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Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13,
73/17, 14/19, 98/19), članka 4. stavka 1. točke 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne
novine“ 50/2017) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj 27.11.2020.godine donosi
ODLUKU
O DOPUNAMA
ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA U OPĆINI SIBINJ

Članak 1.
U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada u općini Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/2018) u članku 18. iz stavka 2.
dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) iznosi 33,00 kune + PDV.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 351-01/18-01/02
URBROJ: 2178/08-01-20-6
Sibinj, 27.studeni 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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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:4/2013,1/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 22.sjednici, održanoj
27.11.2020.godine donijelo
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE SIBINJ ZA 2020.GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
U proračunu Općine Sibinj za 2020.godinu u članku 1. mijenja se Račun prihoda i rashoda za 2020.godinu kako
slijedi:
.
PRORAČUN 2020
POVEĆANJE/
NOVI PLAN 2020
SMANJENJE
A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANC. IMOVINE

25.913.450,00

-6.487.197,65

19.426.252,35

30.000,00

-15.000,00

15.000,00

3 RASHODI

17.965.950,00

-6.013.528,31

11.952.421,69

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

9.977.500,00

-3.302.500,00

6.675.000,00

-2.000.000,00

813.830,66

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

-

-

-

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

-

-

-

-

-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak prihoda

2.000.000,00

-2.813.830,66

-813.830,66

VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--

--

--

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
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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.

Sibinj“.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.11.2020.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, 32/20)
i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj dana 27.11.2020 godine
donosi:

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2020. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2020. godinu („Službene
novine Općine Sibinj“ br. 05/2019) članak 2. mijenja se i glasi:
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
Izvori financiranja
Iznos (kn)
izgradnje
1. Nastavak izgradnje pješačkih staza u
2020.
Komunalni doprinos,
616.731,25
naseljima Završje i Slobodnica (ulica Gornja
komunalna naknada,
mala), L -610m
opći prihodi i primici,
Kapitalne pomoći
2. Nadzor nastavka izgradnji pješačkih staza u
2020.
Komunalni doprinos,
15.418,29
naseljima Završje i Slobodnica (ulica
komunalna naknada,
Tiskalovci), L -610m
opći prihodi i primici
UKUPNO:
632.149,54
Namjenski prihodi: 332.149,54kn
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 300.000,00 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
Izvori financiranja
Iznos (kn)
izgradnje
1. Izgradnja ceste/kolnog pristupa u parku u
2020.
Komunalni doprinos,
269.812,50
naselju Sibinj, L 150m
komunalna naknada,
opći prihodi i primici
2. Nadzor na izgradnji ceste/kolnog pristupa u
2020.
Komunalni doprinos,
6.745,31
parku u naselju Sibinj, L 150m
komunalna naknada,
opći prihodi i primici
UKUPNO:
276.557,81
Namjenski prihodi: 276.557,81 kn
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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
Izvori financiranja
Iznos (kn)
izgradnje
1. Izgradnja javne rasvjete u naseljima Gornji
2020.
Komunalni doprinos,
618.356,25
Andrijevci i Sibinj, etapa 2
komunalna naknada,
Opći prihodi i primici
2. Nadzor izgradnja javne rasvjete u naseljima
2020.
Komunalni doprinos,
25.000,00
Gornji Andrijevci i Sibinj, etapa 2
komunalna naknada,
Opći prihodi i primici
3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
2020.
Komunalni doprinos,
24.375,00
javne rasvjete uz državnu cestu dc525 u
komunalna naknada,
naselju Sibinj po
Opći prihodi i primici
UKUPNO:
667.731,25
Namjenski prihodi: 567.731,25 kn
Opći prihodi i primici: 100.000,00 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
Izvori financiranja
Iznos (kn)
izgradnje
1. Izrada tehničke dokumentacije za
2020.
Komunalni doprinos,
18.750,00
izradu/ishođenje građ. dozvole za gradnju
Komunalna naknada
mrtvačnice u Grgurevićima na k.č.br. 2288/4
k.o. Odvorci
UKUPNO:
18.750,00
Namjenski prihodi: 18.750,00 kn
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2020.
godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2178/08-01-20-3
Sibinj, 27.11.2020.g.
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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, 32/20) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine donosi:
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu („Službene novine Općine Sibinj“,
broj: 05/2019) članak 2. mijenja se i glasi:
„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 64.375,00 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
66.000,00 kn
Izvor financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima, opći prihodi i primici, namjenski prihodi
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 20.000,00 Kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta- 800.000,00 Kn
Ukupno:
820.000,00 Kn
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Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 820.000,00 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 -450.000,00 kn
Izvor financiranja –tekuće pomoći
_________________________________________________________
Ukupno:
616.250,00 kn
Članak 2.

Ove Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupaju na snagu
prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2178/08-01-20-4
Sibinj, 27.11.2020.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, 19/16,
98/19, 47/20, 77/20), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,
98/19, 64/20) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018
i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici
održanoj 27.11.2020.godine donosi
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 2020.GODINU
Članak 1.
U Programu javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi i
religiji za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2020.godinu („Službene novine Općine Sibinj“
br. 05/2019 ) članak 1. 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………….96.000,00
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 303.000,00 Kn
- Fišijada Sibinj 2020 u ukupnom iznosu od 35.100,00 Kn
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- Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora u Sibinju, Čobanijada u Sibinju, Advent u Sibinju, Badnjak u
Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o čijem održavanju i financiranju odluku donosi općinski načelnik) u
ukupnom iznosu 62.000,00 kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 496.100,00 Kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Zakonom o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19,
47/20, 77/20) 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……..…………………237.000,00
Ukupno sredstva za javne potrebe u sportu: 237.000,00 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……………………………………………..77.000,00 kn
Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi.
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…10.000,00 kn
Sufinanciranje igraonice Bubamara
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...….8.000,00 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…………………………………………....80.000,00 kn
Kapitalne donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj
Ukupno planirana sredstva…………………………………………….100.000,00 kn
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Srednje školstvo i visoko školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…65.000,00 kn
Stipendije i školarine
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…79.000,00 kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 439.000,00 Kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi
osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.
Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su 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…………………………………………………..………..55.000,00 kn
POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......270.000,00 kn
POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
podmirenje troškova stanovanja…………………………………...25.000,00 Kn
POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………...…...30.000,00 Kn
POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama…………………………...15.000,00 Kn
POZICIJA-program mjera za mlade obitelji……………………………….100.000,00 Kn
POZICIJA-Crveni križ………………………………………………………..78.071,35 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:
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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…………………… 120.000,00 Kn.
• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica…60.000,00 Kn
Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 180.000,00 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……………………………….....41.000,00 kn
Tekuće donacije političkim strankama…………………………..……30.000,00 kn

•

Ostale tekuće donacije….………………………………........................400.000,00 kn

•

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama……………………160.000,00 kn
Ukupno za ostale javne potrebe…………….631.000,00 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 programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa,
obrazovanja, socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sibinj za 2020. godinu
stupaju na snagu prvog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine Sibinj».

KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2178/08-01-20-5
Sibinj, 27.11.2020.g.
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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. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj dana 27.11.2020.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 2020.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 2020. godinu („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 05/2019) članak 3. mijenja se i
sada glasi:
„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
od 1.029.000,00 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 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u
"Službenim novinama Općine Sibinj ".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2178/08-01-20-6
Sibinj, 27.11.2020.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 32/20) i članka 30.
Statuta Općine Sibinj(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj
27.11.2020.godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
U Programu utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu(„Službene novine Općine
Sibinj“ broj: 05/2019) članak 2. mijenja se i glasi:
„U 2020. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 272.801,36 kn.“
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2020. godinu stupaju na
snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/20-01/05
URBROJ: 2178/08-01-20-7
Sibinj, 27.11.2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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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: 4/2013,1/2018 i „Službene
novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 22.sjednici održanoj
27.11.2020.godine, donijelo
PRORAČUN OPĆINE SIBINJ
ZA 2021.GODINU
I OPĆI DIO
Članak 1.
A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

26.424.650,00

3 RASHODI

17.824.650,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

8.730.000,00

30.000,00

-100.000,00
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

100.000,00

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.
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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 2021. godinu.
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Članak 4.
Ovaj Proračun općine Sibinj za 2021.godinu stupa na snagu 1. siječnja 2021.godine i bit će objavljen u
«Službenim novinama Općine Sibinj».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-3
Sibinj, 27.11.2020.g.

M.P.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 6., 13. i 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30.
Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 22.sjednici, održanoj 27.11.2020.
godine donijelo je:
ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ
ZA 2021. 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 Sibinj.
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.
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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,
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 kn ali uvijek odlučuje
ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 Kn.
Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine Sibinj.
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.
Sibinj“.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine i objaviti će se u „Službenim novinama Općine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-5
U Sibinju, 27.11.2020.g.
M.P.

OPĆINA SIBINJ
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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. 4/2013, 1/2018 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici
održanoj dana 27.11.2020. godine donosi:
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području
Općine Sibinj (dalje u tekstu: Općina) za 2021. godinu za:
– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova
građevinskog područja,
– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
– građevine komunalne infrastrukture koje će graditi izvan građevinskog područja,
– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.
Program sadrži procjenu troškova građenja i procjenu troškova provedbe stručnog nadzora građenja komunalne
infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.
Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:
1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna rasvjeta
4. groblja
Članak 2.
1.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA
NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog
područja u ukupnom iznosu od 586.174,87 kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa i komunalne naknade
u iznosu od 400.000,00 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 186.174,87 kn, kako slijedi
NERAZVRSTANE CESTE
Broj
1.

