 

 

Osnovno školstvo 

            Tekuće donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj…………………………....150.000,00 kn 

            Kapitalne donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj-sanacija dvorane…........100.000,00 kn 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………....250.000,00 kn 

 

 

Srednje školstvo i visoko školstvo 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…60.000,00 kn 

 

Stipendije i školarine 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…79.000,00 kn 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 585.000,00 Kn 
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

 

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

osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.  

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

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

dr.) sredstva za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama, djeci s poteškoćama u razvoju, te sufinanciranje 

mjesečnih karata učenika srednjih škola, a po potrebi i sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a 

koji su slabijeg imovinskog stanja. 

     O iznosima sredstava, odlučuje načelnik općine. 

     Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa električne energije, plin, 

grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca 

koji podnosi zahtjev. 

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

pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive. 

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

posebnoj Odluci, o predmetnom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje.  

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

realizirat će se nakon provedenog javnog poziva. 

 

     Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama: 

 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu………………………… 120.000,00 kn 

 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i hendikepiranim osobama 

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

Dječjem vrtiću Cekin i Dječjem vrtiću 

                   I. B. Mažuranić……………………………….……….…………….50.000,00kn 

 

POZICIJA – Nakade za rođenje djeteta i oprema za novorođenčad 

- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......120.000,00 kn 

 

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 

-    podmirenje troškova stanovanja…………………………………...20.000,00 Kn 

 

POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………...…...20.000,00 Kn 

 

POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama…………………………..20.000,00 Kn 

 

POZICIJA-program mjera za mlade obitelji………………………………100.000,00 Kn 

 

POZICIJA-Crveni križ………………………………………………………..30.100,00 Kn 

 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:      480.100,00  Kn 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA) 

 

           Ovaj program podrazumijeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa 

područja općine Sibinj.  

 Ukupno planirana sredstva   

• Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama…………………… 100.000,00 Kn. 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Filipa i Jakova Odvorci…….50.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica….80.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa uznesenja presvete bogorodice - Gornji 

Andrijevci………………………………………………………………90.000,00 Kn 
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 Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 320.000,00 Kn. 

 

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

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

 

Tekuće donacije političkim strankama……………………………..……19.950,00 kn 

     Tekuće donacije udrugama građana – ostale…………………………...100.000,00 kn 

Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................450.000,00 kn 

 

    Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama………………………..120.000,00 kn 

 

Ukupno za ostale javne potrebe…………….689.950,00 kn 

 

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

dotacija udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu ili je od interesa za istu.  

            O isplati tih sredstava odlučuje općinski načelnik. 

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

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

namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  izvijestiti općinu. 

 

Članak 2. 

 

             Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu prvog  dana od dana objave u «Službenim novinama Općine 

Sibinj». 

 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA:   400-08/19-01/06 

URBROJ: 2178/08-01-19-5 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

 

                          PREDSJEDNIK 

                         OPĆINSKOG VIJEĆA 

        

                     Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 20/18, 115/18, 

98/19), 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 16. sjednici održanoj dana 

29.11.2019.godine, donosi: 

 

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, 

PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJU NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE NA 

PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2019.GODINU 

 

 

Članak 1. 

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i 

davanju na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije 

na području općine Sibinj za 2019. godinu („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 05/2018)  članak 3. mijenja 

se i sada glasi: 

 

„Prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planira se u 

proračunu općine Sibinj, za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna.“ 

 

Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 

izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske i koncesije na području općine Sibinj za 2019.godinu stupaju  na snagu prvog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Općine Sibinj ". 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:   400-08/19-01/06 

URBROJ: 2178/08-01-19-6 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18) 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 16. sjednici održanoj 29.11.2019. godine, donosi 

 

 

IZMJENE I DOPUNE  

  PROGRAMA  

UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 

 ZA 2019. GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

U  Programu utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. godinu („Službene novine Općine 

Sibinj“ 05/2018)  članak 2. mijenja se i glasi: 

 

      

„U 2019. godini planiraju se prihodi od  šumskog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kn.“ 

 

       

              Članak 2. 

 

Ove Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2019. godinu stupaju na 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

   

     

 

KLASA:   400-08/19-01/06 

URBROJ: 2178/08-01-19-7 

Sibinj, 29.11.2019.godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

 Krunoslav Eraković 
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Članak 1.

U Programu financiranja sustava civilne zaštite za 2019. godinu 

(„Službene novine Općine Sibinj“ br. 05/18)  članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom utvrđuje se financiranje sustava civilne zaštite po 

aktivnostima kako slijedi:

1. Aktivnost:Vatrogastvo

Plan za 

2019. god.

Projekcija 

za

2020. god

Projekcija 

za

2021.god.

1. Tekuće donacije-DVD i VZO 315.000,00 240.000,00 240.000,00

2. Kapitalna donacija - DVD Sibinj vozilo 150.000,00 0 0

3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-oprema za rad 10.000,00 30.000,00 30.000,00

UKUPNO 475.000,00 270.000,00 270.000,00

2. Aktivnosti: Civilna zaštita

1. Tekuće donacije -Hrvatska gorska služba spašavanja 10.000,00 10.000,00 20.000,00

2. Praćenje sustava civilne zaštite 30.000,00 45.000,00 45.000,00

3. Tečajevi- osposobljavanje stožera civilne zaštite 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4. Razvoj i opremanje snaga civilne zaštite 100.000,00 20.000,00 20.000,00

UKUPNO 145.000,00 80.000,00 90.000,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:                                                                                                            

"Sveukupno za Program financiranja sustava civilne zaštite Općine Sibinj 

za 2019. godinu planirana sredstva 

iznose  620.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u 

skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3.

Izmjene i dopune ovog Programa stupaju na snagu prvog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Općine Sibinj".

KLASA:   400-08/19-01/06

URBROJ:  2178/08-01-19-8 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA

Sibinj, 29.11.2019.g.  Krunoslav Eraković 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE SIBINJ

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

01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018)  Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 16.sjednici 

održanoj 29.11.2019. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 ZA 2019. GODINU
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Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15) i 

članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13,1/18 i „Službene 

novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 16.sjednici održanoj  

29.studenog 2019.godine, donijelo 

 

PRORAČUN OPĆINE SIBINJ 

ZA 2020.GODINU 

 

I OPĆI DIO 

Članak 1. 

 

A. RAČUN PRIHODA 

I RASHODA 

 

 

 

6  PRIHODI POSLOVANJA  

 

25.913.450,00 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. 

IMOVINE 

 

30.000,00 

 

3  R A S H O D I 

 

17.965.950,00 

4  RASHODI ZA NABAVU 

NEFINANCIJSKE .IMOVINE 

 

9.977.500,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  

-2.000.000,00 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 

FINANCIRANJA 

 

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 

 

 

 

--- 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 

OTPLATU ZAJMOVA 

 

--- 

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE  

--- 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 

PRETHODNIH GODINA 

 

9   VLASTITI IZVORI 

Višak  prihoda  

 

2.000.000,00 

VIŠAK/MANJAK +NETO 

ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA  

SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 

 

-- 

 

Članak 2. 

 

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

viška prihoda proračuna.  

 

 

 

Članak 3. 

 

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

i razvojne programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava za  proračunsku 2020. godinu. 
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Članak 4. 

 

 

 Ovaj Proračun općine Sibinj za 2020.godinu stupa na snagu 1.siječnja 2020.godine i  bit će 

objavljen u «Službenim novinama Općine Sibinj». 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:    400-08/19-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-19-2 

Sibinj, 29.11. 2019.g. 

 

 

 

 

 

                                              M.P.                             PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                      Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 6., 13. i 14. Zakona o proračunu(«N. N. br. 87/08, 136/12, 15/15) 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 je na svojoj 16. sjednici, održanoj 29.studenog 2019.godine 

donijelo je: 

 

 

ODLUKU 

 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ 

 

ZA 2020. GODINU 

 

 

 

Članak 1. 

  

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

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

važećim Zakonima i  propisima te odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini. 

 

 

Članak 2. 

 

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

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

prema pristiglim obvezama, a u skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim mogućnostima proračuna. 

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

vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja. 

 

 

Članak 3. 

 

Proračunom su utvrđena sredstva proračunske pričuve u iznosu do 20.000,00 Kn., a koriste se za 

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

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

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

pripadaju. 

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

Općinsko vijeće. 

 

Članak 4. 

 

 Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je općinski načelnik. 

 

 

Članak 5. 

 

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

slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu 

sredstava između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. 

 

Članak 6. 

 

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

vrijednosti ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 

odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,  
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a ako je iznos 0,5% prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti do iznosa od 

70.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 

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

vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini 

koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, a ako je iznos 0,5% prihoda 

bez primitaka manji od 70.000,00 kn, tada odlučuje o vrijednosti koja prelazi iznos od 70.000,00, ali uvijek 

odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 Kn.  

Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine. 

 

Članak 7. 

 

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

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

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2020.g., i bit će 

objavljena u  «Službenim novinama Općine Sibinj». 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  400-08/19-01/05 

URBROJ:2178/08-01-19-4 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

 

      M.P.                            PREDSJEDNIK 

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                       Krunoslav Eraković  
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ  

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 68/18, 

110/18) 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  16. sjednici  održanoj  

dana  29.studenog 2019. godine donosi: 

 

      PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

Ovim Programom naznačeni su objekti i uređaji  komunalne infrastrukture na području Općine Sibinj koji će se 

graditi u 2020. godini za: 

- Javne površine 

- Nerazvrstane ceste 

- Javnu rasvjetu 

- Groblja 

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje 

Programa s naznakom izvora financiranja. 

 

Članak 2. 

JAVNE POVRŠINE 

Građenje javnih površina 

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade, općih prihoda 

i primitaka i kapitalnih pomoći za namjene kako slijedi: 

 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Nastavak izgradnji pješačkih staza u naseljima 

Završje i Slobodnica (ulica Tiskalovci), L -

1.000m 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

  570.000,00 

2. Nadzor nastavka izgradnji pješačkih staza u 

naseljima Završje i Slobodnica (ulica 

Tiskalovci), L -1.000m 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

     15.000,00 

3. Uređenje šetnice na jezeru Petnja 2020. Kapitalne pomoći     800.000,00 

   UKUPNO: 1.385.000,00 

Namjenski prihodi:  485.000,00 kn 

Opći prihodi i primici: 100.000,00 kn 

Kapitalne pomoći: 800.000,00 kn 

NERAZVRSTANE CESTE 

Građenje nerazvrstanih cesta 

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih 

prihoda i primitaka za namjene kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja ceste/kolnog pristupa u parku u 

naselju Sibinj 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

250.000,00 

2. Nadzor na izgradnji ceste/kolnog pristupa u 

parku u naselju Sibinj 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

   10.000,00 
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3. Izgradnja kolnika ceste u poslovnoj zoni 

Općine Sibinj 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

630.000,00 

4. Nadzor na izgradnji kolnika ceste u 

poslovnoj zoni Općine Sibinj 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

opći prihodi i primici 

  20.000,00 

   UKUPNO: 910.000,00 

 

Namjenski prihodi:  600.000,00 kn 

Opći prihodi i primici: 310.000,00 kn 

 

 

JAVNA RASVJETA 

Građenje javne rasvjete 

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih prihoda 

i primitaka za namjene kako slijedi: 

 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja javne rasvjete u naselju Gornji 

Andrijevci 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

Opći prihodi i primici 

1.000.000,00 

2. Izrada projektne dokumentacije za javnu 

rasvjetu u ulici Hrvatskih branitelja u 

naselju Slobodnica 

2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada 

    50.000,00 

   UKUPNO: 1.050.000,00 

Namjenski prihodi:  800.000,00 kn 

Opći prihodi i primici: 250.000,00 kn 

 

 

GROBLJA 

Građenje objekata na grobljima 

Građenje objekata na grobljima financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih 

prihoda i primitaka za namjene kako slijedi: 

Broj Opis radova Rok 

izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Sanacija mrtvačnice Sibinj 2020. Komunalni doprinos, 

komunalna naknada, 

Opći prihodi i primici 

196.313,75 

   UKUPNO: 196.313,75 

Namjenski prihodi: 100.000,00 kn 

Opći prihodi i primici: 96.313,75 kn 

 

Članak 3. 

 

Općina Sibinj izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene ovim 

Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2020. godini za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture. 

 

Članak 4. 

 

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

stavki rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u pojedinim 

komunalnim djelatnostima, uz odobrenje načelnika općine Sibinj ili općinskog vijeća, a sve sukladno Odluci o 

izvršavanju proračuna Općine Sibinj za 2020. godinu. 
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Članak 5. 

 

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:   400-08/19-01/05 

URBROJ:  2178/08-01-19-5 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

                                                                   PREDSJEDNIK 

                                                                                                         OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 Krunoslav   Eraković 
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   BRODSKO-POSAVSKA  

          ŽUPANIJA 

        OPĆINA SIBINJ 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

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

68/1, 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 16.sjednici 

održanoj 29.studenog 2019. godine donosi: 

 

         

 

PROGRAM 

održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini na području 

općine  Sibinj za komunalne djelatnosti: 

 

1. Odvodnja atmosferskih voda, 

2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

4. Održavanje  javne rasvjete 

 

 

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 

 

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom  troškova,  

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

 

Članak 2. 

 

 U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Sibinj obuhvaća: 

 

I. Odvodnju atmosferskih voda 

 

- pročišćavanje, održavanje i  čišćenje  kanala uz nerazvrstane ceste na području općine po potrebi 

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od  50.000,00 kn, a osigurana su u proračunu, 

unutar pozicije  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta. 

 Financirati će se iz prihoda za posebne namjene. 

 

 

 

 

II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina 

 

 Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina,  

pješačkih zona, trgova, parkova i javnih prometnih površina. 

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

poticanja zapošljavanja preko HZZ. 

 Sredstva za izvršenje predmetnih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od             260.000,00 

kn 

  Izvor financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima 

          Drugi dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge-600.000,00 kn 

Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene. 
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III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za 

promet po bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih 

propisa. 

 

  Ova održavanja planirana su: 

- popravak  i održavanje nerazvrstanih cesta: 

- Materijal i dijelovi za tekuće i invest.  održavanje-          10.000,00 Kn 

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta-        800.000,00 Kn 

 Ukupno:                                      810.000,00 Kn 

 

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 810.000,00 kn, a financirat 

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

 

IV. Održavanje javne rasvjete 

 

         Pod održavanjem javne rasvjete  podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

rasvjete uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje 

prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta. 

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

10.000,00 –Izvor financiranja opći prihodi i primici 

 

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

156.250,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici i namjenski prihodi. 

 

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu -600.000,00 kn 

      Izvor financiranja –tekuće pomoći 

_________________________________________________________ 

                                            Ukupno:                                      766.250,00 kn 

 

 

 

Članak 3. 

 

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

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

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

iz tekućih pomoći. 

 

Članak 4. 

 

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

siječnja 2020. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  400-08/19-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-19-6 

Sibinj,  29.11.2019.g. 

 

                PREDSJEDNIK 

                    OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                               Krunoslav Eraković   
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Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), 

članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) članka 

117. Zakona o  socijalnoj skrbi (Narodne novine NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)  i članka 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 16.sjednici održanoj 29.studenog  2019.g. 

donijelo je 

 

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA, 

OBRAZOVANJA ,  SOCIJALNE SKRBI I  RELIGIJI  ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU IZ 

PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2020.GODINU 

 

Članak 1. 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 

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

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

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

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

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

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 

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

razini, 

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

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 

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

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

pretpostavkama. 

 

3. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 

- udruge u kulturi. 

4. Elementi financiranja:- materijalni troškovi 

-  programski troškovi 

 

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

proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, razne manifestacije, radionice, putovanja i ostalo). 

Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom 

tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga  u kulturi.  