Opis radova
Izgradnja prometnice unutar zone malog
gospodarstva u Općini Sibinj – glavni odvojak
1 i zapadni odvojak 1 (stacionaža 0+225.00 –
0+313.52m)

OPĆINA SIBINJ

Izvori financiranja
Komunalni doprinos,
komunalna naknada,
opći prihodi i primici
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2.

Nadzor na izgradnji prometnice unutar zone
malog gospodarstva u Općini Sibinj – glavni
odvojak 1 i zapadni odvojak 1

Komunalni doprinos,
komunalna naknada,
opći prihodi i primici
UKUPNO:

11.493,62

586.174,87

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM
DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
u ukupnom iznosu od 1.259.906,25 kn, financirat će se iz: komunalnog doprinosa i komunalne naknade u
iznosu od 729.906,25 kn, općih prihoda i primitaka u iznosu od 200.000,00 kn, kapitalnih pomoći u iznosu
300.000,00 kn kako slijedi:
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
Broj
1.

2.

Opis radova
Izgradnja staze u naselju Gromačnik,
L 610 m
Nadzor na izgradnji staze u naselju
Gromačnik

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

Iznos (kn)
600.000,00

12.000,00

612.000,00

JAVNA RASVJETA
Broj
1.
2.

Opis radova
Izgradnja javne rasvjete u ulici Hrvatskih
branitelja u naselju Slobodnica, L 895 m

Izvori financiranja
Komunalni doprinos,
komunalna naknada,

Nadzor na izgradnji javne rasvjete u ulici
Hrvatskih branitelja u naselju Slobodnica, L
895 m

Komunalni doprinos,
komunalna naknada
UKUPNO:

Iznos (kn)
622.906,25
25.000,00
647.906,25

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA
Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u ukupnom
iznosu od 800.000,00 kn, financirat će se iz sredstava kapitalne pomoći iz proračuna EU u iznosu
576.002,50 kn, sredstava kapitalne pomoći iz proračuna RH u iznosu 101.647,50 kn, općih prihoda i
primitaka u iznosu 122.350,00 kn, kako slijedi:
JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
Broj
1.

Opis radova
Uređenje šetnice na jezeru Petnja

OPĆINA SIBINJ

Izvori financiranja
Kapitalne pomoći, opći
prihodi i primici
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4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE
REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE
Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 144.200,00
kuna, financirat će se iz: komunalnog doprinosa i komunalne naknade u iznosu od 100.000,00 kn, općih
prihoda i primitaka u iznosu od 44.200,00 kn, kako slijedi:
GROBLJA
Broj
1.

Opis radova
Sanacija mrtvačnice Sibinj

Izvori financiranja
Komunalni doprinos,
komunalna naknada,
Opći prihodi i primici
UKUPNO:

Iznos (kn)
144.200,00
144.200,00

Članak 3.
Općina Sibinj izvršavat će svoje obveze utvrđene ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2021.
godini.
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 2021. godinu.
Članak 5.
Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objaviti će se u „Službenim novinama Općine
Sibinj“, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-6
Sibinj, 27.11.2020.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, 32/20) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj 27.11.2020. godine donosi:
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u općini Sibinj za 2021. godinu
Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2021. godinu, obuhvaća slijedeće
komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
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 2021. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Sibinj
obuhvaća:
1. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje
građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene
u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju
oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje,
prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i
drugih otpadnih voda.
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.
U 2021. godini planira se:
- Redovno održavanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u naseljima: Sibinj, Bartolovci i Gornji
Andrijevci u iznosu 40.000,00 kuna,
- Izvanredno održavanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u svim naseljima Općine Sibinj u
kojima zbog iznenadnih i nepredviđenih okolnosti za iste bude potreba u iznosu 10.000,00 kuna.
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2.

Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog
otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i
nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za
potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih
cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i
čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište
u vlasništvu općine Sibinj.
Sredstva za ove namjene dijelom su osigurana u proračunu općine Sibinj unutar Programa poticanja
zapošljavanja preko HZZ.
Sredstva za održavanje čistoće javnih površina predviđaju se u ukupnom iznosu od
155.000,00
kn
Izvor financiranja- HZZ-prihodi po posebnim ugovorima, namjenski prihodi, opći prihodi i primici
Sredstava za održavanje javnih zelenih površina osigurana su kroz poziciju Komunalne usluge-600.000,00
kn
Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene.
Za održavanje javnih zelenih površina utvrđuju se slijedeći normativi:

Redni
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KOŠENJE JAVNIH POVRŠINA
UKUPNO GODIŠNJE
Ukupni
Ukupna
Opis Stavke
Broj
Godišnja
Košenja
Količina
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE SIBINJ
22,00
325.357,64 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE ZAVRŠJE
14,00
15.795,07 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE BARTLOVCI
16,00
49.027,20 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE GROMAČNIK
13,00
27.135,55 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE G.ANDRIJEVCI
12,00
74.270,76 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE SLOBODNICA
22,00
114.789,17 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE JAKAČINA MALA
9,00
3.168,63 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE GRGUREVIĆI
12,00
49.535,76 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE BRČINO
10,00
15.072,70 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE RAVAN
10,00
12.850,20 m²
Košenje travnjaka motornom kosilicom
JAVNE POVRŠINE GRIŽIĆI
10,00
32.965,09 m²
UKUPNO:

OPĆINA SIBINJ
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3. Održavanje nerazvrstanih cesta
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom
cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog
poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti
prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.
Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Sibinj upravlja sa 61,31 kilometara nerazvrstanih cesta.
Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 770.000,00 kn, a financirat
će se namjenskih prihoda, općih prihoda i primitaka te tekućih pomoći.
U 2021. godini planira se:
1.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Sibinj kroz radove održavanje, uređenja i
nasipanja u iznosu 700.000,00 kn i to u sljedećim naseljima:
Naselje Sibinj
- Ulica sv. Vinka u duljini 300 m,
-Ulica Valentina Benošića u duljini 300 m,
-Ulica Ivana Mažuranića u duljini 500 m,
-Ulica Matije Gupca u duljini 900 m.
Naselje Bartolovci
- Vinogradska ulica u duljini 900 m,
-Ulica Drenovice u duljini 350 m.
Naselje Slobodnica
-Stadionska ulica u duljini 600 m.
Naselje Gromačnik
-Ulica Firkovac u duljini 200 m.
Naselje Gornji Andrijevci
- Put Cerje u duljini 200 m.
2.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 61,31 km prema potrebama i na osnovi Operativnog
programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu u iznosu 20.000,00 kn.
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Sibinj zbog nepredvidivih okolnosti
nastalih prirodnim nepogodama (saniranje makadamskih cesta zbog učestalih i dugotrajnih oborina) u
iznosu 30.000,00 kn.
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 20.000,00 kn.

3.
4.

4. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete,
uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
- Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje (izmjena rasvjetnih tijela za područje općine)- 150.000,00
–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:
906.250,00 kn

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:
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1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu planira se sa 585.000,00 kWh godišnje.
2. Pregled i popravak javne rasvjete obuhvaćao bi zamjenu i popravak neispravnih rasvjetnih tijela i ažuriranje
režima rada svjetiljki.
Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade raspoređuju se i troše u skladu s dinamikom ostvarenja i
naplate komunalne naknade, sredstva koja će biti potrebna za namirenje troškova financiranja održavanja
komunalne infrastrukture financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna te iz tekućih pomoći.
Članak 4.
Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2021. godinu objaviti će se u
„Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-7
Sibinj, 27.11.2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93
i 38/09), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,
19/16, 98/19, 47/20, 77/20) članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj:157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće općine
Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj 27.11.2020.g. donijelo je
PROGRAM
JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, SPORTA, OBRAZOVANJA ,
SOCIJALNE SKRBI I RELIGIJI ZA KOJA SE SREDSTVA IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA
2021.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………….160.000,00
Unutar Programa javnih potreba u kulturi aktivnosti Općine Sibinj su: obilježavanje obljetnice Sibinjskih
žrtava odnosno Dana općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2021. te ostale manifestacije od interesa za Općinu Sibinj.
Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:
- Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 202.000,00 Kn
- Fišijada Sibinj 2021. 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
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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: 752.000,00 Kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Zakonom o sportu („Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19,
47/20, 77/20) 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……..…………………500.000,00
Ukupno sredstva za javne potrebe u sportu: 500.000,00 Kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU
Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi.
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…10.000,00 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
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Stipendije i školarine
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…82.500,00 kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 617.500,00 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………………………… 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…………………………………………………..………..50.000,00 kn
POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......300.000,00 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……………………………….100.000,00 Kn
POZICIJA-Crveni križ………………………………………………………...90.000,00 Kn
Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:
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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…………………… 150.000,00 Kn.
• Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Filipa i Jakova Odvorci……100.000,00 Kn
• 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: 550.000,00 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……………………………..……30.000,00 kn
Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................300.000,00 kn
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama………………………..150.000,00 kn
Ukupno za ostale javne potrebe…………….600.000,00 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.
godine.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01.siječnja 2021.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-8
Sibinj, 27.11.2020.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. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018,2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj dana 27.11.2020. 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 2021.GODINU

Članak 1.
Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Proračuna općine Sibinj za 2021. 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 uproračunu općine Sibinj za 2021. godinu u ukupnom iznosu od1.033.000,00 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 2021.
godine.

KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-9
Sibinj, 27.11.2020.g.
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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19), te članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020)
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj dana 27.11.2020. donosi
PROGRAM
korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
planira se u Proračunu općine Sibinj za 2021. godinu prihod od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru, u iznosu od 20.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošiti će se u 2021. godini za postavljanje prometne
signalizacije u nerazvrstanim cestama, u naselju Sibinj i to u Ulici Matije Gupca, Ulici Eugena
Kvaternika, Ulici sv. Ivana Krstitelja, Ulici braće Radića i Ulici Valentina Benošića.
Članak 3.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu
01.siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-10
Sibinj, 27.11.2020. 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, 32/20) i
članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene
novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj
27.11.2020. godine, donosi
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA
ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u
Proračun Općine Sibinj u 2021. godini.
Članak 2.
U 2021. godini planiraju se prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 300.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu Općine Sibinj,
sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2021. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-11
Sibinj, 27.11.2020. g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković
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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“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020)
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj 27.11.2020. godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka/nezavisnih predstavnika zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Sibinj u 2021. 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 Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci/nezavisnom članu pripadaju sredstva
razmjerna broju njezinih članova u Općinskom vijeću.
Za svakog člana/icu utvrđuje se iznos od 2.000,00 kn za 2021. godinu.
Članak 3.
Raspoređena sredstva iz članka 2. Ove Odluke doznačit će se političkim strankama/nezavisnim
članovima na njihove račune, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne
poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana
trajanja mandata.
Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke isplatiti će se iz sredstava Proračuna općine Sibinj za
2021.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: 400-08/20-01/06
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj 27.11.2020.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

I.
Općinsko vijeće Općine Sibinj prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Sibinj za razdoblje
od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine.
II.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Općine Sibinj»

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 022-06/20-01/56
URBROJ: 2178/08-01-20-2
Sibinj, 27.studeni 2020.godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković
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Temeljem članka 29. a u svezi članka 84. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine
Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj 27.11.2020. godine, donijelo je

Zaključak o
primanju na znanje
Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Sibinj za 2019. godinu

1. Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za Reviziju, Područnog ureda Slavonski Brod o obavljenoj
financijskoj reviziji općine Sibinj za 2019. godinu.
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji općine Sibinj za 2019. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini
njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 042-01/20-01/01
URBROJ: 2178/08-01-20-11
Sibinj, 27.11.2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj sjednici
22.sjednici održanoj 27.11.2020.godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Sibinj za 2019. godinu
Članak 1.
godinu.

Usvaja se Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sibinj za 2019.
Članak 2.

Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sibinj za 2019. godinu
sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 406-01/20-01/04
URBROJ: 2178/08-01-20-2
Sibinj, 27.studeni 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 17. stavka 1., podstavka 1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18 i 31/20), te članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj 27.11.2020. godine, donosi