 

 

POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi 

 

                              Ukupno planirana sredstva………….120.000,00 

 

 

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

odnosno Dana općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2020. te ostale manifestacije od interesa za Općinu Sibinj.  Sredstva 

za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:   

-  Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 307.000,00 Kn 

-  Fišijada Sibinj 2020 u ukupnom iznosu od 120.000,00 Kn 

- Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora – Uskrsni ponedjeljak u Slobodnici, Smotra folklora u Sibinju, 

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

Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o čijem održavanju i financiranju odluku donosi općinski načelnik) u 

ukupnom iznosu 270.000,00 kn 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 817.000,00 Kn 
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 

 

  Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo ostvarenje potrebno je 

osigurati financijska sredstva u proračunu općine. 

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

samouprave, odnosno koji su programi, aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od lokalnog značaja.  

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

udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad sportskih udruga,  

vodeći računa  o: 

 -     stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

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

općine,  

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 

           Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 

 

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

prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i košarkaški klubovi i slično) te drugim kriterijima. 

 

 

 POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………………450.000,00 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 450.000,00 Kn 

 

 

 

 

 

   PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 

 

Predškolski odgoj 

Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa Dječji vrtić Ivančica iz 

Oriovca 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………….140.000,00 kn 

 

Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi. 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…50.000,00 kn 

 

Sufinanciranje igraonice Bubamara 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…25.000,00 kn 

 

Darivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola 

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

 

 

Osnovno školstvo 

            Tekuće donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 

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

 

Kapitalne donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………….250.000,00 kn 

 

 

Srednje školstvo i visoko školstvo 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…80.000,00 kn 

 

Stipendije i školarine 

Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…82.500,00 kn 
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Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 797.500,00 Kn 

 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

 

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

se u proračunu jedinice lokalne samouprave.  

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

sredstva kao jednokratne novčane pomoći (bolest, smrt, školovanja, poboljšanje uvjeta stanovanja i dr.) sredstva 

za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama, djeci s poteškoćama u razvoju, te sufinanciranje mjesečnih 

karata učenika srednjih škola, a po potrebi i sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a koji su 

slabijeg imovinskog stanja. 

O iznosima sredstava, odlučuje načelnik općine. 

Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa električne energije, plin, 

grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca 

koji podnosi zahtjev. 

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

pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive. 

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

posebnoj Odluci, o predmetnom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje.  

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

će se nakon provedenog javnog poziva. 

 

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama: 

 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu………………………… 100.000,00 kn 

 

POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i hendikepiranim osobama 

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

Dječjem vrtiću Cekin i Dječjem vrtiću I. B. 

Mažuranić…………………………………………………..………..50.000,00 kn 

 

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 

- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......250.000,00 kn 

 

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 

-    podmirenje troškova stanovanja…………………………………...25.000,00 Kn 

 

POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………...…...50.000,00 Kn 

 

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

 

POZICIJA-program mjera za mlade obitelji……………………………….200.000,00 Kn 

 

POZICIJA-Crveni križ………………………………………………………...35.000,00 Kn 

 

 

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:      740.000,00  Kn 

 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA) 

 

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

 Ukupno planirana sredstva   

• Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama…………………… 100.000,00 Kn. 

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



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2019                 str.  72 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Ivana Krstitelja Sibinj……..100.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica…100.000,00 Kn 

• Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa uznesenja presvete bogorodice - Gornji 

Andrijevci………………………………………………………………100.000,00 Kn 

 

 

 Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 500.000,00 Kn. 

 

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

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

 

Tekuće donacije udrugama građana…………………………………....120.000,00 kn 

Tekuće donacije političkim strankama……………………………..……19.950,00 kn 

 

Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................300.000,00 kn 

 

    Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama………………………..100.000,00 kn 

 

Ukupno za ostale javne potrebe…………….539.950,00 kn 

 

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

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

za istu.  

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

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

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

namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  izvijestiti općinu. 

Članak 2. 

 

             Ovaj Program objaviti će se u„Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01.siječnja 2020. 

godine. 

 

 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:   400-08/19-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-19-7 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

 

                          PREDSJEDNIK 

                         OPĆINSKOG VIJEĆA 

        

                      Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj: 20/18, 

115/18, 98/19), 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 16. sjednici 

održanoj dana  29.studenog 2019. godine, donosi: 

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, 

PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJU NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA, 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KONCESIJE NA 

PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2020.GODINU 

 

Članak 1. 

Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2020. godinu 

ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području  

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

zemljištu. 

Članak 2. 

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

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

troškova za sređivanje zemljišnoknjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje 

dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom  Zakona o poljoprivrednom zemljištu, program razminiranja zemljišta, 

uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, 

uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka 

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

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

Članak 3. 

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

Hrvatske planira se u proračunu općine Sibinj za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 913.000,00 kuna 

 

Članak 4. 

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

korištenja, koncesije i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod općine Sibinj, te trošiti po planiranim 

pozicijama. 

 

Članak 5. 

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

snagu 01.siječnja. 2020. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA: 400-08/19-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-19-8 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ br.86/12, 

143/13, 65/17, 14/19), te 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 

16.sjednici održanoj dana 29.studenog 2019. donosi  

PROGRAM 

utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih  

zgrada u prostoru u 2020. godini 

 

Članak 1. 

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu općine 

Sibinj za 2020. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna. 

Članak 2. 

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 

naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, i to za: 

-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u Općini Sibinj. 

 

Članak 3. 

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01.siječnja. 2020. 

godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 400-08/19-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-19-9 

Sibinj, 29.11.2019.g.  

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

                Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19) 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 16. sjednici održanoj  29.studenog 2019. 

godine, donosi 

 

 

PROGRAM  

UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA 

 ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

 

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

Proračun Općine Sibinj u 2020. godini. 

 

              Članak 2. 

 

U 2020. godini planiraju se prihodi od  šumskog doprinosa u iznosu od 150.000,00 kn. 

 

              Članak 3. 

 

Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu Općine Sibinj, sukladno 

Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Sibinj u 2020. godini. 

 

              Članak 4. 

 

Ovaj Program objaviti će se u„Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01.siječnja 2020. godine. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

    

 

    

KLASA: 400-08/19-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-19-10 

Sibinj, 29.11.2019.g.  

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

  

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine 

Općine Sibinj“, broj: 01/2018)  Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 

16. sjednici održanoj 29.11.2019.godine, donosi

Članak 1.

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

1. Aktivnost:Vatrogastvo

Plan za 

2020. god.

Projekcija 

za

2021. god

Projekcija 

za

2022.god.

1. Tekuće donacije-VZO 300.000,00 240.000,00 240.000,00

2. Kapitalna donacija - DVD Sibinj vozilo 250.000,00 0 0

3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-oprema za rad 10.000,00 30.000,00 30.000,00

UKUPNO 560.000,00 270.000,00 270.000,00

2. Aktivnosti: Civilna zaštita

1. Tekuće donacije -Hrvatska gorska služba spašavanja 10.000,00 10.000,00 20.000,00

2. Praćenje sustava civilne zaštite 15.000,00 45.000,00 45.000,00

3. Tečajevi- osposobljavanje stožera civilne zaštite 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4. Razvoj i opremanje snaga civilne zaštite 100.000,00 20.000,00 20.000,00

UKUPNO 130.000,00 80.000,00 90.000,00

Članak 2.

Sveukupno za Program financiranja sustava civilne zaštite Općine 

Sibinj za 2020. godinu planirana sredstva 

iznose  690.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u 

skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3.

Program stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objaviti će se u "Službenim novinama Općine Sibinj"

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ

KLASA:   400-08/19-01/05

URBROJ: 2178/08-01-19-11 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

VIJEĆA

Sibinj,  29.11.2019.g. Krunoslav Eraković 

PROGRAM 

FINANCIRANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

 ZA 2020. GODINU
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

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

Brodsko-posavske županije“, broj:04/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko 

vijeće općine Sibinj na svojoj  16.sjednici održanoj dana 29.studenog 2019.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka/nezavisnih predstavnika zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Sibinj u 2020. godini  

 

Članak 1. 

  

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

godišnje financiranje političkih stranaka/nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u visini od 30.000,00 

kn. 

 

Članak 2. 

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

u Općinskom vijeću Općine Sibinj.  

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

člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci/nezavisnom članu pripadaju sredstva razmjerna 

broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog člana/icu utvrđuje se iznos od 2.000,00 kn za 2020. godinu. 

 

Članak 3. 

Raspoređena sredstva iz članka 2. Ove Odluke doznačit će se političkim strankama/nezavisnim članovima 

na njihove račune, tromjesečno u jednakim iznosima iz sredstava Proračuna općine Sibinj za 2020.godinu: 

Program: Javna uprava i administracija, AKTIVNOST: Javna uprava i administracija - tekuće donacije političkim 

strankama. 

 

 

Članak 4. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:  400-08/19-01/07 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.studeni 2019.godine 

 

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

        Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/2013, 1/2018 

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 16.sjednici održanoj 

29.studenog 2019.godine,  donosi 

 

O D L U K U 

o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 

 

Članak 1. 

        Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarenja prava na jednokratnu novčanu 

pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć). 

Članak 2. 

         Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke ostvaruje roditelj koji je: 

- državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Općini Sibinj od 

najmanje 12 (dvanaest) mjeseci prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete. 

 

Članak 3. 

          Sredstva novčane pomoći osiguravat će se u proračunu Općine Sibinj. 

 Novčane pomoći iznose: 

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva visina novčane pomoći iznosi 2.000,00 kuna, 

- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva visina novčane pomoći iznosi 4.000,00 kuna, 

- za treće dijete roditelja podnositelja zahtjeva visina novčane pomoći iznosi  6.000,00 kuna, 

- za četvrto dijete roditelja podnositelja zahtjeva visina novčane pomoći iznosi 8.000,00 kuna, 

- za peto dijete roditelja podnositelja zahtjeva visina novčane pomoći iznosi 20.000,00 kuna.  

 

 Članak 4. 

 Iznos novčane pomoći iz članka 3. ove Odluke ovisi o broju maloljetne djece roditelja podnositelja zahtjeva 

koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu odnosno koja imaju prebivalište na istoj adresi kao i roditelj 

podnositelj zahtjeva. 

Članak 5. 

           Zahtjev za ostvarenje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Sibinj, u roku od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

Članak 6. 

Uz zahtjev za ostvarenje prava na novčanu pomoć, roditelj podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: 

- dokaz o državljanstvu – za sebe (preslik osobne iskaznice) 

- dokaz o prijavljenom prebivalištu – za sebe (uvjerenje/potvrdu/zapis o prebivalištu - ne stariji 

od mjesec dana) 

- dokaz o prebivalištu za dijete za koje se podnosi zahtjev (uvjerenje/potvrde/zapis o 

prebivalištu- ne stariji od mjesec dana) 

- dokaz o prebivalištu za drugu maloljetnu djecu - ukoliko ima još djece (uvjerenje/zapis o 

prebivalištu - ne stariji od mjesec dana) 

- rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili elektronički zapis iz matice rođenih  -za dijete za koje 

se podnosi zahtjev 

- dokaz o broju malodobne djece – ukoliko ima još djece (rodni list, izvadak iz matice rođenih, 

elektronički zapis iz matice rođenih ili drugo) 

- podatak o računu na koji će se novčana pomoć isplatiti 

- potvrdu od Općine Sibinj da nema dugovanje prema Općini Sibinj  

Dokazi iz ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili u preslici. 

Elektronički zapisi izdani iz Sustava e-Građani, s obzirom na obvezu korištenja istih s ciljem modernizacije, 

pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora mogu se koristiti u postupku za ostvarenje 

prava na novčanu pomoći za opremu novorođenog djeteta.   

 

Članak 7. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj rješenjem odlučuje o zahtjevu za ostvarenje prava na novčanu pomoć, 

odnosno o pravu na novčanu pomoć i njezinom iznosu, u roku 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je žalba. 

 Žalba se podnosi putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sibinj u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. 

Žalba se podnosi Upravnom tijelu Brodsko-posavske županije nadležnom za zdravstvo i socijalnu skrb.  
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Članak 8. 

Podnositelju zahtjeva novčana pomoć iz ove Odluke može se isplatiti samo ukoliko ne postoji dugovanje 

podnositelja zahtjeva prema Općini Sibinj, po bilo kojoj osnovi. 

Novčana pomoć  priznata rješenjem  isplatiti će se u roku 30 dana od dana donošenja rješenja. 

 

Članak 9.   

Postupci započeti prema odredbama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 29/2017 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 5/2018), 

a do stupanja na snagu ove odluke nisu dovršeni, bit će dovršeni prema odredbama ove odluke. 

 

Članak 10.          

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog 

djeteta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 29/2017 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 

5/2018). 

 

Članak 11.          

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:  551-06/19-01/29 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019.godine   

 

                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                            

                                                                                                                                   

                  Krunoslav Eraković  
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Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(„Narodne novine“ broj 16/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) 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 16.sjednici održanoj  29.studenog 
2019.godine  donijelo je 

   

ODLUKU 

O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA  

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, izrađen za 
područje Općine Sibinj.   

 

Članak 2. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, sastavni je dio ove Odluke. 

 

                                                                     Članak 3. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  810-01/19-01/08 
URBROJ: 2178/08-01-19-2 
Sibinj, 29.11.2019.g.             
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15. i 118/18.), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (“Narodne novine” broj 49/17.) te članka 

30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/2013., 01/2018. i „Službene 

novine Općine Sibinj“ broj 01/2018.), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj  16. sjednici održanoj dana  

29.studenog 2019. godine, donosi 

 

 

ANALIZU STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 

PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2019. GODINI 

 

 

UVOD 

 

Člankom 16. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 82/15. i 118/18.) 

određeno je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne organizirati poslove iz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava 

civilne zaštite. Sukladno tome jedna je od obveza Općinskog vijeća da, na prijedlog načelnika, razmatra i usvaja 

godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite. 

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

resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 

katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanja posljedica velike nesreće 

i katastrofe. 

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

Opća načela sustava civilne zaštite su:  

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

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

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

etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, dobi, jeziku, vjeri političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom 

ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, bračnom ili obiteljskom statusu, zdravstvenom statusu, rodnom 

identitetu ili spolnoj orijentaciji).  

 Načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite su:  

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

angažiranjem svih raspoloživih vlastitih resursa i sposobnosti sudionika i operativnih snaga sustava 

civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je pogođena velikom nesrećom 

ili katastrofom,  

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

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

operativnih snaga sustava civilne zaštite), 

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

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

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

civilne zaštite na području Općine Sibinj za 2019. godinu zaključno s 15. studenim tekuće godine. 

 

 

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE 

 Općina Sibinj je Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite izradila i usvojila u 

jednom od prethodnih analiziranih razdoblja. Također, po ishođenju suglasnosti Službe civilne zaštite Slavonski 

Brod, Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Sibinj. 
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Općina je, sukladno propisanim obvezama, u zakonskom roku usvojila sve akte propisane Programom 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini. 

  

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA  SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

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

uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 

37/16. i 47/16.) Općinski načelnik Općine Sibinj donio je Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite i imenovanju 

načelnika, zamjenika i članova stožera općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:15/2017 

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj 4/2018 i 1/2019). Stožer civilne zaštite Općine Sibinj broji 10 članova.  

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

snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja 

mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

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

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

Republiku Hrvatsku u 2019. godini. 

 

POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE 

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

rizika od velikih nesreća i odredbi Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

27/17.) Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj broji ukupno 32 pripadnika. 

 Pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene su u mjesecu listopadu sudjelovali na osposobljavanju 

za izgradnju privremenih nasipa (zečjih nasipa) za slučaj poplave, provedenom od stručnih osoba Hrvatskih voda 

i Službe civilne zaštite Slavonski Brod. 

 

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE 

Općinski načelnik Općine Sibinj je Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i 

njihovih zamjenika donio u prethodnom analiziranom razdoblju. Navedenom Odlukom/Rješenjem imenovano je 

8 povjerenika i isti broj njihovih zamjenika koji pokrivaju teritorijalno područje Općine.  

Osnovna zadaća imenovanih povjerenika i njihovih zamjenika je sudjelovanje i usklađivanje provedbe 

mjera osobne i uzajamne zaštite stanovništva iz svog područja nadležnosti, a posebno osoba s invaliditetom te 

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

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

imenovanima. 