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SIBINJ
ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE
UVOD
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., 118/18. i 31/20.), (u daljnjem tekstu:
Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko - tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
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 nastanka te ublažavanje posljedica
velike nesreće i katastrofe.
Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovanje, upravljanje i
zapovijedanje u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama (strategijska, taktička i operativna) može
spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno - ekonomske, političke, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje, spriječiti
lanac naknadnih nesreća koje mogu uzrokovati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.
Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata Općinskog vijeća Općine
Sibinj i općinskog načelnika; prvenstveno donošenja plana razvoja civilne zaštite, procjene rizika od velikih
nesreća i plana djelovanja civilne zaštite kao temeljne podloge daljnjeg funkcioniranja sustava civilne zaštite, a
dugoročno kao kontinuirani i kreativni proces u smislu poštivanja načela sustava civilne zaštite, postupanja i
obavljanja zadaća temeljem mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i drugih aktivnosti kojim će se iz godine u
godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i zaštita i spašavanje kao organizirano provođenje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite s ciljem dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća svih
operativnih snaga.
Pored navedenoga, Smjernicama se definiraju i usklađuju ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti kojima
raspolaže Općina Sibinj u slučaju ugroze bilo kojeg tipa te se na višu razinu podiže jedinstvenost i koordiniranost
sustava civilne zaštite.
Smjernice se odnose na sljedeće operativne snage civilne zaštite:
1. stožer civilne zaštite,
2. operativne snage vatrogastva,
3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
5. udruge,
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6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
7. koordinatore na lokaciji,
8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Temeljem članka 17. stavaka 3. podstavka 6. Zakona, općinski načelnik je odgovoran za osnivanje
operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja civilne zaštite te temeljem
članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona donosi plan vježbi civilne zaštite.
1.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama. Stožer obavlja poslove prikupljanja informacija, ranog upozoravanja o
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na području
Općine Sibinj, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti te predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
U proteklom razdoblju Stožer je u više navrata potvrdio opravdanost svoga postojanja i iskazao
sposobnost učinkovitog operativnog djelovanja u svim kriznim situacijama. Upravo iz toga razloga, Stožer će i u
narednom razdoblju u slučaju pojave bilo kakvog izvanrednog događaja koji prijeti nastankom velike nesreće ili
katastrofe, poduzeti sve potrebne mjere, kako bi se zaštitili životi, zdravlje i imovina stanovnika Općine Sibinj
U narednom razdoblju potrebno je nastaviti proces edukacije, uvježbavanja i materijalno-tehničkog
opremanja postrojbi civilne zaštite Općine Sibinj.
Da bi sustav civilne zaštite na području Općine bio spreman odgovoriti svim potencijalnim prijetnjama i
izazovima, potrebno je u razdoblju od 2021. do 2024. godine provesti slijedeće mjere i aktivnosti:
1. provoditi sustavnu edukaciju članova Stožera civilne zaštite Općine Sibinj te pripadnika postrojbe
civilne zaštite,
2. nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja postrojbe civilne zaštite Općine Sibinj,
3. izvršavati smotru pripadnika postrojbe civilne zaštite Općine Sibinj i provoditi njihovo sustavno
uvježbavanje,
4. provoditi pokazne vježbe kako bi se provjerila spremnost sustava za odgovor na sve potencijalne
ugroze te uklonili uočeni nedostaci,
5. aplicirati prema programima Europske unije i osigurati sredstva za daljnju izgradnju sustava civilne
zaštite,
6. intenzivirati suradnju sa svim relevantnim institucijama na državnoj razini.
Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi MUP – Ravnateljstvo civilne
zaštite prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite.
2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge snage vatrogastva određene posebnim
propisima kojima se uređuje područje vatrogastva te su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite.
Na području Općine Sibinj egzistiraju Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj s 25 operativno sposobnih
članova i Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica s 11 operativno sposobnih članova.
Pored svoje primarne funkcije, dobrovoljna vatrogasna društva ostvaruju i čitav niz drugih funkcija
značajnih za skladno funkcioniranje šire društvene zajednice i često su glavni nositelji društvenog života u manjim
sredinama te je stoga daljnji razvoj navedenih društava još značajniji.
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U razmatranom periodu nužno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca te redovito
obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno posebnim propisima.
U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe. Nužno
je izvršiti široku edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u vezi spaljivanja biljnog otpada zbog požara na
otvorenim prostorima te se uključiti u sveobuhvatnu akciju propagandno-promidžbenih poruka i osvješćivanja
javnosti te upoznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog otpada u smislu ugrožavanja ljudskih života i
materijalno - tehničkih resursa te ugrozu i štetnost na okoliš.
Pored toga potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u
svrhu povećanja sigurnosti od nastanka požara.
Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice.
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) u periodu za kojeg se donose ove
smjernice potrebno je uraditi slijedeće:
1. donijeti godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara,
2. izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe provedbenog plana
unaprjeđenja zaštite od požara,
3. donijeti plan dojavne službe za vrijeme žetvene sezone uslijed povećane požarne opasnosti
otvorenog prostora.
3. OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu osnovni ciljevi Hrvatskoga Crvenog križa su ublažavanje
ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim, ekološkim i drugim nesrećama, s posljedicama
masovnih stradanja i epidemijama.
Kontinuiranim usavršavanjem svojih ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta Hrvatski Crveni križ
nastoji se što kvalitetnije pripremiti, kako bi u suradnji s drugim subjektima zaduženim za djelovanje u kriznim
situacijama, brzo i učinkovito odgovorio na sve izazove s kojima bude suočen.
U skladu s proračunskim mogućnostima i važećim propisima Općina Sibinj će sufinancirati rad Društva
Crvenog križa Brodsko-posavske županije.
4. OPERATIVNE SNAGE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA
Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i
110/15.) Hrvatska gorska služba spašavanja je stručna, humanitarna, neprofitna pravna osoba čiji su pripadnici
specijalizirani za traganje i spašavanje u posebnim okolnostima, na nepristupačnim područjima i u drugim
izvanrednim situacijama.
Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i kao takve izvršavaju
obveze u sustavu civilne zaštite.
Republika Hrvatska je pokrivena s 18 stanica Hrvatske gorske službe spašavanja i 160 točaka za
obavješćivanje s educiranim ljudima i minimalnom opremom.
U slučaju potrebe Općina Sibinj može zatražiti angažman članova Hrvatske gorske službe spašavanja
Stanice Slavonski Brod i Stanice Požega.
Općina temeljem sporazuma sufinancira rad HGSS-a Stanice Slavonski Brod te će isto nastaviti i u
Smjernicama promatranom razdoblju.
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5. UDRUGE
Člankom 20. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15., 118/18. i 31/20.)
određeno je da su udruge građana operativna snaga koja provodi mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Udruge kao takve daju izniman doprinos učinkovitom funkcioniranju sustava civilne zaštite.
Na području općine Sibinj djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i vještine
koje mogu značajno unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u sustavu civilne zaštite.
U promatranom razdoblju potrebno je izraditi cjelokupni popis udruga od interesa za sustav civilne
zaštite na području općine Sibinj gdje bi općina u okviru svojih financijskih mogućnosti financirala one aktivnosti
udruga građana, koje se nakon provedene stručne analize, pokažu opravdanim za unaprjeđenje sustava civilne
zaštite.
Sukladno članku 32. stavku 4. Zakona Općina Sibinj će s udrugama regulirati međusobne odnose
sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge uključuju u
aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjene jačanju sposobnosti udruga za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite na teret proračuna Općine Sibinj.
Zadaća udruga je sudjelovati u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava
civilne zaštite na području Općine Sibinj.
6. POSTROJBA I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Postrojba civilne zaštite
Sukladno članku 33. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite Općina Sibinj je donijela Odluku o
osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sibinj koja broji 32 pripadnika.
U cilju spremnosti na reagiranje, ublažavanje i otklanjanje eventualnih posljedica nastalih djelovanjem
velikih nesreća i katastrofa nužno je kontinuirano provoditi slijedeće mjere:
1. nastaviti nabavu osobne i skupne opreme za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene u
skladu s raspoloživim sredstvima Proračuna, a prema planu opremanja odobrenom od načelnika,
2. planirati i provoditi smotre i vježbe pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene radi ažuriranja
potrebnih podataka obveznika i održavanja visokog stupnja spremnosti. Potrebna sredstva potrebno
je osigurati u Proračunu Općine Sibinj,
3. ostale mjere i aktivnosti propisane pravilnicima.
Povjerenici civilne zaštite
Povjerenika i njegovog zamjenika imenuje općinski načelnik za svako pojedino naselje. Obveze
povjerenika i njegovog zamjenika:
1. odazvati se na poziv načelnika Stožera civilne zaštite,
2. sudjelovati u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu,
3. usklađivanje provođenja mjera osobne i uzajamne zaštite,
4. obavještavanje građana o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite,
5. sudjelovanje u provođenju evakuacije, sklanjanja i drugih mjera,
6. organiziranje zaštite i spašavanja ranjivih skupina,
7. provjeravanje postavljanja obavijesti o znakovima za uzbunjivanje.
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7. KOORDINATOR NA LOKACIJI
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s
mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožer
civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno članku 17. stavku 3. Zakona pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuje se
odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela.
Pravne osobe određene odlukom Općinskog vijeća dužne su u operativnim planovima izraditi plan o
načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih
propisa i njihovih općih akata (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska
služba, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, te pravne osobe koje se bave građevinskim,
prijevozničkim i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).
SKLONIŠTA
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.
EDUKACIJA STANOVNIŠTVA
Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili
ljudskim faktorom, djeluju na stanovništvo u tolikoj mjeri da ono nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i
uspješno se nositi s nanesenim gubicima i štetama.
Učestalost velikih nesreća i katastrofa 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:
1. provoditi sustavno informiranje građana putem sredstava javnog informiranja,
2. obilježavati datume od značaja za civilnu zaštitu,
3. provoditi edukaciju stanovništva, posebno djece vrtićke i školske dobi te studenata,
4. jačati svijest šire društvene zajednice o važnosti sprječavanja nastanka i posljedica nesreća i katastrofa,
5. održavati prezentacije rada i materijalno-tehničkih sredstava operativnih snaga.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša temelji se na uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša, poštivanju načela
međunarodnog prava zaštite okoliša te uvažavanju znanstvenih spoznaja. Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj
održivo korištenje prirodnih dobara, sprječavanje onečišćenja okoliša, uklanjanje posljedica eventualnog
onečišćenja, poboljšavanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih
sposobnosti.
Temeljem navedenoga potrebno je:
1. kontinuirano provoditi akcije sprječavanja ili ublažavanja šteta u okolišu izazvanih raznim izvorima
onečišćenja,
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2. sustavno vršiti analize podataka o praćenju stanja okoliša.
SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je razmjenom podataka, iskustava, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama koje se bave
poslovima civilne zaštite postići podizanje razine sigurnosti te eventualne štetne posljedice po imovinu, okoliš i
zdravlje ljudi ukloniti ili svesti na najmanju moguću mjeru.
Kako bi se spomenuti ciljevi ostvarili nužno je uspostaviti suradnju s okolnim općinama i Brodskoposavskom županijom na području civilne zaštite te dogovoriti i uskladiti zajedničko djelovanje i pružanje pomoći
ugroženima u skladu s pozitivno pravnim propisima.
Također, nužna je suradnja s MUP-om – Ravnateljstvom civilne zaštite, a posebno Službom civilne
zaštite u Slavonskom Brodu.
FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sve aktivirane i mobilizirane operativne snage sustava civilne zaštite imaju pravo na naknadu stvarnih
troškova nastalih sudjelovanjem u provedbi mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
Svaka razina sustava, na čiji zahtjev su operativne snage aktivirane i mobilizirane, snosi troškove
njihova djelovanja u velikim nesrećama i katastrofama.
Ako općinski načelnik Općine Sibinj ne aktivira vlastite snage, nego ih aktivira načelnik Stožera
Republike Hrvatske ili Brodsko-posavske županije, stvarne troškove njihova aktiviranja i djelovanja snosi Općina
Sibinj, kao i u slučaju kada zatraži pomoć više razine, unatoč tome što nije angažirala vlastite snage.
Sukladno članku 72. Zakona potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne zaštite na
području Općine Sibinj i to za: pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje,
aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
U skladu s navedenim u Proračunu Općine Sibinj potrebno je osigurati sredstva za slijedeće stavke:
1. sredstva za vatrogastvo (sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu),
2. sredstva za civilnu zaštitu (sukladno odredbama Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje),
3. sredstva za udruge koje s poslovima civilne zaštite mogu baviti temeljem posebnih propisa (Crveni križ,
radio-amateri, lovci, izviđači, ribolovci),
4. sredstva za redovne službe i djelatnosti sudionika u sustavu civilne zaštite.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Sibinj za razdoblje od 2021. do 2024.
godine stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 810-01/20-01/08
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.11.2020.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj
82/15., 118/18. i 31/20.), 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: 4/2013., 1/2018. i „Službene
novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018., 2/2020.), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22. sjednici održanoj dana
27.11.2020. godine, donosi
ANALIZU STANJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2020. GODINI
UVOD
Člankom 16. stavkom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj: 82/15., 118/18. i
31/20.) 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 2020. godinu zaključno s 15. studenim tekuće godine.
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PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE
Općina Sibinj je revidiranu Procjenu rizika od velikih nesreća usvojila na sjednici Općinskog vijeća dana
04. rujna 2020. godine (Klasa: 810-01/20-01/5, Urbroj: 2178/08-01-20-3). U propisanom roku pristupiti će se
izradi revizije Plana djelovanja civilne zaštite.
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 2020. godini.
STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rad te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj:
126/19.) Općinski načelnik Općine Sibinj donio je Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite i imenovanju
načelnika, zamjenika i članova stožera općine Sibinj (Klasa: 810-06/17-01/05, Urbroj: 2178/08-03-17-19 od 24.
kolovoza 2017. godine). Stožer civilne zaštite Općine Sibinj broji 10 članova. Predmetna Odluka je doživjela dvije
izmjene u kadrovskom smislu i to 21. kolovoza 2018. godine te 05. prosinca 2018. godine.
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 održane su tri sjednice Stožera civilne zaštite Općine Sibinj, a vezane za
usvajanje akata propisanih Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u 2020. godini te poduzimanje mjera i aktivnosti u svrhu sprječavanja širenja i ublažavanja
posljedica koronavirusa.
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.
S obzirom na epidemiološku situaciju nije održana planirana vježba operativnih snaga civilne zaštite
Općine Sibinj u kojoj bi sudjelovali pripadnici postrojbe.
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Općinski načelnik Općine Sibinj je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i
njihovih zamjenika donio u prethodnom analiziranom razdoblju. Navedenom Odlukom imenovano je 8
povjerenika i isti broj njihovim 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.
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VATROGASNE POSTROJBE
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj broji 25 operativno sposobnih članova, a Dobrovoljno vatrogasno
društvo Slobodnica njih 9 (2 pripadnika trebaju obnoviti liječničke preglede te će ih tada biti 11).
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.
Općina Sibinj je u 2020. godini izdvojila ukupno 440.000,00 HRK iz Proračuna za zaštitu od požara na
svom teritorijalnom području. Od navedenog iznosa 240.000,00 HRK isplaćeno je za tekuće donacije, a
200.000,00 HRK se odnosi na kapitalne 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.
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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 2021. do
2024. godine, utvrđene su potrebne aktivnosti, pravci djelovanja i financijska sredstva kojima je cilj što kvalitetniji
razvoj istog.
Općina je opremila i redovno održava Centar civilne zaštite, jedinstven u Slavoniji i Baranji, ali i šire.
Centar služi za osposobljavanje i usavršavanje operativnih snaga civilne zaštite Općine, te je logistički centar u
slučaju prirodnih ili tehničko-tehnoloških ugroza. U prostorijama Centra se nalazi i skladište materijalno-tehničkih
sredstava koje je svakim analiziranim razdobljem sve popunjenije.
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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. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj
27.11.2020.godine donijelo je
ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA
U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, izrađen za područje
Općine Sibinj.
Članak 2.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15., 118/18. i 31/20.), 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 4/2013., 1/2018. i „Službene
novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020.), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22. sjednici održanoj dana
27.11.2020. godine, donosi
PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ ZA 2021. GODINU
UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18. i 31/20.)
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 2021. godini, koji je dio Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na
području Općine Sibinj za razdoblje 2021. – 2024. 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 Sibinj.
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 2020. 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 2021. 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. Zakonao sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18. i 31/20.)
Odluku o osnivanju stožera civilne zaštite donosi načelnik Općine Sibinj te imenuje načelnika, zamjenika
načelnika i članove stožera te donosi Pravilnik o radu stožera.
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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,
• 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 (25 operativno sposobna pripadnika) i Dobrovoljno vatrogasno društvo Slobodnica
(9operativno sposobnih pripadnika – 2 pripadnika su u obvezi produžiti liječnički pregled te će ih tada biti 11).
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 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.
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Povjerenici civilne zaštite
Općine.