 Povjerenici su zajedno s pripadnicima postrojbe osposobljeni za izgradnju zečjih nasipa. 

 

VATROGASNE POSTROJBE 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj broji 24 operativno sposobna člana, a Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Slobodnica njih 11. Dobrovoljno vatrogasno društvo Grižići je i dalje neaktivno. 

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

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

vatrogasnih postrojbi. U tom kontekstu možemo reći, da vatrogasne postrojbe na našem području, posjeduju nužnu 

opremu za vatrogasnu djelatnost. 

 Uspješno obavljanje vatrogasne djelatnosti zahtijeva stalno stručno usavršavanje i uvježbavanje 

pripadnika vatrogasnih postrojbi na način utvrđen Pravilnikom o programu i načinu provedbe teorijske nastave i 

praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama. U tom kontekstu treba reći da su svi operativni vatrogasci prošli 

osnovna osposobljavanja koja će se povremeno nadopunjavati.  
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Općina Sibinj je u 2019. godini izdvojila ukupno 465.000,00 HRK proračunskih sredstava za zaštitu od 

požara na svom teritorijalnom području. Od navedenog iznosa 150.000,00 HRK isplaćeno je za nabavu navalnog 

vozila za potebe DVD-a Sibinj, a 315.000,00 HRK se odnosi za tekuće donacije.  

 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 

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

Brod temeljem kojeg navedena Stanica preuzima obvezu organiziranja, unapređenja i obavljanja djelatnosti 

spašavanja i zaštite ljudskih života u nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim okolnostima na području 

Općine. 

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

Brod na temelju gore navedenog sporazuma. 

 

UDRUGE OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

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

za sustav civilne zaštite (kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge 

tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje 

pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih 

operativnih snaga i postrojbe civilne zaštite opće namjene.  

 Na području Općine Sibinj sustavu civilne zaštite poseban doprinos može dati ribička udruga. Udruzi 

UŠR Petnja Općina je u tekućoj godini isplatila 13.000,00 HRK za financiranje redovne djelatnosti. 

 

SKLONIŠTA 

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

te za tu namjenu nisu planirana sredstva u Proračunu. Za prilagodbu podrumskih i drugih smještajnih kapaciteta u 

javnim objektima nije bilo potrebe te nisu izdvajana sredstava iz Proračuna. 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

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

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

Osposobljavanjem postrojbe i povjerenika civilne zaštite te nabavom prijeko potrebnih osobnih zaštitnih 

sredstava kao i kolektivne opreme za poduzmanje mjera i aktivnosti u slučaju ugroza, Općina je pokazala da 

lokalno stanovništvo u svakom trenutku može računati na brzu reakciju i pomoć operativnih snaga sustava civilne 

zaštite. 

 

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

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

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

preventivi, opremati i uvježbavati operativne snage sa svog područja. 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite Općine Sibinj, za razdoblje od 2017. do 2020. 

godine, utvrđene su potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva kojima je cilj što kvalitetniji razvoj 

istog. 

Općina je u mjesecu listopadu otvorila Centar civilne zaštite Općine Sibinj, jedinstven u Slavoniji i 

Baranji, ali i šire. Centar će služiti za osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga civilne zaštite Općine, te 

će biti logistički centar u slučaju prirodnih ili tehničko-tehnoloških ugroza. U prostorijama Centra se nalazi i 

skladište materijalno-tehničkih sredstava. 
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OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   810-01/19-01/09 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019.godine 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 

82/15. i 118/18.), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17.) te 

članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/2013., 01/2018. i 

„Službene novine Općine Sibinj“ broj01/2018.), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 16. sjednici održanoj 

dana 29.studenog 2019. godine, donosi 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE 

ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2020. GODINU 

 

UVOD 

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

definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  

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

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

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

području Općine Sibinj u 2020. godini, koji je dio Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji plan). 

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

raspolaže u slučaju bilo kojeg oblika ugroze te oformiti jedinstven i dobro koordiniran sustav civilne zaštite s 

jasno definiranim ovlastima, nadležnostima i zadacima sudionika. 

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

civilne zaštite na području Općine Sibinj u narednom trogodišnjem razdoblju. Realizacija sredstava iz tog 

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

PLANSKI DOKUMENTI 

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

upravno i teritorijalno područje.Po usvajanju Procjene rizika Općina je pristupila izradi i donošenju Plana 

djelovanja civilne zaštite kojim je razrađena operativna provedba mjera i aktivnosti operativnih snaga i sudionika 

u sustavu civilne zaštite Općine Sibinj. 

Pristupiti će se izradi i usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2019. godini. Kako bi se 

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

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

interesa za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu.  

OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

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

odgovoriti u svim slučajevima ugroze prirodnim ili tehničko-tehnološkimizvanrednim događajem u rangu velike 

nesreće koji štetno djeluje na život i zdravlje lokalnog stanovništva, njihova materijalna dobra te okoliš. 

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

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

kulturnih dobara i okoliša i u najtežim uvjetima kroz održavanje i provođenje pokazne vježbe u koju će biti 

uključene sve operativne snage i pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu, kako bi se uvježbalo njihovo 

usklađeno djelovanje, provjerila pripremljenost i osposobljenost istih. 

Stožer civilne zaštite Općine Sibinj 

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

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

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

načelnik Općine. 

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

Stožera civilne zaštite. 

Članovi Stožera obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu i 

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

Stožer civilne zaštite Općine Sibinj će: 

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

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

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

• upravljati reagiranjem sustava civilne zaštite,  

• obavljati poslove informiranja javnosti, 
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• predlagati donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

Postrojbe vatrogastva Općine Sibinj 

Operativne snage vatrogastva su dobrovoljna vatrogasna društvakoja su temeljna operativna snaga 

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

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

zaštite Općine Sibinj. 

Na području Općine Sibinj aktivno djelujudva dobrovoljna vatrogasna društva i to Dobrovoljno 

vatrogasno društvo Sibinj (24 operativno sposobna pripadnika) i Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica 

(11operativno sposobnih pripadnika). 

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

članova prema planu Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije. 

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

materijalno-tehničkih sredstava i osobne zaštitne opreme za članove. 

Postrojba civilne zaštite Općine Sibinj 

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

Općine Sibinj (KLASA: 810-06/17-01/11, URBROJ: 2178/08-01-17-1) sljedećeg sastava: 

• Upravljačka skupina – 2 pripadnika, 

• I. operativna skupina – 10 pripadnika, 

• II. operativna skupina – 10 pripadnika 

• III. operativna skupina – 10 pripadnika. 

Svaka operativna skupina ima voditelja iz reda pripadnika. 

Sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 

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

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

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

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

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

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

eventualnim promjenama u osobnim i drugim podatcima o kojima se vode službene evidencije. 

Općina će u skladu s financijskim mogućnostima nastaviti opremati pripadnike postrojbe osobnom 

zaštitnom te skupnom opremom.  

Povjerenici civilne zaštite 

Općinski načelnik je imenovao 8 povjerenika i isti broj njihovih zamjenika za teritorijalno područje 

Općine. 

S imenovanim povjerenicima je potrebno održati sastanak, a u svrhu upoznavanja s njihovim obvezama 

te povećanja spremnosti u provođenju mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Također je potrebno nastaviti 

uključivati povjerenike i njihove zamjenike u osposobljavanja te provoditi redovna usklađivanja osobnih 

podataka. 

Povjerenici su također dužni dostaviti u Općinu svaku informaciju o eventualnim promjenama u 

osobnim i drugim podatcima o kojima se vode službene evidencije. 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu 

 Općinsko vijeće Općine Sibinj je usvojilo Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite. 

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu Općine Sibinj su one pravne osobe koje su svojim 

proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji provedbe mjera i 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Općine Sibinj. 

Pravna osoba kojaje odlukom određena od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sibinj izradila je 

Operativni plan u kojem su razrađeni načini provedbe zadaća u sustavu civilne zaštite  

S predstavnicima pravne osobe određene od interesa za sustav civilne zaštite potrebno je održati 

sastanak na kojem će se razmotriti izrađeni Operativni plan te njihova uloga i zadaće u sustavu civilne zaštite na 

području Općine Sibinj. 

Udruge  

Udruge, koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, uključuju se u provođenje 

mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno planovima Općine Sibinj. Stoga iste trebaju samostalno 

provoditi osposobljavanje svojih članova i sudjelovati u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim 

snagama sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj. O navedenim vježbama i osposobljavanju potrebno je 

obavijestiti općinskog načelnika. 

Općinski načelnik će u nadolazećem razdoblju donijeti odluku kojom će odrediti udruge od interesa za 

sustav civilne zaštite te im odrediti konkretne zadaće u sustavu. 
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Udruge koje su određene kao udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Sibinj ne 

moraju izrađivati operativni plan nego su dužne u roku od 30 dana od zaprimanja navedene odluke Općini 

dostaviti sljedeće podatke: 

• točan naziv udruge, 

• kontakt podatke o odgovornoj osobi, 

• broj operativnih članova, 

• podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje. 

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE  

Cilj suradnje u području civilne zaštite je podizanje razine sigurnosti lokalnog stanovništva, njihovog 

zdravlja, života i imovine, te svih sastavnica okoliša.  

U području planiranja i razvoja sustava civilne zaštite Općine Sibinj potrebno je kontinuirano surađivati 

(razmjenjivati iskustva, podatke, znanja i vještine) sa susjednim općinama i odgovarajućim institucijama te 

dogovarati i usklađivati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima.  

U nadolazećem razdoblju potrebno je nastaviti suradnju sa Službom civilne zaštite Slavonski Brod. 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA 

Velike nesreće i katastrofe te njihove posljedice uvelike se mogu smanjiti i ublažiti ako se posveti veća 

pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina djelovanja te općoj pripravnosti za adekvatan 

odgovor na prijeteću ugrozu.  

U skladu s navedenim u promatranom razdoblju je potrebno:  

• provoditi sustavno informiranje građana putem sredstava javnog informiranja, 

• obilježavati datume od značaja za civilnu zaštitu, 

• provoditi edukaciju stanovništva, posebno djece vrtićke i školske dobi te studenata, 

• jačati svijest šire društvene zajednice o važnosti sprječavanja nastanka i posljedica,nesreća i katastrofa, 

• održavati prezentacije rada i materijalno-tehničkih sredstava operativnih snaga. 

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, 

odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. U 

skladu s navedenim, u Proračunu Općine Sibinj za 2020. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, 

ugrađene su sljedeće stavke: 

Plan financiranja sustava civilne zaštite Plan za 2020. 
Projekcija za 

2021. 

Projekcija za 

2022. 

Aktivnost – Zaštita od požara 560.000,00 270.000,00 270.000,00 

1. Tekuće donacije 300.000,00 
240.000,00 240.000,00 

2. Kapitalne donacije 250.000,00 

3. 
Ostali nespomenuti rashodi 

poslovanja – oprema za rad 
10.000,00 30.000,00 30.000,00 

 

Plan financiranja sustava civilne zaštite Plan za 2020. 
Projekcija za 

2021. 

Projekcija za 

2022. 

Aktivnost - Civilna zaštita 130.000,00 80.000,00 90.000,00 

1. Rashodi za usluge 20.000,00 50.000,00 50.000,00 

2. Tekuće donacije  10.000,00 10.000,00 20.000,00 

3. 
Rashodi za nabavu postrojenja i 

opreme 
100.000,00 20.000,00 20.000,00 

 

Plan financiranja sustava civilne zaštite Plan za 2020. 
Projekcija za 

2021. 

Projekcija za 

2022. 

UKUPNO 690.000,00 350.000,00 360.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sibinj za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od 

objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 
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OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:   810-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019.g 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.04/2013, 

01/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ br.01/2018), i članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj: 19/2015) 

Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 16. sjednici održanoj 29.studenog 2019. godine, donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

 o  osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke Vodovod d.o.o. za Projekt „Brod 2“,  poboljšanje 

vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji 

Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i 

Gornji Andrijevci –  FAZA II., 2. skupine  

 

Članak 1. 

Općina Sibinj će sa tvrtkom Vodovod d.o.o., OIB:80535169523, MBS:050028098, Nikole Zrinskog 25, 

Slavonski Brod, sklopiti Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti na sljedećoj katastarskoj čestici: 

  

k.č.br. zk.ul. k.o. Vlasnik Površina 

čestice u 

m² 

Površina 

služnosti 

u m² 

2818/1 2631 Sibinj 1/1 Općina Sibinj 10797 2050 

 

za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije 

Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Odvodnja otpadnih voda dijela općine Sibinj za 

naselja Gromačnik, Bartolovci, Sibinj i Gornji Andrijevci –  FAZA II., 2. skupine u svrhu izgradnje i održavanja 

sustava javne odvodnje. 

 

Članak 2. 

O osnivanju prava stvarne služnosti sukladno odredbama ove Odluke zaključit će se Ugovor  o osnivanju 

prava stvarne služnosti s tvrtkom Vodovod d.o.o., kojim ugovorom će se urediti međusobna prava i obveze. 

 Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj. 

 

Članak 3. 

 Sukladno odredbi članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje 

infrastrukturnih građevina ("Narodne novine" broj 80/11) za osnovano pravo služnosti koje je predmet ove Odluke 

ne plaća se naknada. 

  

Članak 4.  

 Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti, oznaka: 

05-9397/19/ŽF, zaprimljen u općini Sibinj dana 12.11.2019.godine, KLASA:023-05/19-02/68, URBROJ:05-

9397/19/ŽF-1 . 

 

Članak 5. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:    023-05/19-02/68 

URBROJ: 2178/08-01-19-2 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

                                                                                                                                     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Krunoslav Eraković 
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Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 62. stavka 1. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 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 16.sjednici održanoj dana 29.studenog 2019.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI OPĆINE SIBINJ I 

 NJEZINOM PRAVNOM STATUSU 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom se komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici proglašava javnim dobrom u 

općoj uporabi: 

 

Naziv i opis Katastarska i zemljišnoknjižna 

oznaka (k.č.br.) 

Vrsta komunalne infrastrukture 

Kolodvorska ulica  3650/2 k.o. Slobodnica  Nerazvrstana cesta 

Ulica Drenovice 942/2 k.o. Slobodnica Nerazvrstana cesta 

Ulica dr. Franje Tuđmana 1088 k.o. Gromačnik Nerazvrstana cesta 

Ulica kralja Tomislava 1241 k.o. Gromačnik Nerazvrstana cesta 

Put u Matićevom potoku 38/17 k.o. Gromačnik Nerazvrstana cesta 

Ulica Firkovac 354/118 k.o. Gromačnik Nerazvrstana cesta 

Ulica Firkovac 387/8 k.o. Gromačnik Nerazvrstana cesta 

Ulica kneza Mislava 3909/5 k.o. Sibinj Nerazvrstana cesta 

Park trg kralja Tomislava 3120/4 k.o. Sibinj Nerazvrstana cesta 

Trg kralja Tomislava, put 3120/5 k.o. Sibinj Nerazvrstana cesta 

Put 637 k.o. Gornji Andrijevci Nerazvrstana cesta 

Put 638/1 k.o. Gornji Andrijevci Nerazvrstana cesta 

Put 619/1 k.o. Gornji Andrijevci Nerazvrstana cesta 

Put putovi 6212 k.o. Odvorci Nerazvrstana cesta 

Put u grižić maloj 6250 k.o. Odvorci Nerazvrstana cesta 

Put putovi 6127/1 k.o. Odvorci Nerazvrstana cesta 

Put 6176/3 k.o. Odvorci Nerazvrstana cesta 

Put u Odvorcima 6142 k.o. Odvorci Nerazvrstana cesta 

Put 6160/1 k.o. Odvorci Nerazvrstana cesta 

Pješačka staza u naselju 

Gromačnik 
52 k.o. Gromačnik 

Javne prometne površine na 

kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima 

Pješačka staza u naselju 

Gromačnik 
51 k.o. Gromačnik 

Javne prometne površine na 

kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima 

Parkiralište na Trgu kralja 

Tomislava 
3120/10 k.o. Sibinj Javna parkirališta 

Parkiralište na Trgu kralja 

Tomislava 
3120/12 k.o. Sibinj Javna parkirališta 

Spomenik braniteljima 

domovinskog rata Trg kralja 

Tomislava 

3120/12 k.o. Sibinj Građevine i uređaji javne namjene 

Parkiralište na Trgu kralja 

Tomislava 
3120/13 k.o. Sibinj Javna parkirališta 

Park na Trgu kralja Tomislava 3120/1 k.o. Sibinj Javne zelene površine 

Dječje igralište na Trgu kralja 

Tomislava 
3120/1 k.o. Sibinj Javne zelene površine 

Park na Trgu kralja Tomislava 3120/2 k.o. Sibinj Javne zelene površine 

Spomenik braniteljima 

domovinskog rata Trg kralja 

Tomislava 

3120/22 k.o. Sibinj Građevine i uređaji javne namjene 

Park na Trgu kralja Tomislava 3120/6 k.o. Sibinj Javne zelene površine 
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Park na Trgu kralja Tomislava 3120/7 k.o. Sibinj Javne zelene površine 

Park na Trgu kralja Tomislava 3120/11 k.o. Sibinj Javne zelene površine 

Dječje igralište u Ulici Tiskalovci 3415 k.o. Slobodnica Javne zelene površine 

Dječje igralište u naselju Završje 525 k.o. Sibinj Javne zelene površine 

Igralište za sport i rekreaciju u 

naselju Ravan 
2629/1B k.o. Odvorci Javne zelene površine 

Nogometno igralište i sportski 

objekt u naselju Grižići 

1764/1B, 1738/3, 1766, 1761/1C, 

1764/2 k.o. Odvorci 
Javne zelene površine 

Društveni dom u naselju 

Gromačnik 
4003/3 k.o. Gromačnik Građevine i uređaji javne namjene 

Groblje i mrtvačnica u naselju 

Grižići 
1738/68 k.o. Odvorci Groblja i krematoriji 

Groblje u naselju Jakačina Mala 4780 k.o. Odvorci Groblja i krematoriji 

Groblje Smrik 4770/12 k.o. Odvorci Groblja i krematoriji 

Staro groblje Grgurevići 3450 k.o. Odvorci Groblja i krematoriji 

Groblje i mrtvačnica u naselju 

Brčino 
300 k.o. Odvorci Groblja i krematoriji 

 

 

 

Članak 2. 

 

Komunalna infrastruktura navedena u članku 1. ove Odluke upisati će se kao javno dobro u općoj uporabi, 

u zemljišne knjige pri nadležnom sudu u Slavonskom Brodu.  

Daje se nalog nadležnom sudu u Slavonskom Brodu za upis komunalne infrastrukture iz članka 1. ove 

Odluke u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. 

 

 

 

 

Članak 3. 

 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:   406-01/19-01/07 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019. godine 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                           Krunoslav Eraković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2019                 str.  92 

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

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) a u skladu s Zakonom o upravljanju državnom imovinom 

(»Narodne novine«, broj 52/18), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 16.sjednici održanoj dana 29.studenog 

2019. godine, donosi 

 GODIŠNJI PLAN 

UPRAVLJANJA IMOVINOM 

U VLASNIŠTVU OPĆINE SIBINJ 

ZA 2020. GODINU 

 

➢ Uvod  

 

Općinsko vijeće Općine Sibinj donosi Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sibinj za 2020. 

godinu (u daljnjem tekstu: Plan).  

 

Plan određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sibinj (u 

daljnjem tekstu: Općina) te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu 

općine Sibinj za razdoblje od 2018. do 2025. godine („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 5/2018, ( u daljnjem 

tekstu: Strategija). 

Planom se želi postići učinkovito i svrhovito upravljanje i raspolaganje imovinom Općine, pažnjom dobrog 

gospodara, temeljeno na načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti, u cilju ostvarivanja 

gospodarskih i razvojnih interesa Općine. 

 

Plan donosi Općinsko vijeće Općine Sibinj za razdoblje od godinu dana.  

Podatke koje Plan mora sadržavati kao i neka druga pitanja, propisani su Uredbom o obveznom sadržaju plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14). 

 

Strategija, Plan i Izvješće o provedbi Plana, su dokumenti koji su bitni za upravljanje i raspolaganje imovinom, na 

način da se sva tri međusobno prate odnosno nadopunjuju. Strategija se donosi za duže vremensko razdoblje tako 

da se njome određuju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom.  

Plan se donosi za kratkoročno razdoblje odnosno za razdoblje od jedne godine, njime se analizira stanje u području 

upravljanja i raspolaganja imovinom za Općinu te se istim planiraju određene aktivnosti, opisuje način vođenja 

određenih evidencija/baza kroz godišnji period. Plan mora biti usklađen sa Strategijom. 

 

U Izvješću o provedbi Plana, koje izvješće se dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje do 30. rujna tekuće godine 

za prethodnu godinu, opisuju se radnje koje su provedene u skladu sa Planom. 

 

 

➢ Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Sibinj 

Upravljanje nekretninama se odnosi se na provedbu postupaka potrebnih za upravljanje nekretninama, 

sudjelovanje u oblikovanju prijedloga prostornih rješenja za nekretnine, tekućeg i investicijskog održavanja 

nekretnina, uređivanje vlasničkopravnog statusa nekretnina i s tim u vezi uređivanje stanja upisa u zemljišnim 

knjigama i u katastru, ustupanje nekretnina na korištenje ustanovama i pravnim osobama za obavljanje poslova od 

javnog interesa te obavljanje drugih aktivnosti i poslova u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo i druga 

stvarna prava. 

U radnje upravljanja imovinom pored gore navedenih radnji podrazumijevaju se i vođenje registra imovine, koji 

sadrži podatke o njezinom opsegu i strukturi, površini ili vrijednosti i druge podatke. 

 

Raspolaganje nekretninama predstavlja sklapanje pravnih poslova čija posljedica je prijenos, otuđenje ili 

ograničenje prava vlasništva u korist druge pravne ili fizičke osobe, kao što su prodaja, darovanje, osnivanje prava 

građenja, osnivanje prava služnosti, zakup, najam, razvrgnuće suvlasničke zajednice, zamjena, koncesija, 

osnivanje prava zaloga na imovini ili na drugi način, davanje imovine na uporabu, zajedničku izgradnju ili 

financiranje izgradnje, odnosno druge načine raspolaganja. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_440.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_24_440.html
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Kroz izrađene i usvojene dokumente poput Plana i Strategije omogućeno je na efikasniji i transparentniji, način 

pratiti proces razvoja Općine, njezin gospodarski rast i razvoj, kao i planirati određene ciljeve i smjernice radi 

zaštite javnog interesa i pravičnog raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine.   

 

Kako bi se osiguralo učinkovito i svrhovito upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine, pažnjom 

dobrog gospodara, tijekom 2020. godine, potrebno je provoditi aktivnosti i poslove započete u 2019. godine, kao 

i započeti nove aktivnosti, a u cilju rješavanja imovinsko-pravnih i vlasničkih odnosa na nekretninama upisanim 

kao društveno vlasništvo, koje nekretnine je Općina preuzela na korištenje, kao pravni slijednik bivše Općine 

Slavonski Brod, temeljem ranijih propisa o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj 

samoupravi i upravi "Narodne novine" broj 90/92.). 

Glavni cilj Strategije jest učinkovito upravljati svim oblicima imovine u vlasništvu Općine. Radi toga je potrebno 

određene nekretnine u vlasništvu Općine staviti u funkciju gospodarskoga razvoja. 

 

Radi učinkovitog i transparentnog upravljanja nekretninama, Općina je ustrojila bazu podataka "Registar imovine" 

u elektroničkom obliku, u kojom se evidentira stvarno stanje nekretnina u vlasništvu Općine. Tijekom 2020. godine 

provodit će se aktivnosti radi utvrđivanja i evidentiranja stvarnog stanja nekretnina te provedba upisa u Registru 

imovine. Isto tako, u Registru imovine, kontinuirano će se, ali i prema potrebi, ažurirati sve promjene na 

nekretninama u vlasništvu Općine. 

 Nekretnine u vlasništvu Općine evidentirane su u Registru nekretnina i dijelom u poslovnim knjigama Općine.  

U Proračunu Općine za 2020. godinu, osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje nekretnina u 

vlasništvu Općine. 

Podatci o eventualno ostvarenim prihodima i rashodima od nekretnina će se financijski evidentirati s ciljem 

pravovremenih informacija, koje bi bile temelj ekonomičnog upravljanja pažnjom dobrog gospodara kao i što će 

se, ukoliko se za isto ukaže potreba, provoditi aktivnosti radi utvrđivanja vrijednosti pojedinih nekretnina. 

Strategija kao ciljni dokument vođena je smjernicom da svi podaci koji se nalaze u registru imovine moraju biti 

ažurirani, ispravni i vjerodostojni, čime pružaju cjeloviti uvid u strukturu imovine u vlasništvu Općine.  

 

Tablica 1: Planirani prihodi od prodaje imovine 

Opis Proračun Općine 

za 2019. godinu 

Projekcije za 

2020. godinu 

Projekcije za 

2021. godinu 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 20.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 kn 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 

imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – 

prirodnih bogatstava 
10.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 

- prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 kn 10.000,00 kn 10.000,00 kn 

 

➢ Plan vezan za trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Općine Sibinj 

 

Trgovačka društva od velikog su značaja za razvoj  jer sudjeluju u stvaranju bruto društvenog proizvoda i utječu 

na zaposlenost i tržišnu kapitalizaciju, a podizanje kvalitete upravljanja njima od presudne je važnosti za 

osiguravanje njihova pozitivnog doprinosa cjelokupnoj ekonomskoj učinkovitosti i konkurentnosti Općine. 

Osnovni podaci o poslovanju trgovačkih društava koja su u (su)vlasništvu Općine, registar imenovanih članova 

nadzornog odbora i uprave te provedbene mjere navode se u nastavku Plana. 

 

- Podaci o trgovačkim društvima u (su)vlasništvu općine Sibinj 

Općina Sibinj u svom (su)vlasništvu ima sljedeće udjele: 

• USLUGE SIBINJ d.o.o., sa sjedištem u Sibinju, 108. brigade ZNG 6, OIB: 14975960709,  sa udjelom 

od 100%.   

• POSAVSKA HRVATSKA d.o.o., sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Kraljice 
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Jelene 26, OIB: 51975721232, sa udjelom od 4,35%, 

• VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Slavonskom Brodu, N. Zrinskog 25, OIB: 

80535169523, sa udjelom od 1,94%, 

- USLUGE SIBINJ d.o.o.  

Djelatnost trgovačkog društva:  

Predmet poslovanja trgovačkog društva USLUGE SIBINJ d.o.o. su komunalne djelatnosti.  

Trgovačko društvo osnovano je u ožujku 2018.g. s ciljem poboljšanja i unapređenja komunalnih usluga na 

području Općine. Društvo djeluje s težnjom pružanja komunalnih usluga poput: održavanje javnih površina, 

upravljanje i održavanje groblja te upravljanja i održavanje društvenih domova, a sve s ciljem podizanja kvalitete 

života stanovnika općine.  

 

Adresa: 108. Brigade ZNG 6, Općina Sibinj 

OIB: 14975960709 

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn 

Vlasnička struktura u %: Općina Sibinj 100% 

 

- POSAVSKA HRVATSKA d.o.o.  

Djelatnost trgovačkog društva:  

         Osnovna djelatnost Društva je novinska, izdavačka, kinoprikazivačka djelatnost, agencijski poslovi i 

trgovina na veliko i malo.  

Posavska Hrvatska je glasilo za politička, kulturna i gospodarska pitanja Brodsko-posavske županije. Kontinuirano 

djeluje u Slavonskom Brodu od 1947. godine, najprije pod imenom "Brodski list", a kada je u Slavonskom Brodu 

utemeljen i radio, od 1964. do 1992. godine zajedničko uredništvo djeluje pod imenom "Brodski list i Radio Brod". 

Tjednik 1992. mijenja ime u "Posavska Hrvatska", nazivajući se po prvim brodskim novinama, utemeljenima 

1894. godine. Od lipnja 1992. do kolovoza 1995. djeluje pod imenom "Posavska Hrvatska i Radio Brod", a nakon 

razdruživanja s radijem i osamostaljivanja, od 1. kolovoza 1995. djeluje kao Posavska Hrvatska d.o.o. Od 2000. 

godine izdavač tjednika "Posavska Hrvatska" je Lasica d.o.o., tvrtka čiji je stopostotni osnivač Posavska Hrvatska 

d.o.o. 

 

Adresa: Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) 

OIB: 51975721232 

WEB: www.posavskahrvatska.hr  

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 1.082.600,00 kn 

Skupština: Osnivači (BPŽ,Grad Slavonski Brod i 16 općina) 

Vlasnička struktura u %: Općina Sibinj 4,35% 

 

- VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod 

 

Vodovod d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode, Slavonski Brod. N. Zrinskog 25, upisano je u 

sudskom registru Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem (MBS) 050028098.  

 

Djelatnost trgovačkog društva:  

Temeljne djelatnosti društva su:  

1. Djelatnost javne vodoopskrbe: 

• zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo  kondicioniranje 

• isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, kao   preuzimanje vode od drug

ih javnih isporučitelja, ako se ti poslovi obavljaju putem  građevina za  javnu vodoopskrbu, 

• upravljanje vodnim građevinama javne vodoopskrbe, 

• redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu, 

• izgradnja priključka na sustav javne vodoopskrbe, 

• tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na vodne građevine, 

• umjeravanje, servisiranje i izmjena vodomjera, 

• planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za ja

vnu vodoopskrbu osim gradnje tih građevina 

http://www.posavskahrvatska.hr/
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2. Djelatnost javne odvodnje: 

• skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje 

i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode, 

• obrada mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem 

građevina za javnu odvodnju, 

• upravljanje vodnim građevinama javne odvodnje, 

• redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i uređaj za proči

šćavanje otpadnih voda, 

• izgradnja priključka na sustav javne odvodnje, 

• usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te drugih objekata, 

• planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za ja

vnu odvodnju osim gradnje tih građevina 

3. Djelatnost uzorkovanja i ispitivanje sastava otpadnih voda 

 

Adresa: Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) 

OIB: 80535169523 

WEB: www.vodovod-sb.hr  

Temeljni kapital: Temeljni kapital društva iznosi 79.662.300,00 kn 

Vlasnička struktura u %: Općina Sibinj 1,94% 

 

- Registar imenovanih članova - nadzorni odbori i uprave 

 

Općina Sibinj planira na svojoj Internet stranici objaviti Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprava 

trgovačkih društava i pravnih osoba u svom vlasništvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.  Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava 

 

Trgovačko 

društvo 
Nadzorni odbor Spol 

Uprava/Osoba za 

zastupanje 

USLUGE SIBINJ 

d.o.o. 

Krunoslav Eraković – predsjednik  m 

Martin Šuća - direktor Stipo Anušić – zamjenik m 

Anto Đaković - član m 

POSAVSKA 

HRVATSKA 

d.o.o. 

Vlatko Krznarić – predsjednik 

nadzornog odbora 
m 

Darko Janković - direktor 
Miroslav Jarić – član m 

Mato Klarić – član m 

Damir Vinčazović – član m 

Jozo Jurkić - član m 

VODOVOD d.o.o. 