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

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.
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.
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•
•
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•

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 2021. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima,
ugrađene su sljedeće stavke:
Plan financiranja sustava civilne zaštite
Aktivnost – Vatrogastvo

Plan za 2021.

Projekcija za 2022.

Projekcija za 2023.

510.000,00
300.000,00
200.000,00

310.000,00
300.000,00
-

310.000,00
300.000,00
-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Plan financiranja sustava civilne zaštite
Aktivnost - Civilna zaštita
Praćenje sustava civilne zašite
1.
Tekuće donacije - HGSS
2.
Tečajevi – osposobljavanje Stožera
3.
Razvoj i opremanje snaga CZ-a
3.

Plan za 2021.

Projekcija za 2022.

Projekcija za 2023.

100.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
70.000,00

50.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00

50.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00

Plan financiranja sustava civilne zaštite
UKUPNO

Plan za 2021.

Projekcija za 2022.

Projekcija za 2023.

610.000,00

360.000,00

360.000,00

1.
2.
3.

Tekuće donacije
Kapitalne donacije – vozilo DVD Sibinj
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja –
oprema za rad

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sibinj za 2021. godinu stupa na snagu
osmog dana od objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 810-01/20-01/11
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 100

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.04/2013,
01/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ br. 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.
sjednici održanoj 27.11.2020. 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
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

1088

1041

Gromačnik

1/1 Općina Sibinj

Površina
čestice u
m²
3484

Površina
služnosti
u m²
82

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, 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: 05-6915/17/ŽF, od 15.09.2017. godine, požurnica Zahtjeva 05-8153/20/ŽF od 28.10.2020. godine i
ispravak Zahtjeva 05-8153-1/20-ŽF od 06.11.2020.godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
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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. 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22. sjednici održanoj
27.11.2020. 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 vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci- Vodovodna
mreža Brodsko Vinogorje
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 sljedećim katastarskim česticama:
k.č.br.

zk.ul.

k.o.

Vlasnik

387/20
858
354/118
387/8
856
386/111

950
1036
950
950
1032
322

Gromačnik
Gromačnik
Gromačnik
Gromačnik
Gromačnik
Gromačnik

Republika Hrvatska
Općina Sibinj
Republika Hrvatska
Republika Hrvatska
Općina Sibinj
Republika Hrvatska

Površina čestice u
m²
566 čhv
723 čhv
706 čhv
777 čhv
1 j 16 čhv
87 čhv

Površina služnosti
u m²
431
457
284
277
2234
206

za zahvat u prostoru – Projekt „Brod 2“, poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slavonski Brod, Brodski
Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci - Vodovodna mreža Brodsko Vinogorje u svrhu izgradnje i održavanja sustava javne
vodoopskrbe naselja Brodsko Vinogorje, k.o. Gromačnik.
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik na sklapanje i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti za nekretnine
iz članka 1. ove Odluke koje se nalaze u vlasništvu Općine Sibinj.
Članak 3.
Za nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke, koje nisu upisane u vlasništvo općine Sibinj, pokrenuti su postupci
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa svrhom upisivanja prava vlasništva u korist općine Sibinj.
Po upisu prava vlasništva nekretnina iz članka 1. ove Odluke, u korist općine Sibinj, ovlašćuje se općinski načelnik na
sklapanje i potpisivanje Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti.
Članak 4.
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 5.
Sastavni dio ove odluke je Zahtjev za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti, oznaka:058667/17-ŽF, od 14.11.2017.godine i Požurnica zahtjeva za sklapanje Ugovora o zasnivanju prava stvarne služnosti
oznaka:05-8152-1/20/ŽF, od 10.11.2020. godine.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 023-05/18-02/13
URBROJ: 2178/08-01-20-22
Sibinj, 27.studeni 2020.g.
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.
sjednici održanoj 27.11.2020. godine, donosi
O D L U K U
o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se osnivanje prava služnosti na nerazvrstanoj cesti i to na k.č.br. 3743/1 k.o.
Slobodnica, upisana u z.k. ul. 2281, za ugradnju i održavanja niskonaponskog 0,4 kV kabelskog priključka i
samostojećeg priključnog mjernog ormara (SSPMO) u korist tvrtke HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB:46830600751.
Članak 2.
Općina Sibinj, kao vlasnik poslužne nekretnine i HEP –Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb,
Ulica grada Vukovara 37, OIB:46830600751, kao stjecatelj prava služnosti, sklopit će Ugovor o osnivanju prava
služnosti zemljišta na nekretnini iz članka 1.ove Odluke, bez naknade.
Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj.
Članak 3.
Sastavni dio ove odluke je dopis za sklapanje Ugovora o pravu služnosti, Broj i znak
401000102/6181/20MI, i prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti zemljišta za ugradnju i održavanje
niskonaponskog 0,4 kV kabelskog priključka i samostojećeg priključnog mjernog ormara (SSPMO) dostavljen
gore navedenim dopisom.
Članak .4
Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 023-05/20-02/61
URBROJ: 2178/08-01-20-2
Sibinj, 27.studeni 2020.g
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Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj:
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 ) i
članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene
novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22. sjednici održanoj
27.11.2020. godine, donosi
O D L U K U
o osnivanju prava stvarne služnosti u korist tvrtke
PLINACRO d.o.o.
Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se osnivanje prava stvarne služnosti na k.č.br. 1226/25, CESTA UKOSI, k.o.
Gromačnik, upisanoj u z.k. ul. 981, u površini služnosti od 239 m², u korist tvrtke Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska
cesta 88a, OIB:69401829750, u skladu s Lokacijskom dozvolom, KLASA:UP/I-350-05/17-01/000065,
URBROJ:531-06-1-1-1-17-0007, od 06.11.2017. godine, koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog
uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, za planirani zahvat u
prostoru: Rekonstrukcija magistralnog plinovoda PČ Slobodnica –MRČ Slavonski Brod DN 400/50 bar u DN
500/75 bar.
Članak 2.
Za osnovano pravo služnosti na zemljištu iz članka 1. ove Odluke ne plaća se naknada sukladno odredbi
članka 4. Zakona o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne
novine“, broj: 80/11).
Članak 3.
O osnivanju prava služnosti sklopit će se Ugovor o osnivanju prava služnosti radi ukopavanja i
održavanja povlasnog cjevovoda Magistralnog plinovoda PČ Slobodnica - MRČ Slavonski Brod DN 500/75, kojim
ugovorom će se urediti imovinsko pravni odnosi.
Za potpisivanje predmetnog Ugovora ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sibinj.
Članak 4.
Sastavni dio ove odluke je Prijedlog za zaključenje Ugovora o osnivanju prava služnosti, pristigao od
Odvjetničkog društva Šeparović, Špehar i Gavranić j.t.d., od 17.08.2020. godine, kopija katastarskog plana s
ucrtanom trasom magistralnog plinovoda i pojasom služnosti 5+5 M i tablični prikaz čestice s površinom služnosti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 023-05/18-02/74
URBROJ: 2178/08-01-20-4
Sibinj, 27.studeni 2020.g.
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Na temelju članka 107. i 109. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19), članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 ) članka 19.
stavak 1. podstavak 3. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine",
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) te članka
30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj
27.11.2020.godine, donijelo je
ODLUKU
O NERAZVRSTANIM CESTAMA
NA PODRUČJU OPĆINE SIBINJ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, gradnja i rekonstrukcija, zaštita, uređenje prometa,
financiranje i nadzor na nerazvrstanim cestama na području Općine Sibinj.
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Općine Sibinj (u nastavku teksta: Općina).
Nerazvrstana cesta je cesta koja se koristi za promet vozilima i koju svatko može slobodno koristiti na način i pod
uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog
propisa.
Općina vodi Jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama na području općine Sibinj.
Članak 3.
Nerazvrstana cesta ne može se otuđiti iz vlasništva Općine niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava
služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci Izvršnog tijela Općine, pod uvjetom da ne
ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i sl.) može se dati u zakup sukladno odlukama Općine,
ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
- cestovna građevina,
- građevna čestica,
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste,
- prometna signalizacija,
- javna rasvjeta i oprema za zaštitu ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i sl.),
- drugi objekti predviđeni projektom ceste.
II. KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 5.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućava uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost
sudionika u prometu te ne oštećuje cestu.
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III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta jesu:
1. redovno održavanje i
2. pojačano održavanje.