Slavonski Brod 

Damir Vinčazović – predsjednik m 

Stjepan Aščić - direktor 

Slobodan Vrkljan – zamjenik m 

Dobrila Šudelija – član  ž 

Fikret Karić – član  m 

Marko Zovko – član  m 

 

http://www.vodovod-sb.hr/
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- Provedbene mjere tijekom 2020. godine vezane za smjernice određene Strategijom 

 

Tijekom 2020. godine planiraju se provoditi mjere vezane za smjernice određene Strategijom, a koje se odnose na 

trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Sibinj: 

1. kontinuirano prikupljati izvješća o poslovanju trgovačkih društava; 

2. provjeravati dostavljene Izjave o fiskalnoj odgovornosti; 

3. preporučiti trgovačkim društvima javnu objavu bitnih informacija na njihovim Internet stranicama (ciljevi 

društva i informacije o njihovom ispunjavanju, vlasnička i glasačka struktura trgovačkog društva, 

financijske pomoći, popis gospodarskih subjekata s kojima su u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj 

nabavi, donesen plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i 

okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi, akti kojima se reguliraju 

obveze i odgovornosti trgovačkog društva); 

4. preporučiti transparentno i odgovorno, upravljanje trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Sibinj 

kroz rad i izvještavanje predstavnika (su)vlasnika u nadzornim odborima i skupštinama trgovačkih 

društava . 

 

 

➢ Plan upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu općine Sibinj koji 

se nalaze u zakupu i najmu 

 

Sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj: 125/11, 64/15), poslovnim 

prostorom smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto. 

Poslovni prostori koji se nalaze u zakupu su:  

- Poslovni prostor površine 57,00 m² (poštanske usluge), i poslovni prostor površine 85,00 m² (ljekarna), 

koji se nalaze u društvenom domu u naselju Sibinj, izgrađenom na k.č.br. 3116, k.o. Sibinj. 

- Poslovni prostor površine 240,00 m² (trgovina-prodajna djelatnost), koji se nalazi u društvenom domu u 

naselju Slobodnica, izgrađenom na k.č.br. 2993/1, k.o. Slobodnica. 

- Poslovni prostor površine 130,00 m² (trgovina-prodajna djelatnost), koji se nalazi u društvenom domu u 

naselju Bartolovci, izgrađenom na k.č.br. 2581, k.o. Slobodnica. 

- Poslovni prostor površine 19,00 m² (elektroničke komunikacijske usluge), koji se nalazi u društvenom 

domu u naselju Grgurevići, izgrađenom na k.č.br. 58/K, k.o. Odvorci. 

- Poslovni prostor površine 177,71m² (područna osnovna škola), koji se nalazi u društvenom domu u 

naselju Slobodnica, izgrađenom na k.č.br. 2993/1, k.o. Slobodnica. 

 

Ukupna mjesečna zakupnina za navedene poslovne prostore iznosi 10.818,00 kn. 

Općina Sibinj u svom vlasništvu ima tri stana, ukupne površine od 140 m2. Jedan stan koji se nalazi u naselju 

Gromačnik izdan je u najam zaštićenom najmoprimcu, drugi stan nalazi se u naselju Grgurevići, a treći stan se 

nalazi u naselju Gornji Andrijevci. Stanovi koji nisu dani u najam nisu u funkciji, no prema načelu dobrog 

gospodara i u svrhu učinkovitog raspolaganja imovinom i proračunskim sredstvima za nekretnine koje nisu u 

funkciji poduzimat će se aktivnosti, ukoliko se za isto ukaže potreba. 

➢ Plan upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Sibinj 

 

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17), građevinsko 

zemljište se definira kao zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje 

građevina ili uređenje površina javne namjene. 

Kako bi Općina ostvarila ekonomski rast, jedna od mjera je povećanje investicija. To podrazumijeva provođenje 

postupaka stavljanja tog zemljišta u funkciju prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanjem 

imovinskopravnih odnosa, davanjem u zakup zemljišta te kupnjom nekretnina za korist Općine Sibinj, kao i drugim 

poslovima u vezi sa zemljištem u vlasništvu Općine Sibinj, ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti 

drugog tijela. Sve aktivnosti potrebno je provesti u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na upravljanje 

i raspolaganje građevinskim zemljištem. 

 

Općina Sibinj planira postupno rješavati imovinskopravne odnose za svu komunalnu infrastrukturu i drugu 

imovinu a isto će se rješavati postupno i to kako budu osigurana sredstva u proračunu. 

https://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-ure%C4%91enju
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Nerazvrstane ceste su, prema odredbama Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 

92/14), javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalaze. 

Nerazvrstane ceste se ne mogu otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati 

stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela 

jedinice lokalne samouprave, pod uvjetima da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.  

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim 

propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstanih cesta.  

Nerazvrstane ceste upisuju se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo 

jedinice lokalne samouprave.  

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, koje svatko može slobodno koristiti na način i pod 

uvjetima određenim navedenim Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu 

navedenog Zakona. 

Općinsko vijeće općine Sibinj donijelo je Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Sibinj (»Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 25/2015). 

Općina Sibinj vodi evidenciju komunalne infrastrukture, u kojoj se vodi baza podataka o nerazvrstanim cestama 

na području općine Sibinj, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, 68/18, 110/18). 

 

➢ Plan prodaje nekretnina u vlasništvu općine Sibinj 

Općina prema načelu dobrog gospodara treba na učinkovit i racionalan način gospodariti nekretninama u 

svom vlasništvu i nekretninama koje se nalaze pod pravom upravljanja. Jedan od važnijih ciljeva naveden u 

Strategiji je taj da one nekretnine koje su važne za Općinu budu stavljene u funkciju kako bi njihovo održavanje 

bilo što ekonomičnije odnosno isplativije i učinkovitije za Općinu. 

 Nekretnine koje se nalaze u vlasništvu Općine mogu se dati u najam, zakup ili pod drugi oblik raspolaganja 

ili upravljanja odnosno iste se mogu prodati javnim natječajem odnosno sukladno zakonskim propisima i općim 

aktima Općine, koji uređuju to područje. 

➢ Plan rješavanja imovinsko - pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora 

energije te ostalih infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina sukladno 

propisima koji uređuju ta područja 

 

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 52/18) donosi temeljne energetske 

ciljeve Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, a usvajaju ih i provode jedinice lokalne samouprave. 

Temeljni energetski ciljevi su održivost energetskog razvoja, konkurentnost energetskog sustava i sigurnost 

opskrbe energijom. 

Iako  je Strategijom definiran cilj rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora 

energije, infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina, Općina trenutno ne planira rješavati 

iste, budući da na području Općine  nema registriranih istražnih prostora ili eksploatacijskih polja (prema Izvješću 

o obavljenoj reviziji - Gospodarenje mineralnim sirovinama na području Brodsko-posavske županije iz 2016. 

godine). 

➢ Plan vezan za postupke procjene imovine u vlasništvu općine Sibinj 

 

Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je prema Zakonu o procjeni vrijednosti 

nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15) koji je donesen 03. srpnja 2015. godine, a na snazi je od 25. srpnja 

2015. godine. 

Gore navedenim Zakonom uređena je procjena vrijednosti nekretnina, određeni su procjenitelji, sastav i 

nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava i visokog procjeniteljskog povjerenstva, nadležnosti upravnih tijela 

županija, Grada Zagreba i velikoga grada, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način procjene vrijednosti 

prava i tereta koji utječu na vrijednost nekretnine, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način 

prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina za sve 

nekretnine u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome u čijem su vlasništvu.  

Procjena vrijednosti nekretnine je multidisciplinarni postupak tržišnog vrednovanja prema zadatcima naručitelja, 

koji provode stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina i stalni sudski procjenitelji, čije ovlasti proizlaze iz 

posebnih propisa kojima se uređuje rad sudova i postupci izvlaštenja.  

Općina Sibinj tijekom 2020. godine nema trenutno u planu zatražiti procjene nekretnine za sve nekretnine koje se 

nalaze u njezinom vlasništvu. Općina može zatražiti procjene za pojedine nekretnine, ukoliko se za iste ukaže 

potreba. Međutim, ukoliko bude bilo potrebe za izradom procjembenog elaborata, isti će izraditi ovlašteni sudski 

vještak.  

 

➢ Plan rješavanja imovinsko-pravnih odnosa  

https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama
https://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama
https://www.zakon.hr/z/656/Zakon-o-istra%C5%BEivanju-i-eksploataciji-ugljikovodika
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1491.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1491.html
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Općina Sibinj već je ranije ustrojila Registar imovine u kojem se nalaze podaci o zemljišno knjižnoj čestici, broju 

zemljišno knjižnog uloška, površini katastarske čestice, kulturi čestice, vrsti vlasništva, titularu vlasništva, teretima 

na nekretninama, sudskim sporovima, broju posjedovnog lista, površini posjedovnog lista, nositeljima prava i dr., 

a u kojem je moguće vidjeti koja imovina se već nalazi u vlasništvu ili suvlasništvu općine Sibinj odnosno pod 

pravom upravljanja.  

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su do 31. prosinca 2019. dostaviti Ministarstvu 

državne imovine zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva na nekretninama koje su 

evidentirane kao komunalna infrastruktura kojom Jedinca lokalne samouprave upravlja ali se ne nalazi u njezinom 

vlasništvu.  Ministarstvo državne imovine će izdati ispravu podobnu za upis prava vlasništva na navedenim 

nekretninama jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno pravodobno podnesenim zahtjevima.  

Općina je u 2019. godine podnijela zahtjev za upis vlasništva na istima, te se shodno tome u 2020. godini očekuje 

ishođenje navedenog. 

Općina planira postupno rješavati imovinskopravne odnose za svu komunalnu infrastrukturu i drugu imovinu a 

isto će se rješavati postupno i to kako budu osigurana sredstva u proračunu. 

 

 

➢ Plan za projekte javno-privatnog partnerstva 

 

Sukladno odredbama Zakona o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14) propisan je 

postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno - privatnog partnerstva, praćenje provedbe 

projekata, provedba tih projekata, sadržaj ugovora o javno - privatnom partnerstvu kao i druga pitanja.  

Općina trenutno nema planova za ulaženje u projekte javno - privatnog partnerstva.  

 

➢ Plan vođenja registra imovine 

 

Sukladno odredbama Zakona o Središnjem registru državne imovine („Narodne novine“, br. 112/18),  koji je stupio 

na snagu 22. prosinca 2018. godine, te kojim je odlučeno da se vođenje Registra državne imovine povjeri 

Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva kao središnjem tijelu državne uprave nadležnom za razvoj 

digitalnog društva, uspostavljen je Središnji registar državne imovine. Zakonom su definirani ciljevi vođenja 

Središnjeg registra, podaci koji se prikupljaju i evidentiraju u Središnjem registru, obveznici dostave i unosa 

podataka u Središnji registar i druga pitanja vezana za Središnji registar. Obveznici dostave i unosa podataka u 

Središnji registar među ostalima su i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stoga će se Općina 

Sibinj prilagoditi i postupiti sukladno novim zakonskim odredbama.  

Općina Sibinj izradila je svoj Registar imovine kako bi imala na jednom mjestu uvid u nekretnine s kojima upravlja 

i raspolaže, te ga redovito ažurira, u skladu sa dugoročnim ciljevima definiranim u Strategiji. Izvedbene mjere za 

vođenje Registra imovine u 2020. godini su: 

• Evidentirati oblike imovine 

• Kontinuirano ažurirati Registar imovine 

 

Općina Sibinj planira u dogledno vrijeme objaviti Registar imovine na svojim Internet stranicama. 

➢ Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup 

informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Sibinj 

 

Općina Sibinj na transparentan i učinkovit način redovito objavljuje informacije vezane za upravljanje i 

raspolaganje imovinom na svojoj internetskoj stranici i objavom kroz službeno glasilo Općine. Kako bi se 

zainteresiranoj javnosti omogućilo pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Općine Sibinj, Strategijom su doneseni slijedeći ciljevi:  

1. Omogućiti informiranje javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine Sibinj na internet stranici 

Općine Sibinj, na uočljiv i lako pretraživ način. 

2. Organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu Općine Sibinj s ciljem stvaranja 

novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi. 

Službenik za informiranje je osoba koja postupa i vodi postupke vezane za podnesene zahtjeve o pravu na pristup 

informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Općina 

Sibinj redovito dostavlja dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, prema 

Pravilniku o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske. 

➢ Plan zahtjeva za darovanje nekretnina upućen ministarstvu državne imovine 

 

https://www.zakon.hr/z/198/Zakon-o-javno-privatnom-partnerstvu
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
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Sukladno članku 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom, nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane 

kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na dan 1. siječnja 2017. koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice 

i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u 

obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-

rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube 

temeljem novog Zakona o upravljanju državnom imovinom upisat će se u vlasništvo jedinca lokalne ili područne 

(regionalne) samouprave na čijem području se nalaze odnosno u vlasništvo ustanove koja ih koristi ili njima 

upravlja i koja je vlasništvo nekretnine stekla temeljem posebnog propisa. 

Općina je za pojedine nekretnine već podnijela zahtjev Ministarstvu državne imovine s ciljem darovanja tih istih 

nekretnina u vlasništvo Općine Sibinj.  

➢ Završne odredbe 

Ovaj Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sibinj za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana 

od objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:  406-01/19-01/08 

URBROJ:2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019.g.  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta 
općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine 
Sibinj“, broj: 01/2018), Općinsko vijeće na svojoj 16.sjednici održanoj  29.studenog 2019.godine  donijelo je 

 

ODLUKU 

O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE SIBINJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 
2022. GODINE  

 

Članak 1. 

Usvaja se Strategija razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine izrađena od tvrtke 
MICRO projekt d.o.o. , Ruđera Boškovića 27, 21000 Split. 

Članak 2. 

Strategija razvoja turizma Općine Sibinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine je sastavni dio ove Odluke, a 
objavit će se na službenim mrežnim stranicama Općine Sibinj. 

                                                                     Članak 3. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE SIBINJ 
 

 

 

KLASA:   022-06/18-01/78 

URBROJ: 2178/08-01-19-36 

Sibinj, 29.11.2019.g            
 

 

  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 

članka 7. i  8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i 

članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 04/13 i 01/18 i „Službene 

novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018)  Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16. sjednici održanoj 29.studenog 

2019. godine donosi 

 

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI  

ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA „SIBINJ“ 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o osnivanju Dječjeg vrtića „Sibinj“ („Službene novine Općine Sibinj“, broj:3/2019) u članku 

10. stavak 1. mijenja se i sada glasi: 

„Do imenovanja ravnatelja, za privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se Marijana Cmrečnjak Majstorić,  

iz Gromačnika, Dr. Franje Tuđmana 171a, OIB: 46906113480.“ 

 

 

Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Sibinj“ („Službene novine Općine Sibinj“, 

broj:3/2019) ostaju nepromijenjene.  

 

Članak 3. 

 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:  601-01/19-01/05 

URBROJ: 2178/08-01-19-4 

Sibinj, 29.11.2019.godine. 

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/0/, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta 

općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/2013,1/2018 i „Službene novine Općine 

Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16.sjednici održanoj 29.studenog 2019. godine, 

donijelo je 

 

 

 

O  D  L  U  K  U 

O DAVANJU SUGLASNOSTI  

TRGOVAČKOM DRUŠTVO USLUGE SIBINJ D.O.O. NA 

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU I 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU 

  

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. na Plan i program rada 

za 2020. godinu i Financijski plan za 2020. godinu. 

 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ove odluke je Plan i program rada za 2020.godinu i Financijski plan za 2020.godinu 

 

 

 

Članak 3. 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

KLASA:  363-01/19-01/18 

URBROJ:2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019. godina 

 

 

            Predsjednik Općinskog vijeća 

 

                          Krunoslav Eraković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2019                 str.  103 

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/2013,1/2018 

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16.sjednici održanoj 

29.studenog 2019. godine, donosi   

 

 

O D L U K U    

 

o davanju suglasnosti  trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o.  

na Cjenik 

održavanja  javnih i zelenih površina  

 

 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom daje se suglasnost trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o., u vlasništvu Općine 

Sibinj, na Cjenik usluga održavanja javnih i zelenih površina za 2020.g. 

 

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je Cjenik održavanja javnih i zelenih površina za 2020.g. 