Članak 6.

Članak 7.
Redovno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se tijekom godine obavljaju na
nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke
ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.
Pojačano održavanje povremeni su radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija, a takvi radovi obuhvaćaju
i manje prometne zahvate.
Članak 8.
Redovno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:
-ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona,
betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,
- izrada asfaltnog tepiha,
- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,
- čišćenje, odnosno uklanjanje odronjenih i drugih materijala s prometnih površina, bankina,
rigola i jaraka,
- manji popravci elemenata cestovnih objekata,
- zamjena i popravljanje prometne signalizacije i opreme,
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka nerazvrstane ceste,
- uništenje nepoželjne vegetacije (košenje trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj
nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste, te
melioracijskog kanala),
- nasipavanje ceste,
- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima,
- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije
prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,
- ostali radovi.
Članak 9.
Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke
dokumentacije i to:
- obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg i gornjeg stroja većeg opsega nerazvrstane ceste,
- obnavljanje i zamjenu završnog zastora većeg opsega nerazvrstane ceste,
- sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
- zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine,
- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,
- korekcija prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti
prometa i povećanja propusne moći,
- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme cesta kojima se mijenja osnova postojeće
regulacije prometa.
Članak 10.
Nerazvrstane ceste na području Općine održava sama Općina ili osoba kojoj je sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s programom
Općine o održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog
građevinskog zemljišta Općine i drugih kapitalnih ulaganja.
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Pored toga Općina može organizirati obavljanje radova održavanja nerazvrstanih cesta na svom području
ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, materijal, prijevozničke
usluge), dobrovoljnim radom građana te na drugi način u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju
Zakona.
IV. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 11.
Pod izgradnjom nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi na izgradnji novih dionica cesta.
Pod rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi na obnavljanju i pojačanju istrošenih i
dotrajalih kolničkih zastora, ispravak zavoja, ublaženje nagiba i sl.
Članak 12.
Nerazvrstane ceste grade se i rekonstruiraju na osnovu tehničke dokumentacije.
Ako se izgradnjom nerazvrstane ceste predviđa i gradnja komunalnih objekata tehnička dokumentacija mora
obuhvatiti i te objekte i radove koji će se izvesti na površini odnosno ispod ili iznad površine ceste.
Članak 13.
Gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem programu Općine o gradnji objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta Općine i drugih
kapitalnih ulaganja, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostorno-planske dokumentacije
Općine, putem ovlaštene osobe, a u skladu s Zakonom o javnoj nabavi, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i
drugim Zakonima i propisima donesenim na temelju Zakona.
Pored toga, Općina može organizirati obavljanje radova na gradnji nerazvrstanih cesta na svom području
ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, materijal, prijevozničke
usluge), dobrovoljnim radom građana te na drugi način u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju
Zakona.
Članak 14.
Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i graditi prema normativima i propisima o građenju, u skladu s
prostorno-planskom dokumentacijom Općine.
Članak 15.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi
drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti iz trokuta preglednosti.
Ako vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne ukloni raslinje, naprave i ograde
iz trokuta preglednosti, učinit će to Općine putem ovlaštene osobe na teret vlasnika odnosno korisnika ili
posjednika zemljišta.
V. ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA I UREĐENJE PROMETA
Članak 16.
Na zaštitu nerazvrstanih cesta primjenjuju se odredbe akata Općine koji su doneseni ili koji će se donijeti nakon
stupanja na snagu ove Odluke, a u svezi su s zaštitom nerazvrstanih cesta, a na uređenje prometa na
nerazvrstanim cestama odredbe akta Općine Odluke koji uređuju cestovni promet na području Općine Sibinj.
Članak 17.
Osim navedenog u članku 16. ove Odluke radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:
1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine
2. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste bez
suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine,
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3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na cesti,
4. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine – osim oborinskih voda koje se
mogu dovoditi u cestovni jarak,
5. vući po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,
6. izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
7. nanositi blato na cestu,
8. dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
9. okretati traktore s plugovima i drugim poljoprivrednim oruđima na cesti,
10. puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,
11. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu ceste ili u njegovoj
neposrednoj blizini,
12. neovlašteno postavljati zapreke odnosno priječiti odvijanje prometa na cesti,
13. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa ceste,
14. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu
ili ugroziti sigurnost prometa,
15. parkirati vozilo izvan za to određenih površina,
16. svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste.
Ako netko radnjom zabranjenom u stavku 1. ovog članka učini bilo kakvu štetu na nerazvrstanoj cesti dužan je
istu otkloniti o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti, komunalni redar rješenjem će odrediti rokove i način
otklanjanja štete.
Ukoliko počinitelj štete ne postupi po rješenju iz prethodnog stavka, otklonit će se šteta po drugom izvršitelju, a na
teret počinitelja štete.
Počinitelj štete dužan je naknaditi trošak otklanjanja štete u roku od 15 dana od dana ispostave računa.
Članak 18.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, ne ugrožava
sigurnost prometa, ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.
Priključak i prilaz može biti izgrađen samo uz odobrenja (suglasnost) nadležnog tijela Općine.
Priključke i prilaze na nerazvrstanu cestu dužni su održavati vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje
graniči sa nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik, ili posjednik iz stavka 3. ovog članka, ne održava prilaz ili priključak na
nerazvrstanu cestu na način propisan ovom odlukom, priključak ili prilaz popravit će se od strane osobe koja
održava nerazvrstanu cestu, o trošku vlasnika odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 19.
Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi
postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.
Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez odobrenja nadležnog tijela Općine.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija, te zaštititi mjesto
rada.
U odobrenju za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvođenje radova.
Članak 20.
Iznimno od stavka 2. članka 19. ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacija i
uređaja mogu se započeti bez odobrenja, uz obveznu dojavu o poduzetim radnjama nadležnom upravnom tijelu
Općine.
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Pravna osoba koja izvodi radove iz prethodnog stavka dužna je poduzeti sve potrebne radnje za osiguranje
nesmetanog prometa, do sanacije ceste.
Članak 21.
Vlasnici odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja granice sa nerazvrstanim cestama dužni su čistiti i održavati
odvodne jarke i pješačke staze pokraj zemljišta, te prilaze s nerazvrstanih cesta na to zemljište.
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama
dužni su čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke staze.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se:
- održavanje u ispravnom i protočnom stanju,
- produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i drugih sastojaka koji onemogućuju normalno
otjecanje vode),
- košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
- čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza,
- izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza min. profila Ø 60 cm. Iznimno, kada to situacija na
terenu zahtijeva, profili mogu biti i manji, ali isključivo uz pismenu dozvolu Općine.
- odvoz mulja, otpadaka i trave na za to određena mjesta.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su također:
- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste,
- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje
sprječava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste,
- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine uz nerazvrstane
ceste.
Ako vlasnici odnosno korisnici ili posjednici ne postupke u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, komunalni
redar će narediti rješenjem izvršenje ove obveze, a kao ne postupe po rješenju isto će biti izvršeno na trošak
vlasnika odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.
Članak 22.
Nerazvrstanim cestama koje se u naravi ne koriste kao javne može se ukinuti svojstvo dobra u općoj upotrebi ako
prostornim planovima Općine nisu predviđene za prometnu namjenu, te njima Općina može raspolagati sukladno
Zakonu o vlasništvu.
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće
općine Sibinj.
Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite
nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i
gospodarenja cestama kao javnim dobrom.
VI. FINANCIRANJE

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 23.
Sredstva za financiranje održavanja, rekonstrukcije, građenja i zaštite nerazvrstanih cesta osiguravaju se iz:
Proračuna Općine Sibinj
komunalnog doprinosa,
komunalne naknade,
naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i prava zakupa,
drugih sredstava i izvora.
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Raspored i korištenje sredstava za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama određuje se Programom
održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta Općine,
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine, te drugim
aktima Općine donesenim na temelju Zakona i propisa donesenim na temelju Zakona.
VII. NADZOR

Članak 24.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju komunalni redari Općine sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu, Zakonu o cestama, Prekršajnom zakonu i ovoj Odluci.
Osim navedenog u stavku 1. ovog članka u obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:
a) pregledati:
- nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,
- radove održavanja cesta,
- radove koji se obavljaju uz cestu,
- radove na cestama koji se ne smatraju radovima održavanja (ugradnja komunalnih
instalacija uz trup ceste),
- tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju ceste,
- obavljanje poslova zaštite i čuvanja ceste.
b) narediti:
- uklanjanje uočenih nedostataka na cesti zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena
sigurnost prometa ili stabilnost ceste,
- uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost
ili vijek trajanja objekta,
- privremenu obustavu radova koji se izvode suprotno odredbama ove Odluke, suprotno
uvjetima iz suglasnosti za radove na cesti, te suprotno tehničkim propisima, standardima i
normativima s područja cestovne infrastrukture,
- privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po cesti ne može odvijati promet za koji
je namijenjena,
- uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji onemogućavaju odvijanje prometa po cesti,
- vraćanje zauzetog dijela ceste u prijašnje stanje,
- prestanak i uklanjanje drugoga ometanja slobodnog korištenja ceste.
Članak 25.
Ako počinitelj ne postupi po rješenju komunalnog redara, istu činidbu (uklanjanje, činjenje, popravljanje, zamjena i
drugo) učinit će komunalni redar putem treće osobe, o trošku počinitelja.
Članak 26.
Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati osobne
podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.
Članak 27.
Visina troškova izdavanja obveznog prekršajnog naloga utvrđuje se u paušalnom iznosu od 100,00 kn.
VIII. NAKNADA ŠTETE

Članak 28.
Svu štetu učinjenu na nerazvrstanoj cesti počinitelj je dužan nadoknaditi sukladno odredbama Zakona o
obveznima odnosima o odgovornosti za štetu.
Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu, provest će se odgovarajući sudski postupak za naplatu
štete, ukoliko nadležno tijelo Općine ne odluči da se zbog neznatne (procijenjene štete ili se šteta ne može sa
sigurnošću utvrditi ili ako će postupak utvrđenja štete i odgovornosti počinitelja vremenski duže trajati a vrijednost
(procijenjene) štete ne premašuje 1.000,00 kn, ne provodi sudski postupak.
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IX. PREKRŠAJNE ODREDBE

1.
2.
3.
4.

Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
ako postupa protivno članku 17. ove Odluke,
ako postupa protivno članku 18. stavku 2. ove Odluke,
ako postupa protivno članku 19. ove Odluke,
ako postupa protivno članku 21. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili
druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 30.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna koja ne izvrši izvršno
rješenje komunalnog redara donesenog na temelju Zakona i ove Odluke (članak 25.).
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili
druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 31.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja postupa
suprotno članku 26. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička
osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili
druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kn kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 32.
Komunalni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez izdavanja prekršajnog
naloga, u visini donje propisane novčane kazne za pravnu osobu i s njima izjednačene subjekte za prekršaje iz
članka 28., 29. i 30. ove Odluke, kada je prekršaj utvrđen obavljanjem nadzora u okviru svoje nadležnosti,
neposrednim opažanjem, uporabom tehničkih uređaja ili pregledom vjerodostojne dokumentacije, uz izdavanje
potvrde o tome.

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 111

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Ako neka pitanja nisu uređena ovom Odlukom primjenjivat će se posebni propisi Općine kojima se uređuje
cestovni promet na području Općine, komunalni red na području Općine odnosno javne površine.

Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 25/2015).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/20-01/14
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj:
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 ),
članka 35. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 30. Statuta općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj:
1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj 27.11.2020.godine, donijelo je
Odluku
o minimalnim visinama naknade za korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine Sibinj i javnih površina na području općine Sibinj te zonama za korištenje javnih površina općine
Sibinj
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se najniže odnosno minimalne visine zakupnine i naknade za korištenje ili uporabu
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na području općine Sibinj.
Članak 2.
Minimalne visine zakupnine i naknade za korištenje ili uporabu (dalje u tekstu zajedno: minimalne visine
naknade za korištenje) neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na
području općine Sibinj su izražene u kunama, a odnose se na površinu iskazanu u m², te na vremenska
razdoblja navedena u ovom članku prema tabličnom prikazu (dnevna i mjesečna).
Minimalne visine naknade za korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i
javnih površina na području općine Sibinj su sljedeće:
R.br.

Neizgrađeno građevinsko zemljište ili
javna površina

1. Površina pod montažnom garažom
Površina koja se koristi za otvorena skladišta i
2.
slične stvari
Površina koja se koristi za izgradnju
3.
privremenih objekata (baraka i sl.)
Površina koja se koristi za postavu zabavnih
4.
radnji (cirkus, zabavni park, luna-park i sl.)
Površina koja se koristi za deponiranje
5.
građevinskog i drugog materijala
Površina koja se koristi za organiziranje
6.
javnog parkiranja vozila

Minimalna visina
naknade za korištenje
u kn/m²
2,50

Razdoblje
mjesečno

1,00

mjesečno

0,50

mjesečno

5,00

dnevno

0,11

dnevno

0,31

dnevno

7.

Površina koja se koristi za prodaju
poljoprivrednih i drugih sličnih proizvoda

5,00

dnevno

8.

Površina koja se koristi za prodaju božićnih
drvca (borovi, jele, smreke)

8,00

dnevno

9.

Površina koja se koristi za prodaju cvijeća i
rasade

5,00

dnevno

Površina koja se koristi za prodaju lampiona,
10. svijeća, cvjetnih aranžmana ili drugih sličnih
proizvoda

5,00

dnevno

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

5,00

dnevno
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Površina koja se koristi za postavljanje šatora
12. i /ili pokretnog mobilijara radi obavljanja
ugostiteljske ili druge djelatnosti
Površina koja se koristi za prodaju kokica,
kukuruza, kestenja, sladoleda, slastica,
13.
slatkiša, šećerne vate i drugih konditorskih
proizvoda.
Uređene terase ispred ugostiteljskih objekata
14.

15.

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

11,46

dnevno

5,00

dnevno

3,82

mjesečno

- I. zona

9,55

- II. zona

7,64

- III. zona

mjesečno

3,82

Članak 3.
Pod zonama općine Sibinj podrazumijeva se područje općine Sibinj, i to :
I. ZONA – područje uz državnu cestu D525 te područje oko jezera Petnja, osim naselja Grižići.
II. ZONA – područje uz županijsku cestu Ž4202, kroz naselja Bartolovci i Gromačnik te područje naselja
Slobodnica uz županijsku cestu Ž4206 (dio naselja koji se ne nalazi uz državnu cestu D525).
III. ZONA – područje sela Odvoračkog bazena te uz lokalne i neasfaltirane ceste.
Članak 4.
Minimalne visine naknade za korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i
javnih površina na području općine Sibinj za postavljanje reklama iznose dnevno 2,00 kune po četvornom metru
(m²).“
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o minimalnim visinama naknade za korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih površina na području općine Sibinj te
zonama za korištenje javnih površina Općine Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“ broj: 4/2018, 3/2020).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 363-01/20-01/13
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.
sjednici održanoj dana 27.11.2020.g., donijelo je

ODLUKU
O OTPISU DIJELA POTRAŽIVANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.
Ovom se Odlukom otpisuju, dospjela, a nenaplaćena potraživanja općine Sibinj i to komunalne naknade,
u ukupnom iznosu od 323.779,18 kuna, nastala u razdoblju od 01.01.2008. godine do 31.12.2013. godine.
Članak 2.
Otpis potraživanja iz članka 1. ove Odluke provest će se u poslovnim knjigama Općine Sibinj s datumom
31.12.2020. godine, a stanja uskladiti u knjigovodstvenim evidencijama.
Članak 3.
Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 363-03/20-01/11
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj
10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj
22.sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena
Statuta Dječjeg vrtića „Sibinj“

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjena Statuta Dječjeg vrtića „Sibinj“ u tekstu kojeg je utvrdilo
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sibinj“ na svojoj sjednici održanoj 02.rujna 2020. godine.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 601-01/20-01/07
URBROJ: 2178/08-01-20-2
Sibinj, 27.studeni 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 116

Na temelju članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj
10/97, 107/07, 94/13, 98/19), a u svezi članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine
Sibinj na svojoj 22. sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine, donijelo je
ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE
DJEČJEG VRTIĆA „SIBINJ“

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Marijana Cmrečnjak Majstorić, mag.paed. za ravnateljicu Dječjeg vrtića
„Sibinj“.
Članak 2.
Mandat ravnateljice iz članka 1. ove Odluke traje četiri godine, a počinje teči od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Članak 3.
Pouka o pravnom lijeku:
Po primitku ove Odluke, u zakonskom roku, prema članku 42. Zakona o ustanovama („Narodne novine“,
broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), osoba koja je podnijela prijavu na natječaj, može ovu Odluku pobijati
tužbom i pokrenuti upravni spor.
Svaki kandidat koji se prijavio na natječaj za izbor ravnatelja ima pravo pregledati natječajni materijal.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 601-01/20-01/06
URBROJ: 2178/08-01-20-2
Sibinj, 27.studeni 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 117

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013,
1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.
sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2021. godinu

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2021. godinu, koji
prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sibinj“ za 2021. godinu je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„Sibinj“ na 13. sjednici održanoj dana 17. studenog 2020. godine.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 601-01/20-01/09
URBROJ: 2178/08-01-20-2
Sibinj, 27.studeni 2020.g