 

 

Članak 3. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

 

 

KLASA:  363-01/19-01/19 

URBROJ:2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019. godina 

 

 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća  

                            

 Krunoslav Eraković 
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Temeljem članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:04/2013 

i 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, 

broj: 19/98, 50/12, 89/17) i članaka 32. i 41. Odluke o grobljima na području Općine Sibinj („Službene novine 

Općine Sibinj“, broj: 5/2018) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 16.sjednici, dana 29.studenog 2019.godine 

donijelo je  

ODLUKA 

O DAVANJU SUGLASNOSTI  

NA PRIJEDLOG O VISINI I NAČINU PLAĆANJA 

 NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG MJESTA  

I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE 

 

 

Članak 1. 

 Ovim Odlukom daje se suglasnost na Prijedlog o visini i načinu plaćanja naknada kod dodjele 

grobnog mjesta i godišnje grobne naknade kojeg je izradilo komunalno trgovačko društvo USLUGE SIBINJ 

d.o.o., kao Uprava groblja. 

 

Članak 2. 

 Sastavni dio ove Odluke je i Prijedlog o visini i načinu plaćanja naknada kod dodjele grobnog 

mjesta i godišnje grobne naknade, od 20.11.2019.godine. 

 

Članak 3. 

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

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA:  363-01/19-01/20 

URBROJ:2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019. godina 

 

 

 

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                                              Krunoslav Eraković 
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Temeljem članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj: 19/98, 50/12, 89/17), članka 30. 

Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:04/2013 i 01/2018 i „Službene novine 

Općine Sibinj“, broj: 01/2018), i članaka 32. i 41. Odluke o grobljima na području Općine Sibinj („Službene novine 

Općine Sibinj“, broj: 5/2018) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 16 sjednici, dana  29.studenog 2019. 

donijelo je  

 

ODLUKU  

O IZMJENI I DOPUNI  

ODLUKE O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE 

 KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I 

 GODIŠNJE GROBNE NAKNADE 

 

Članak 1. 

U  Odluci o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske Županije“ broj 12/2014, 6/2016 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 

2/2019) iza članka 2. dodaje se članak 2a. koji glasi:  

„Na mjesnim grobljima u  Sibinju i Slobodnici prilikom dodjele uređenog grobnog mjesta sa betonskim okvirom 

i obodnom stazicom, odnosno pripremljenim grobnim mjestom za klesarsko oblaganje na korištenje na neodređeno 

vrijeme utvrđuje se jednokratna naknada u visini iskazanoj u slijedećem tabličnom prikazu: 

Red. 

Br. 

Groblje Visina naknade u kunama po veličini za uređeno grobno mjesto sa betonskim 

okvirom i obodnom stazicom (parcele) 

1-struko grobno mjesto (4,76m²) 2-struko grobno mjesto (7,00 m²) 

1. -Sibinj- 

-Slobodnica- 

3.300,00 kn (s PDV-om) 4.800,00 kn (s PDV-om) 

 

U smislu ovog članka:  

Uređeno grobno mjesto sa betonskim okvirom i obodnom stazicom, odnosno pripremljenim grobnim mjestom za 

klesarsko oblaganje na mjesnom groblju Sibinj može se dodijeliti samo osobama iz naselja Sibinj i Gornji 

Andrijevci, a na mjesnom groblju Slobodnica može se dodijeliti samo osobama iz naselja Slobodnica i Bartolovci. 

Nedomicilne osobe ne mogu rezervirati novo uređeno mjesto sa betonskim okvirom i obodnom stazicom na 

mjesnim grobljima u Sibinju i Slobodnici. 

 

Naknada iz ovog članka plaća se temeljem Rješenja o dodjeli grobnog mjesta u roku od 8 dana od dana ukopa, 

odnosno dana rezervacije i prihod je komunalnog trgovačkog društva USLUGE SIBINJ d.o.o., kao Uprave 

groblja.“ 

 

  Članak 2. 

Ostale odredbe Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske Županije“ broj 12/2014, 6/2016 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 

2/2019) ostaju nepromijenjene. 

 

 

 

 

Članak 3. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

KLASA: 363-01/14-01/15 

URBROJ: 2178/08-01-19-4 

Sibinj, 29.11.2019.godine  

 

 

 

               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                              Krunoslav Eraković  
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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne 

novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 12/16), te članku 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 svojoj 16.sjednici održanoj dana  29.studenog 2019.godine donosi   

 

PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE SIBINJ 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Programom poticanja razvoja poduzetništva (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i 

postupak dodjele bespovratnih potpora Općine Sibinj (dalje u tekstu: „Općina") za poticanje razvoja 

poduzetništva, te obaveze korisnika potpore. 

Članak 2. 

 

(1) Općina Sibinj će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti: 

1. Poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti 

2. Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom s područja Općine Sibinj 

 

Članak 3. 

 

(1) Korisnici potpora iz članka 2. ovog Programa mogu biti postojeći i novi obrtnici i mikro 

poduzetnici koji imaju registrirano sjedište na području Općine Sibinj. 

(2) Pod obrtnicima iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, 

sukladno Zakonu o obrtu. 

(3) Mikro poduzetnici su oni koji, u smislu članka 5, stavka 2 Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 

78/15, 134/15,120/16,116/18), ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta: 

- iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna, 

- prihod 5.200.000,00 kuna i 

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine - 10. 

Članak 4. 

 

(1) Za provedbu ovog Programa osiguravaju se  sredstva u Proračunu Općine Sibinj. Visinu godišnjih sredstava 

koja će se koristiti za provedbu Programa određuje Općinsko vijeće općine Sibinj, prilikom donošenja Proračuna 

Općine. 

(2) Potpora se dodjeljuje do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Sibinj za svaku proračunsku 

godinu. 

Članak 5. 

 

(1) Pravo na korištenje potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti poduzetnici čija primarna djelatnost 

obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih 

projekata. 
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(2) Korisnici potpore ne mogu biti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost zdravstvenih 

djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača, prevoditelja,  te udruge. 

Članak 6. 

(1) Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima: 

• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, 

• koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

• osiguranje, 

• koji imaju dospjeli dug prema Općini Sibinj, 

• koji imaju dospjele obveze na ime isplate plaće prema zaposlenicima. 

 

Članak 7. 

 

(1) Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova nastalih u tekućoj godini.  

(2) Potpore se ne odobravaju za nabavu vozila i nabavu rabljene opreme. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem 

tekstu: PDV) poduzetnicima koji su u sustavu PDV-a nije prihvatljiv trošak.  

(3) Ukoliko korisnik potpore odjavi poslovanje prije isteka jedne godine od dodjele ove potpore, ili nije imao 

poslovne aktivnosti vezane za osnovnu djelatnost za koji je registriran, dužan je Općini Sibinj izvršiti povrat 

uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate. 

Članak 8. 

(1) Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koje jedan korisnik može ostvariti iznosi 20.000,00 kuna po svim 

kriterijima. 

KRITERIJI DODJELE POTPORA 

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM 

Članak 9. 

 

(1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom mogu koristiti poduzetnici iz članka 3. 

koje djeluju na području Općine Sibinj, a koji su u tekućoj godini zaposlili ili će zaposliti osobe s invaliditetom,  

sa prebivalištem na području Općine Sibinj, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 

mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije 

godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti i to: 

 za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom 

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna 

(2) Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Općine Sibinj već koristili poticaj za zapošljavanje, 

ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili. 

(3) Osoba s invaliditetom za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja 

poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 

radnog odnosa. 

(4) U slučaju da se osoba s invaliditetom za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme, 

ostvaruje se pravo na poticaj iz stavka 1. ovog članka srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan 

radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme. 
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Članak 10. 

 

(1) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz članka 9. potrebno je priložiti: 

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar, 

2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za 

trgovačka društva): 

 a. godišnji financijski izvještaj poduzetnika - GFI-POD obrazac, ovjeren na  

FINA-i,  

b. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja  

porezne prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane  

Porezne uprave, 

3. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva 

4. Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i 

prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je 

zaposlena osoba za koju se traži potpora, ovjeren od strane Porezne uprave, 

5. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora, 

6. Dokaz o utvrđivanju invaliditeta, 

7. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora, 

8. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je 

osoba prijavljena kod podnositelja Zahtjeva, 

9. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna 

uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu 

porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja 

iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate, 

10. Potvrda Općine Sibinj da korisnik nema dugovanja prema Općini Sibinj, 

11. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti 

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI 

Članak 11. 

(1) Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje 

imaju prebivalište na području Općine Sibinj i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u 

mirovini, a koje su, računajući od 01.01.2019. godine , te u tekućoj godini započele ili će započeti 

obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja, koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli 

potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja s HZZ-om,  i to: 

-jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna, 

(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa 

prebivalištem na području Općine Sibinj, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju 

obrtnika sa prebivalištem na području Općine Sibinj u zajedničkom obrtu. 

(3) Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima 

Općine Sibinj koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih 

zanimanja. 

Članak 12. 

(1) Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti iz članka 11. ovog 

Programa potrebno je priložiti: 

1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar, 

2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu porezne uprave o postojanju duga na ime javnih 

davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate, 
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3. Presliku Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, sklopljenog sa 

HZZ-om 

4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 

5. Presliku osobne iskaznice 

6. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno 

da nije u mirovini 

7. Potvrda Općine Sibinj da korisnik nema dugovanja prema Općini Sibinj, 

8. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti. 
 

POSTUPAK DODJELE POTPORA 

UGOVORNE OBVEZE 

Članak 13. 

 

(1) Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa 

sredstva, temeljem potvrde Povjerenstva o potpunosti podnesenog zahtjeva, načelnik zaključuje Ugovor 

o dodjeli poticaja. 

 

(2) Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora, kao instrument osiguranja provedbe 

ugovora, dostaviti bjanko zadužnicu odgovorne osobe korisnika, ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos 

ukupno odobrenih sredstava. 

Članak 14. 

 

(1) Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom, te za početak obavljanja djelatnosti 

isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja. 

Članak 15. 

 

(1) Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa, a koji je ostvario pravo na jednokratni poticaj za 

zapošljavanje osoba s invaliditetom obvezan je zadržati novozaposlenu osobu s invaliditetom najmanje 12 

mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu. 

 

(2) U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe s invaliditetom  ili u slučaju da 

korisnik prestane poslovati na području Općine unutar roka iz stavka 1. ovog članka, korisnik sredstava 

obvezan je Općini vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana 

dostavljanog poziva za povrat od strane Općine Sibinj. 

 

(3) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2.ovog članka ili izvrši povrat 

sredstva protekom roka iz stavka 2. ovog članka, na iznos potraživanja za obračunati će se zakonska 

zatezna kamata. 

Članak 16. 

 

(1) Korisnik sredstava iz članka 11. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području 

Općine Sibinj najmanje 12 mjeseci počevši  od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za 

dodjelu poticaja po ovom Programu. 

 

(2) U slučaju da korisnik sredstava iz članka 11., unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati 

djelatnost ili promijeni prebivalište izvan područja Općine Sibinj, ili mu bude raskinut Ugovor o dodjeli potpore 

male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, potpisan sa HZZ-om zbog bilo kojih razloga, obvezan je Općini 
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Sibinj vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za 

povrat od strane Općine Sibinj. 

 

(3) U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2.ovog članka ili izvrši povrat sredstva 

protekom roka iz stavka 2.ovog članka, na iznos potraživanja za obračunati će se zakonska zatezna kamata. 

 

Članak 17. 

(1) Na temelju ovog Programa, Načelnik objavljuje javni poziv s uvjetima davanja poticaja u tekućoj 

proračunskoj godini. 

(2) Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu  

Proračunu Općine Sibinj, za svaku proračunsku godinu u kojoj je objavljen javni poziv. 

(3) Potpora po jednom korisniku može iznositi maksimalno 20.000,00 kuna po svim kriterijima. 

(4) Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. 

(5) Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području proizvodne djelatnosti. 

Članak 18. 

 

(1) Nepovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i 

kriterija propisanih ovim Programom. Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz 

pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja sredstava, a najdulje do 

kraja tekuće godine.  

 

(2) Općina Sibinj može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo 

ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom. 

 

(3) Općinske nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje načelnik Općine Sibinj. 

Javni poziv sadrži: 

Naziv tijela koje objavljuje poziv, 

Predmet javnog poziva, 

Opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore, 

Popis potrebne dokumentacije 

Naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi 

Članak 19. 

(4) Za provedbu ovog Programa zaduženo je Povjerenstvo koje odlukom imenuje Načelnik Općine. Povjerenstvo 

se sastoji od predsjednika i dva člana. 

 

(5) Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristiglih prijava i priložene dokumentacije, te obavlja pregled prijava. 

Povjerenstvo nakon provjere dostavljene dokumentacije sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli nepovratnih 

potpora koji se upućuje Načelniku na donošenje.  

 

(6) Po donošenju Zaključka, Općina Sibinj obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu 

ostvarenja novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika općinske 

potpore odnosno podnositelja zahtjeva. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. 

Ukoliko je korisnik općinske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i 

dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu 

godinu mora vratiti u Proračun Općine Sibinj, a bit će i isključen iz svih općinskih potpora narednih 5 

godina. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA:  023-01/19-01/91 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj,  29.11.2019.godine 
 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

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

16.sjednici održanoj  dana 29.studenog 2019. godine, donijelo je  

ODLUKU 

O LOKACIJI PRODAJNIH MJESTA 

U SVRHU PRODAJE BOROVA U 2019. GODINI 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom određuju se prodajna mjesta za prodaju borova u naseljima na području Općine Sibinj  u 2019. 

godini, povodom Božićnih blagdana. 

Članak 2.  

Kao lokacije za prodajna mjesta iz članka 1. ove Odluke određuju se slijedeće javne površine: 

- u naselju Bartolovci, javna površina,  parking ispred mjesnog groblja Bartolovci,  na k.č.br. 2458/1, k.o. 

Slobodnica,  

- u naselju Gornji Andrijevci, javna površina, parking ispred društvenog doma, na k.č.br. 636/1, k.o. Gornji 

Andrijevci,  

- u naselju Sibinj, javna površina,  parking ispred spomenika Sibinjskim žrtvama, na k.č.br. 3858, k.o. Sibinj, 

- u naselju Slobodnica, javna površina, parking ispred društvenog doma, na k.č.br. 3694, k.o. Slobodnica. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se trgovačko društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. da odredi položaj pojedinačnog prodajnog mjesta subjekta 

koji vrši prodaju, na katastarskim česticama iz prethodnog članka. 

 

Članak 4. 

Na postupak podnošenja zahtjeva te ishođenje odobrenja i donošenja rješenja o korištenju javne površine iz članka 

2. ove Odluke primjenjuju se odredbe 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“ 05/2012  i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 3/2019). 

Visina naknade za korištenje ili uporabu javnih površina iz članka 2. ove odluke određena je Odlukom 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 („Službene 

novine Općine Sibinj“ broj: 4/2018).  

Članak 5. 

Pravne ili fizičke osobe kojima temeljem njihovog zahtjeva bude odobrena uporaba javnih površina navedenih u  

članku 2. ove Odluke, dužne su prodajnu djelatnost prodaje borova organizirati na način da ta prodajna djelatnost 

na tim javnim površinama ne smije: 

-smetati odvijanju prometa,  

-ugrožavati sigurnost prolaznika, vozača i prometa kao niti  

-sprečavati redovno održavanje predmetne čestice. 

Članak 6. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Sibinj. U postupku nadzora komunalni redar 

ovlašten je narediti fizičkim ili pravnim osobama određene radnje sa svrhom provedbe komunalnog reda. 

 

Članak 7.  

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

 

KLASA: 363-01/19-01/22 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/2013,1/2018 

i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16 sjednici održanoj 

dana 29.studenog 2019. godine, donijelo je  

 

  O D L U K U    

O LOKACIJI PRODAJNOG MJESTA  

U SVRHU PRODAJE  

POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I CVIJEĆA 

 

Članak 1. 

          Ovom odlukom određuje se prodajno mjesto za prodaju poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća)  i cvijeća, 

u naselju Sibinj. 

Članak 2. 

           Kao lokacija za prodajno mjesto iz članka 1. ove Odluke određuje se javna površina, parking ispred 

spomenika Sibinjskim žrtvama, na k.č.br. 3858 k.o. Sibinj. 

           Poljoprivredni proizvodi i cvijeće,  namijenjeni prodaji moraju biti smješteni na drvene mobilne štandove 

Općine Sibinj.  

Članak 3.  

           Ovlašćuje se trgovačko društvo USLUGE SIBINJ d.o.o. da odredi položaj pojedinačnog  prodajnog mjesta 

subjekta koji vrši prodaju, na katastarskoj čestici iz prethodnog članka.  

Članak 4. 

            Na postupak podnošenja zahtjeva te ishođenje odobrenja i donošenja rješenja o korištenju javne površine 

iz članka 2. ove Odluke primjenjuju se odredbe 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“ 05/2012  i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 3/2019). 

           Visina naknade za korištenje ili uporabu javne površine iz članka 2. ove odluke određena je Odlukom 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 („Službene 

novine Općine Sibinj“ broj: 4/2018). 

Članak 5. 

Pravne ili fizičke osobe kojima temeljem njihovog zahtjeva bude odobrena uporaba javne površine navedene u  

članku 2. ove Odluke, dužne su prodajnu djelatnost organizirati na način da ta prodajna djelatnost na toj javnoj 

površini ne smije: 

-smetati odvijanju prometa,  

-ugrožavati sigurnost prolaznika, vozača i prometa kao niti  

-sprečavati redovno održavanje predmetne čestice. 

Članak 6. 

         Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Sibinj. 

         U postupku nadzora komunalni redar ovlašten je narediti fizičkim ili pravnim osobama određene radnje sa 

svrhom provedbe komunalnog reda. 

Članak 7. 

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

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SIBINJ 

KLASA: 363-01/19-01/23 

URBROJ: 2178/08-01-19-1 

Sibinj, 29.11.2019.g. 

        Predsjednik Općinskog vijeća  

                                 Krunoslav Eraković 
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Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18) 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 27. rujna 2019. godine donio je 

 

R J E Š E N J E 

o izmjeni i dopuni Rješenja 

o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i njihovih zamjenika 

 

I. 

 

U Rješenju o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i njihovih zamjenika, KLASA:810-06/18-01/06, 

URBROJ:2178/08-03-18-1, od 31.kolovoza 2018. godine točka I. mijenja se i sada glasi: 

 „Povjerenicima civilne zaštite općine Sibinj i njihovim zamjenicima imenuju se: 

 

Red. 

br. 

Područje nadležnosti Povjerenik civilne zaštite Zamjenik povjerenika 

civilne zaštite 

1. Naselje Bartolovci Ivan Šultajz Josip Jelavić 

2. Naselja Brčino-Ravan  Mato Topalović Luka Paun 

3. Naselje Gornji Andrijevci Zdravko Farena Josip Matijević 

4. Naselje Grižići Vinko Vargašević Adam Buđinski 

5. Naselje Gromačnik Josip Ećimović Mladen Bosnić 

6. 
Naselja Jakačina Mala-Grgurevići-

Čelikovići 
Željko Polutranko Mario Janković 

7. Naselje Sibinj Matej Pavić Milan Rudić 

8. Naselje Slobodnica Renato Tomac Hrvoje Križanović 

 

II. 

 

Ostale odredbe Rješenja o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i njihovih zamjenika, 

KLASA:810-06/18-01/06, URBROJ:2178/08-03-18-1, od 31.kolovoza 2018. godine ostaju nepromijenjene 

 

VII. 

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

 

 

 

KLASA:    810-06/18-01/06 

URBROJ: 2178/08-03-19-2 

Sibinj, 27. rujna 2019. godine       

 

 

 

              NAČELNIK 

 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  400-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/08-03-19-1 

Sibinj, 30. listopada 2019. godine 

 

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br: 111/18) , odredbi Uredbe o 

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 

broj: 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 

01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), općinski načelnik općine Sibinj donio je: 

 

PRAVILNIK  

o korištenju službenih vozila,  

 mobilnih telefona i poslovne kartice 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način korištenja službenih vozila za službene potrebe Općine  

Sibinj, te prava i obveze korištenja istih u funkciji obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga rada 

općine Sibinj  

 

 

  

Članak 2. 

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i 

ženske osobe. 

 

 

 

II. PRAVO I UVJETI KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA 

 

Članak 3. 

Službeno vozilo pripada općinskom načelniku 24 sata dnevno ili osobi koju općinski načelnik na to 

ovlasti.  

Službeno vozilo za službene potrebe Općine Sibinj (u nastavku teksta: Općina) koriste dužnosnici te 

službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sibinj odnosno osoba kojoj je općinski načelnik 

dao pravo upravljanja i korištenja službenog vozila.  

             Službeno vozilo se može dati i u najam ali je isto potrebno regulirati sklapanjem Ugovora o najmu, pri 

čemu pravo korištenja službenog vozila prelazi na najmoprimca.  

 

 

Članak 4. 

Osoba koja sukladno odredbama ovog Pravilnika upravlja službenim vozilom (dalje u tekstu: korisnik) 

mora imati važeću vozačku dozvolu te je dužna pridržavati se odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje 

sigurnost prometa na cestama kao i odredbi ovoga Pravilnika.  

 

Članak 5. 

Službenim potrebama u smislu ovog Pravilnika razumijeva se obavljanje poslova i zadataka koji 

pripadaju u samoupravni djelokrug rada jedinice lokalne samouprave.  
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Članak 6. 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj vodi se evidencija korištenja službenog vozila, osim 

ukoliko je službeno vozilo predano u najam, obvezu vođenja evidencije korištenja službenog vozila dužan je 

voditi najmoprimac.  

 

III. PRAVILA KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA 

 

Članak 7.  

 Službeno vozilo mora biti ispravno za vožnju.  

 Radi osiguranja normalnog korištenja službenog vozila, korisnik je dužan prilikom preuzimanja 

službenog vozila izvršiti vizualni pregled istog.  

              Korisnik koji koristi službeno vozilo, dužan je samostalno poduzimati sve radnje koju su neophodne da 

bi službeno vozilo ispravno radilo te o svim uočenim nedostacima pravodobno izvijestiti nadležnu osobu.  

Članak 8. 

 Prilikom korištenja službenog vozila korisnik je dužan postupati pažnjom dobrog gospodara te u skladu 

s uobičajenim načinom uporabe.  

 

Članak 9. 

 Novčane kazne izrečene sa strane nadležnih tijela zbog skrivljenog ponašanja u prometu službenim 

vozilom (pogrešno parkiranje, prekoračenje brzine i dr.), snosi sam korisnik.  

 

 

Članak 10. 

 Administrativno-tehničke poslove, odnosno poslove registriranja i osiguranja službenog vozila te 

vođenje brige o tehničkom pregledu službenog vozila,  obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj.  

  

Članak 11. 

 Načelnik može zabraniti korištenje službenih vozila pojedinom korisniku za kojeg se utvrdi da je više 

puta prouzročio prometnu nezgodu ili na drugi način svojom krivnjom oštetio službeno vozilo, odnosno da je 

nemarno ili suprotno tehničkim normativima rukovao službenim vozilom. 

 

 

IV. KORIŠTENJE MOBILNIH TELEFONA 

 

Članak 12. 

Pravo na korištenje mobilnog telefona u službene svrhe na teret općinskog proračuna imaju općinski načelnik, 

zamjenik općinskog načelnika, predsjednik općinskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kao i 

ostali službenici i namještenici po odobrenu općinskog načelnika. 

 

Najviši mjesečni pojedinačni iznos koji može teretiti općinski proračun za plaćanje usluga korištenja mobilnih 

telefona u službene svrhe iznosi 600,00 kn, odnosno do ukupnog godišnjeg iznosa koji ne može biti viši 7.200,00 

kn (bez PDV-a). 

Iznimno za općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća i druge osobe 

po posebnom ovlaštenju općinskog načelnika, visina usluge korištenja mobilnih telefona, kao i inozemne GSM 

mreže za razgovore u službene svrhe nije ograničena. 

 

V. KORIŠTENJE POSLOVNE KARTICE OPĆINE SIBINJ 

 

                                                             Članak 13. 

 

Pravo na korištenje poslovne kartice ima općinski načelnik.  

Poslovna kartica iz stavka 1. ovog članka može se koristiti za plaćanje troškova koji su obuhvaćeni putnim 

nalozima za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, za plaćanje goriva za službena osobna vozila, te za 

plaćanje troškova reprezentacije.  
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VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Odluka o korištenju službenog osobnog automobila, 

službenim putovanjima i naknadama troškova putovanja, korištenja mobilnih telefona, poslovnih kreditnih 

kartica i sredstava reprezentacije (Klasa:022-06/11-01/1, Urbroj:2178/08-03-11-1, od 26. siječanj 2011. g.) 

 

Članak 15. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  „Službenim novinama Općine  

Sibinj“. 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  400-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/08-03-19-2 

Sibinj, 30. listopada 2019. godine 

 

 

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br: 111/18) , odredbi Uredbe o 

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne 

novine“broj: 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), općinski načelnik općine Sibinj donosi: 

 

 

PROCEDURU EVIDENTIRANJA I NAPLATE PRIHODA  

OPĆINE SIBINJ  

 

Članak 1. 

 

Ovim aktom utvrđuje se procedura evidentiranja i naplate slijedećih prihoda Općine Sibinj: 

 

- Prihoda od komunalne naknade, 

- Prihoda od komunalnog doprinosa, 

- Prihoda od zakupa poslovnog prostora i služnosti,  

- Prihoda od poljoprivrednog zemljišta u općinskom i državnom vlasništvu, 

- Prihoda od naknade za uporabu ili zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, 

- Prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,  

- Prihoda od koncesija,  

- Prihoda od prodaje imovine. 

 

Članak 2. 

 

Postupak evidentiranja i naplate prihoda provodi se po sljedećoj proceduri:  

 

 

 DOGAĐAJ NADLEŽNOST AKTIVNOST ROK 

1. 
Evidentiranje 

prihoda 

Službenici  

Jedinstvenog 

upravnog odjela u 

poslovima iz svoje 

nadležnosti 

Knjiženje zaduženja u glavnoj 

knjizi, registru obveznika 

komunalne naknade i 

komunalnog doprinosa, u 

pomoćnim evidencijama u 

kojima se evidentira naknada za 

zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade, zakup 

poslovnog prostora, služnost, 

zakup, privremeno korištenje  i 

prodaja  

 

državnog poljoprivrednog 

zemljišta, prodaja imovine, 

naknada za uporabu ili zakup 

javnih površina i neizgrađenog 

 dospijeće obveze, 

naknade i obroka, 

primitak izdanog 

rješenja, dan izdavanja 

računa, dospijeće računa 

temeljem zaključenog 

ugovora, dan dospijeća 

prema ovjerenom i 

potpisanom ugovoru 

 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2019                 str.  119 

građevinskog zemljišta, naknada 

od koncesije i prihod od prodaje 

imovine 

 

2. 

Utvrđivanje 

nenaplaćenih 

potraživanja 

Službenici 

Jedinstvenog 

upravnog odjela u 

poslovima iz svoje 

nadležnosti 

Pregled analitičkih kartica Jednom u 6 mjeseci 

3. 

Uplatnice o 

dugovanju/ 

Obavijest o 

dugu/Opomena 

Službenici 

Jedinstvenog 

upravnog odjela u 

poslovima iz svoje 

nadležnosti 

 

Šalju dužnicima za nenaplaćena 

potraživanja za koja je od dana 

dospijeća proteklo više od 60 

dana a može i ranije 

Tijekom kalendarske 

godine 

4. 

Pokretanje 

prisilne naplate 

potraživanja  

Općinski načelnik daje 

pisani nalog za 

pokretanje postupka 

prisilne naplate  

 

Pročelnik donosi rješenje o 

ovrsi komunalne naknade i 

komunalnog doprinosa i isto 

dostavlja ovršeniku  i FINI  

 

Načelnik podnosi nadležnom 

sudu/državnom odvjetništvu 

prijedlog za ovrhu za ostala 

nenaplaćena potraživanja te 

prijedlog za ovrhu na imovini  

Tijekom godine 

5. 
Praćenje naplate 

po ovrhama 

Službenici 

Jedinstvenog 

upravnog odjela i 

općinski načelnik 

 

Pregled izvoda, praćenje uplata 

po naplaćenim potraživanjima 

po kojim je pokrenut ovršni 

postupak 

Tijekom godine 

 

 

Članak 3. 

 

Redovitim i ažurnim knjiženjem uplata općinskih prihoda omogućuje se lakše i točnije praćenje naplate i 

utvrđivanje otvorenih potraživanja. 

 

  

  

Članak 4. 

 

Mjere i aktivnosti u naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja koja predstavljaju prihod Općine Sibinj, a koje 

se mogu poduzeti u slučaju da obveznik ne ispuni svoju novčanu obvezu do datuma dospijeća  su:  

-usmena komunikacija s dužnikom putem telefona,  

-dostava izvoda otvorenih stavaka,  

-obavijesti o stanju dugovanja, dostava uplatnica/računa s nepodmirenim dugovanjem,  

-dostava pisanih opomena,  
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-poziv na plaćanje,  

-prijeboj potraživanja s dospjelim obvezama,  

-pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja,  

-aktiviranje instrumenata osiguranja plaćanja. 

 

Članak 5. 

 

Prije poduzimanja mjera naplate u ovršnom postupku obveznike se upoznaje s dugom neposrednim kontaktom-

telefonski, dostavljanjem uplatnica o nepodmirenom dugovanju, pisanom obavijesti o stanju dugovanja, 

opomenom ili na drugi prikladni način. 

Opomene se u pravilu dostavljaju običnom poštom, iako je moguće i preporučeno, a tek ukoliko po redovnim 

opomenama nije izvršena naplata dostavljaju se opomene pred ovrhu, preporučenom pošiljkom. 

 

Članak 6. 

 

Rješenjem o ovrsi ovršeniku se određuje rok za dobrovoljno ispunjenje dospjelih nepodmirenih dugovanja.  

Ukoliko naplata izostane, rješenje se šalje na naplatu FINA-i.  

Ako se prihodi naplate ovršna rješenja se skupa sa prilozima arhiviraju. 

  

 

Članak 7. 

 

Moguće se s dužnicima sklopiti sporazum o obročnoj otplati duga, o čemu odlučuje Općinski načelnik.  

Pokrenuti ovršni postupak može se obustaviti u slučaju da se dužniku odgodi naplata duga ili da mu se odobri 

obročna otplata, o čemu odlučuje Općinski načelnik.  

 

 

Članak 8. 

Stupanjem na snagu ove Procedure evidentiranja i naplate prihoda općine Sibinj prestaje važiti Procedura 

evidentiranja i naplate prihoda općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 5/2018) 

 

 

Članak 9. 

 

Ova Procedura evidentiranja i naplate prihoda općine Sibinj stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u  

„Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

  Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  400-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/08-03-19-3 

Sibinj, 30. listopada 2019. godine 

 

 

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br: 111/18) , odredbi Uredbe o 

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne 

novine“broj: 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), općinski načelnik općine Sibinj donio je: 

 

PROCEDURU  

STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA 

 

Članak 1. 

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba, usluga i radova u 

Općini Sibinj, osim ako posebnim propisom nije uređeno drugačije. 

 

Članak 2. 

Postupak stvaranja ugovornih obveza provodi se po slijedećoj proceduri: 

R,B. TIJEK AKTIVNOSTI ODGOVORNOST DOKUMENTI ROK 

1. Sastavljanje prijedloga 

plana nabave 

Općinski načelnik ili 

drugi zaposlenici kao 

nositelji pojedinih 

poslova i aktivnosti  

Prijedlog plana nabave  Formalni 

prijedlog se 

donosi poslije 

proračuna 

2. Donošenje proračuna Općinsko vijeće  Proračun Općine Sibinj Do konca 

tekuće godine 

za iduću godinu 

3. Sastavljanje plana 

nabave 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti  

Plan nabave  15 dana od 

donošenja 

proračuna 

4. Iniciranje nabave za 

uredski materijal i 

materijal za čišćenje 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti 

 Narudžbenica sa svim 

elementima 

Po potrebi 

5. Iniciranje nabave 

električne energije, 

plina, goriva, telefona i 

komunalnih usluga 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti 

Ugovor  (nije potrebna 

narudžbenica) 

Na početku 

korištenja 

usluge ili 

godišnje 

temeljem 
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postupka javne 

nabave 

6. Iniciranje nabave 

materijala i usluga 

održavanja i popr. 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti 

Radni nalog ili drugi izvještaj 

i/ili narudžbenica 

Po potrebi 

7. Iniciranje nabave 

intelektualnih usluga 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti 

Ugovor i/ili narudžbenica ili 

prihvaćena ponuda (odluka) ili 

sl. 

Po potrebi 

8. Iniciranje nabave 

opreme 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti 

Ugovor i/ili narudžbenica ili 

prihvaćena ponuda (odluka) ili 

sl. 

Po potrebi 

9.  Odobrenje nabave 

Provjera je li prijedlog 

u skladu s financijskim 

planom/proračunom i 

planom nabave 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti 

Ugovor i/ili narudžbenica ili 

negativan odgovor na prijedlog 

za sklapanje ugovora/narudžbe 

Po primljenim 

prijedlozima 

ugovora, 

narudžbe, 

ponude 

10.  Odobrenje nabave 

Sklapanje 

ugovora/narudžba/ 

prihvaćanje ponude 

Općinski načelnik ili 

osoba koju on ovlasti 

Ugovor/narudžbenica/prihvaćena 

ponuda 

Po primljenim 

prijedlozima 

ugovora, 

narudžbe, 

ponude 

  

Članak 3. 

Uz svaki račun mora biti priložena odgovarajuća knjigovodstvena isprava (odluka/ 

ponuda/ugovor/narudžbenica/ radni nalog ili drugo) koja je prethodila izdavanju računa.  

Primjerak svakog ugovora unosi se u Evidenciju sklopljenih ugovora. 

 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Procedure stvaranja ugovornih obveza prestaje važiti Procedura stvaranja 

ugovornih obveza („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 20/2013). 

Članak 5. 

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Općine 

Sibinj“. 

 

 

 

                   Općinski načelnik: 

Josip Pavić, univ.spec.oec 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  400-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/08-03-19-4 

Sibinj, 30. listopada 2019. godine 

 

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br: 111/18) , odredbi Uredbe o 

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne 

novine“broj: 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), općinski načelnik općine Sibinj donio je: 

 

PROCEDURU 

O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU 

 

Članak 1. 

Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje Općine Sibinj, poslovne knjige i 

dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja, plaćanje gotovim novcem, kao i 

druga pitanja u vezi blagajničkog poslovanja.  

 

Članak 2. 

Gotovinu Općine Sibinj čine: 

-novčana sredstva podignuta s transakcijskog računa Općine Sibinj 

-novčana sredstva koja se nalaze u blagajni Općine Sibinj – početna salda.  

 

Gotovinskim sredstvima/gotovinom upravlja i raspolaže Općinski načelnik općine Sibinj ili osoba koju on 

ovlasti. 

Članak 3. 

U Općini Sibinj vodi se jedna blagajna. 

 

Članak 4. 

Blagajničko poslovanje evidentira se preko: 

-uplatnica,  

-isplatnica, 

-blagajničkog izvješća. 

 

Članak 5. 

Službenik za računovodstveno-financijske poslove obavlja poslove blagajnika i odgovoran je za  isplate, uplate i 

stanje gotovine u blagajni.  

U odsustvu istog, poslove obavlja osoba koju općinski načelnik ovlasti. 

Službenik za računovodstveno-financijske poslove knjiži blagajničko poslovanje u glavnoj knjizi. 

 

Članak 6. 

U blagajni se evidentiraju sljedeće uplate: 

-podignuta gotovina s transakcijskog računa. 

 

Iznimno, novčana sredstva ostvarena na osnovu uporabe javne površine ili drugo mogu biti privremeno uplaćena 

u blagajnu te u najskorijem roku trebaju biti položena na transakcijski račun Općine Sibinj. 

 

U blagajni se evidentiraju slijedeće isplate: 

-plaćanje nabavljenih dobara, radova i usluga, 



OPĆINA SIBINJ            SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ           BROJ 5/2019                 str.  124 

-jednokratne novčane isplate ogrjeva/pomoći za osobe ne posjeduju žiro/tekući račun, 

-ostale isplate koje su vezane uz redovno poslovanje Općine Sibinj. 

 

Članak 7. 

Isplate koje se evidentiraju u blagajni, mogu se provoditi samo na temelju dokumenta na kojem je odobrena 

isplata od općinskog načelnika ili osobe koju on ovlasti (račun, nalog, odluka ili drugi važeći dokument).  

Iznimno, za isplate novčanih sredstva iz blagajne Općine Sibinj većeg iznosa od 500,00 kuna moraju uz priložen 

račun imati biti izdana narudžbenica ili ponuda ili ugovor.  

 

Članak 8. 

Svaki dokument u vezi s gotovinskom isplatom mora biti numeriran i popunjen tako da isključuje mogućnost 

naknadnog dopisivanja. 

 

Članak 9. 

Blagajna se vodi dnevno odnosno po promijeni stanja, a zaključuje se sa zadnjim danom tekućeg mjeseca, kad se 

utvrđuje stvarno stanje blagajne. 

Salda – konti blagajne zaključuju se dnevno. 

 

Članak 10. 

U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, obavlja se bezgotovinsko plaćanje putem transakcijskog 

računa Općine Sibinj. 

 

Članak 11. 

 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Sibinj“. 

 

 

 

Općinski načelnik 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  400-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/08-03-19-5 

Sibinj, 30. listopada 2019. godine 

 

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br: 111/18) , odredbi Uredbe o 

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne 

novine“broj: 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), općinski načelnik općine Sibinj donio je: 

 

PROCEDURU  

IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA  

 

Članak 1. 

 Ova Procedura propisuje način i postupak izdavanja te obračun putnog naloga za službeni put 

dužnosnika Općine Sibinj i službenika/namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sibinj (dalje u tekstu 

zajedno: „Zaposlenik općine Sibinj“). 

Članak 2. 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se 

na muške i ženske osobe.  

Članak 3. 

 Način i postupak izdavanja, te obračun putnog naloga (dalje u tekstu: putni nalog)  za Zaposlenike 

općine Sibinj određuje se kako slijedi:  

 

R.br. AKTIVNOST ODGOVORNA OSOBA DOKUMENT ROK 

1.  Izdavanje putnog 

naloga 

Općinski načelnik Općine 

Sibinj ili osoba koju 

načelnik općine Sibinj 

ovlasti 

Putni nalog potpisuje Općinski 

načelnik Općine Sibinj ili osoba koju 

načelnik Općine ovlasti, a isti se 

obvezno upisuje u Knjigu putnih 

naloga Općine Sibinj 

1 dan prije 

službenog 

putovanja 

2. Obračun putnog naloga Zaposlenik općine Sibinj 

koji je bio na službenom 

putu 

1. Popunjava dijelove putnog naloga 

(datum i vrijeme polaska na službeni 

put, datum i vrijeme dolaska sa 

službenog puta, početno i završno 

stanje brojila, ako je koristio osobni 

automobil, cestarine i sl.). 

U roku 8 

dana od 

povratka sa 

službenog 

puta 

2. Prilaže dokumentaciju potrebnu 

za obračun troškova putovanja (karte 

prijevoznika u odlasku i povratku, 

karte za parkiralište i sl.). 

3. Sastavlja pisano izvješće o 

rezultatima službenog puta.  

4. Obračunava troškove prema 

priloženoj dokumentaciji 

5. Ovjerava putni nalog svojim 

potpisom 

6. Prosljeđuje obračunati putni nalog 

s prilozima službeniku Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Sibinj 
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zaposlenom na računovodstveno -

financijskim poslovima 

3. Isplata putnog naloga Službenik Jedinstvenog 

upravnog odjela općine 

Sibinj zaposlen na 

računovodstveno -

financijskim poslovima  

1. Provodi formalnu i matematičku 

provjeru obračunatog putnog naloga 

U roku 8 

dana od 

dana 

zaprimanja 

zahtjeva za 

isplatu 

2. Obračunati putni nalog daje 

Općinskom načelniku na potpis ili 

osobi koju je načelnik općine Sibinj 

ovlastio 

3. Isplaćuje troškove po putnom 

nalogu na žiro-račun odnosno tekući 

račun 

dužnosnika/službenika/namještenika 

koji je bio na službenom putu 

4. Likvidira putni nalog 

5. Evidentira isplatu u 

računovodstvenom sustavu 

 

                                                                           Članak 4. 

Za službeno putovanje Zaposlenici općine Sibinj mogu koristiti sredstva javnog prijevoza koji troškovi 

će se priznati kao stvarni troškovi (putne karte, potvrde o visini karte i slično) ili privatnog osobnog vozila. 

Kod korištenja privatnog osobnog vozila za službeno putovanje, isplaćuje se naknada za upotrebu 

privatnog osobnog vozila u visini od 2,00 kn/km,  priznaju se i  stvarni troškovi naknade cestarine, mostarine, 

tunelarine, trajekta, parkinga, ukoliko postoje. 

 

                                                              Članak 5. 

Za potrebe službenog putovanja privatnim automobilom u službene svrhe omogućena je i loko vožnja 

za koju se isplaćuje naknada u visini od 2,00kn/km, pri čemu putni nalog za loko vožnju izdaje općinski načelnik 

jednom u tekućem mjesecu, a Zaposlenik općine Sibinj podnosi izvještaj i putni nalog na isplatu,  protekom tog 

mjeseca. 

 

                                                              Članak 6. 

Naknada za smještaj na službenom putovanju obračunava se u visini stvarnih troškova.  

 

 

                                                              Članak 7. 

Dnevnica za službeno putovanje je naknada za pokriće izdataka prehrane, prijevoza i pića u mjestu u koje 

je osoba upućena na službeno putovanje, a obračunava se u visini na koji se prema propisima o porezu na dohodak, 

ne plaća porez.  

                                                                             Članak 8. 

 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Sibinj“. 

Općinski načelnik 

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:  400-01/19-01/10 

URBROJ: 2178/08-03-19-6 

Sibinj, 30. listopada 2019. godine 

 

Na temelju odredbi Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br: 111/18) , odredbi Uredbe o 

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne 

novine“broj: 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), općinski načelnik općine Sibinj donio je: 

 

PROCEDURU  

ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA  

 

Članak 1. 

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja u 

Općini Sibinj. 

Članak 2. 

Postupak zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja provodi se po slijedećoj proceduri: 

1. Zaprimanje računa  Službenik za uredsko 

poslovanje, Službenik 

za računovodstveno –

financijske poslove ili 

Pročelnik 

Računi se zaprimaju u općini, 

elektroničkim putem, upisuju se u 

urudžbeni upisnik, dodjela 

urudžbenog broja i datum zaprimanja  

Istog dana ili 

1-2 dana od 

zaprimanja 

računa  

2. Suštinska kontrola 

računa  

Općinski načelnik ili 

zaposlenik koji je 

inicirao/predložio 

nabavu robe/korištenje 

usluga/izvođenje 

radova  

Kontrola odgovara li isporučena 

roba/obavljena usluga/izvedeni 

radovi vrsti, količini, kvaliteti i 

ostalim specifikacijama iz 

ugovora/narudžbenice /ponude i dr.  

Zaprimljeni račun se kompletira sa 

popratnom dokumentacijom  

(ponuda/ugovor/narudžbenica/ 

otpremnica). 

Paraf na mjesto pregledao  

 

1-3 dana od 

zaprimanja 

računa  

3. Računovodstvena 

kontrola računa  

Službenik za 

računovodstveno –

financijske poslove ili 

druga osoba na 

poslovima 

računovodstva i 

financija  

Kontrola računske (matematičke) i 

formalne (postojanje svih zakonskih 

elemenata, reference na broj 

ugovora/narudžbenice/popratnih 

dokumenata i dr.) ispravnost sadržaja 

računa  

Najviše 5 

dana od dana 

zaprimanja 

računa  
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4. Odobrenje računa za 

plaćanje i evidentiranje  

Općinski načelnik ili 

osoba koju je on 

ovlastio 

Nakon obavljene suštinske i 

računovodstvene kontrole računa, 

odobrava se njegovo plaćanje i 

evidentiranje. 

Paraf na račun.  

Najviše 6 

dana od dana 

zaprimanja 

računa  

5. Obrada računa, 

kontiranje i knjiženje 

računa  

Službenik za 

računovodstveno –

financijske poslove ili 

druga osoba na 

poslovima 

računovodstva i 

financija 

Razvrstavanje računa prema vrstama 

rashoda, programima 

(aktivnostima/projektima) i izvorima 

financiranja te unos u 

računovodstveni sustav. 

Paraf referenta  

Unutar 

mjeseca na 

koje se 

odnosi račun  

6. Priprema računa za 

plaćanje  

Službenik za 

računovodstveno –

financijske poslove ili 

druga osoba na 

poslovima 

računovodstva i 

financija 

Priprema naloga za plaćanje  Prema 

datumu 

dospijeća  

7. 
Plaćanje računa  Općinski načelnik ili 

osoba koju je on 

ovlastio 

Odobrenje naloga za plaćanje – 

potpis ovlaštene/ih osoba  

Prema 

datumu 

dospijeća  

Članak 3. 

          Stupanjem na snagu ove Procedure zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja prestaje 

važiti Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“, broj 20/2013)   

Članak 4. 

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se „Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SIBINJ 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 121-01/19-01/04 

URBROJ: 2178/08-03-19-1  

Sibinj, 05. prosinca 2020. godine 

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 

01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018), članka 6. Odluke o plaćama službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:09/2015, 

27/2016 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj:01/2018.) a u svezi s Pravilnikom o porezu na dohodak („Narodne 

novine“broj: 'Narodne novine' br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19) općinski načelnik donio je: 

 

 

ODLUKU 

o novčanoj paušalnoj naknadi 

 za podmirivanje troškova prehrane radnika 

 

 

Članak 1. 

 Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj pripada pravo na novčanu 

paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane radnika u mjesečnom netto iznosu od 250,00 kuna.   

 

Članak 2. 

Naknada iz članka 1. ove Odluke isplaćuje se zajedno sa plaćom.  

 

Članak 3. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj.  

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine, a primjenjuje se počevši s obračunom plaće za 

mjesec siječanj 2020. godine. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE SIBINJ 

 

 

     Općinski načelnik: 

                                                                                                          Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 

113/08, 43/09 ) i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 

broj:04/2013,1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) općinski načelnik općine Sibinj donosi 

 

 

O D L U K U 

o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije za područje općine Sibinj u 2020. godini  

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

za područje općine Sibinj u 2020. godini, izrađen od Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, 

listopad 2019., dostavljen dopisom broj: 02-429/02-2019 od 12. studeni 2019. godine. 

 

Članak 2. 

 Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 

područje općine Sibinj u 2020. godini, sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Općina Sibinj će u 2020. godini provoditi mjere suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih 

bolesti na području Općine Sibinj i osigurati provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao mjeru 

zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.  

 

  Članak 4. 

               Sredstva za provođenja Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2020. godini, osigurana su u Proračunu općine 

Sibinj za 2020. godinu u iznosu od 400.000,00 kuna. 

 

 

  Članak 5. 

           Stručni nadzor nad provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i kontrolu učinkovitosti 

provođenja istih provoditi će Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka o usvajanju Programa mjera i provedbenog plana obvezne preventivne dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije za područje općine Sibinj u 2020. godini stupa na snagu 8 dana od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Sibinj“. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE SIBINJ 

                                                         

KLASA: 351-01/19-01/12 

URBROJ: 2178/08-03-19-2 

Sibinj, 05. prosinca  2019.godine 

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                         Josip Pavić, univ.spec.oec. 
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