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 118

Temeljem članka 6., stavak 4. i 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
( „Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) i članka 30. Statuta općine Sibinj ( Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije 4/2013, 1/2018 i „Službene novine općine Sibinj“ br.1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine
Sibinj, na svojoj 22.sjednici održanoj dana 27.11.2020.godine donosi
ODLUKU
O DAVANJU PISANE PONUDE ZA SKLAPANJE NOVIH UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA SA
ZAKUPNIKOM BOSO d.o.o.
Članak 1.
Utvrđuje se da općina Sibinj kao zakupodavac ima sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora sa tvrtkom
Boso d.o.o., Vinkovci, kao zakupnikom za zakup poslovnih prostora u Slobodnici, površine 240 m² i u
Bartolovcima, površine 130m².
Utvrđuje se da je zakupnik iz prethodnog stavka ovog članka, dana 03.11.2020. godine podnio općini Sibinj
zahtjev za pisanom ponudom iz članka 6., stavak 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (
„Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15, 112/18 ) za zakup predmetnih poslovnih prostora pod istim uvjetima za
daljnji period od 5 godina nakon prestanka trajanja važećih ugovora o zakupu.
Utvrđuje se da je mjesečni iznos zakupnine prema navedenim ugovorima iz stavka 1. ovog članka veći od cijene
zakupnine iz članka 18. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sibinj
( „Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 26/2013, 22/2017 ), da su predmetni ugovori o zakupu
poslovnog prostora sklopljeni temeljem javnog natječaja te da zakupnik u potpunosti ispunjava obveze iz istih
ugovora o zakupu poslovnih prostora pa su ispunjeni uvjeti za sklapanje novih ugovora o zakupu prema
podnesenom zahtjevu zakupnika iz prethodnog stavka.
Članak 2.
Daje se pisana ponuda zakupniku tvrtki Boso d.o.o., Vinkovci, H. D. Genschera 22b, za zakup poslovnog
prostora u Slobodnici, površine 240 m² i poslovnog prostora u Bartolovcima, površine 130 m² pod istim uvjetima
ugovorenim u ugovorima iz članka 1., stavak 1. ove odluke, i na vrijeme trajanja zakupa od 5 godina nakon isteka
roka trajanja predmetnih ugovora.
U slučaju da zakupnik ne prihvati predmetnu ponudu iz prethodnog stavka, najkasnije 30 dana prije isteka roka
na koji su ugovori o zakupu poslovnih prostora navedeni u članku 1. stavak 1. ove odluke sklopljeni, smatra se da
predmetni ugovori o zakupu poslovnih prostora prestaju istekom roka na koji su sklopljeni.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za davanje ponude iz članka 2. ove odluke te za sklapanje novih ugovora o
zakupu predmetnih poslovnih prostora u slučaju prihvata ponude iz članka 2., stavak 1. ove Odluke od strane
zakupnika.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 372-03/20-01/02
URBROJ: 2178/08-01-20-2
Sibinj, 27.studeni 2020.godine

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

BROJ 6/2020

str. 119

Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19,
32/20), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanu djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
(„Narodne novine“ broj 1/2019, 1/2020) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine
Sibinj na svojoj 22. sjednici održanoj 27.11.2020.godine donijelo je
ODLUKU
O VISINI PAUŠALNOG POREZA ZA DJELATNOSTI
IZNAJMLJIVANJA I SMJEŠTAJA U TURIZMU

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu po krevetu,
smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, koji se
nalaze na području Općine Sibinj.

Članak 2.
Visina paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu za sva naselja na području Općine
Sibinj utvrđuje se u iznosu:
• 150,00 kuna po krevetu,
• 150,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu te
• 150,00 kuna po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 410-01/20-01/02
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.g
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 120

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 22.sjednici
održanoj dana 27.11.2020. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službene novine Općine Sibinj“, broj: 2/2019, 3/2020) članak 9.
mijenja se i sada glasi:
„Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge
tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili
je izgrađena izražene u četvornim metrima (m²) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se
građevina gradi ili je izgrađena.“
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/19-01/07
URBROJ: 2178/08-01-20-3
Sibinj, 27.studeni 2020.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 121

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine
Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj 27.11.2020. 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 2021. GODINU I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost trgovačkom društvu USLUGE SIBINJ d.o.o. na Plan i program rada
za 2021. godinu i Financijski plan za 2021. godinu.

Članak 2.
Sastavni dio ove odluke je Plan i program rada za 2021. godinu i Financijski plan za 2021. godinu.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/20-01/11
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.11.2020. godina

Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 122

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i
„Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 22. sjednici
održanoj 27.11.2020. godine, donosi

ODLUKU
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 održavanja javnih i zelenih površina za 2021.g.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Cjenik održavanja javnih i zelenih površina za 2021.g.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/20-01/12
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.11.2020. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 123

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj
10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i odredbe članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj: 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine
Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u
cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u
Dječjem vrtiću „Sibinj“
Članak 1.
U Odluci o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni usluga i
programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Sibinj“ („Službene novine Općine Sibinj“,
broj: 4/2020) iz članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:
„Članak 10.a
Kada zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19 dođe do slučaja nemogućnosti
provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere samoizolacije cijeloj odgojno-obrazovnoj skupini ili
djetetu pojedinačno, mjesečna cijena za roditelje, tj. korisnike usluga obračunavati će se sukladno broju dana
korištenja usluga Dječjeg vrtića.
Iznos ugovorenih usluga Dječjeg vrtića, dijeliti će se s brojem radnih dana u tom mjesecu te će se množenjem tog
iznosa (rezultat zaokružen na dvije decimale) sa brojem radnih dana u kojima je roditelj koristio uslugu Dječjeg
vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec.
Pravo na olakšicu u plaćanju usluga Dječjeg vrtića za slučaj samoizolacije zbog koronavirusa COVID – 19 roditelji
dokazuju liječničkom ispričnicom.
Iznimno, ukoliko istu nije moguće ishodovati od strane obiteljskog liječnika, slučaj samoizolacije se dokazuje
temeljem pisane izjave roditelja, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 601-01/20-01/03
URBROJ: 2178/08-01-20-15
Sibinj, 27.11.2020. godine.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 124

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i odredbe članka 30. Statuta Općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“ broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće
Općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o ekonomskoj cijeni usluga
i programa ranog
i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Sibinj“
Članak 1.
U Odluci o ekonomskoj cijeni usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću
„Sibinj“ („Službene novine Općine Sibinj“ broj: 4/2020) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:
„Članak 1.a
Kada zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19 dođe do slučaja nemogućnosti
provođenja odgojno-obrazovnog rada zbog izricanja mjere samoizolacije cijeloj odgojno-obrazovnoj skupini ili
djetetu pojedinačno, mjesečna cijena za roditelje, tj. korisnike usluga obračunavati će se sukladno broju dana
korištenja usluga Dječjeg vrtića „Sibinj“.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 601-01/20-01/03
URBROJ: 2178/08-01-20-16
Sibinj, 27.11.2020. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 125

Temeljem članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
("Narodne novine" broj: 123/17) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020), Općinsko vijeće Općine Sibinj na
svojoj 22.sjednici održanoj 27.11.2020.godine, donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Strateškog plana razvoja općine Sibinj za razdoblje 2021.-2025. godine
Članak 1.
Na prijedlog načelnika, Općina Sibinj pokreće postupak izrade Strateškog plana razvoja općine Sibinj za
razdoblje 2021.-2025. godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).
Članak 2.
Plan razvoja temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Općinu Sibinj koji se donosi za
razdoblje do konca 2025. godine, a kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva iz
akata strateškog planiranja, odnosno iz nacionalnih strateških planova, te plana razvoja jedinice područne
(regionalne) samouprave.
Članak 3.
Plan razvoja donosi se u svrhu definiranja smjernica daljnjeg razvoja općine Sibinj, te osiguravanja strateške
podloge za upravljanje razvojem sukladno potrebama stanovnika uz učinkovito i održivo korištenje raspoloživih
resursa.
Članak 4.
Lokalni koordinator za strateško planiranje i upravljanje Općine Sibinj dužan je prije započinjanja izrade Plana
razvoja ishoditi mišljenje nadležnog tijela o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene
utjecaja na okoliš prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.
Članak 5.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu osmog dana od dana
objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 023-01/20-01/99
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković

OPĆINA SIBINJ

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SIBINJ

BROJ 6/2020

str. 126

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 članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) Općinsko vijeće
Općine Sibinj na svojoj 22.sjednici održanoj dana 27.11.2020. godine donijelo je

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA
PODUZETNIŠTVA U OPĆINI SIBINJ

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom poticanja razvoja poduzetništva u općini Sibinj (u daljnjem tekstu „Program“) utvrđuju se opći uvjeti,
kriteriji i postupak dodjele jednokratnih bespovratnih potpora za početak obavljanja registrirane djelatnosti s ciljem
poticanja razvoja poduzetništva na području općine Sibinj.
Članak 2.
Jednokratne bespovratne potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti (dalje u tekstu „Potpore“)
dodjeljuju se u iznosu od 10.000,00 kuna, prema uvjetima propisanim ovim Programom.
Potpore iz prethodnog stavka ovog članka ne mogu se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima
Općine Sibinj koristile potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti.
Članak 3.
Pravo na dodjelu Potpora iz članka 2. ovog Programa mogu ostvariti:
1. Postojeći i novi obrtnici, i to fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine
Sibinj, koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su,
računajući od 01.01.2019. godine ili u tekućoj godini, započele sa obavljanjem
registrirane djelatnosti obrta i koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli potpore male
vrijednosti u svrhu samozapošljavanja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
2. Tvrtke ( trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o.) koja imaju registrirano sjedište na području
općine Sibinj, koja su osnovana računajući od 01.01.2019. godine ili u tekućoj godini, koja
su započela sa obavljanjem gospodarske djelatnosti i imaju sklopljen Ugovor o dodjeli
potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje. Bitan uvjet za ostvarenje prava na Potpore je taj da osnivač ili osnivači
tvrtke ( trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o.) ukoliko ih je više, su fizičke osobe sa
prebivalištem na području općine Sibinj.
Članak 4.
Za provedbu ovog Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Sibinj.
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Visinu godišnjih sredstava koja će se koristiti za provedbu ovog Programa određuje Općinsko vijeće općine
Sibinj, prilikom donošenja Proračuna Općine Sibinj.
Potpore se dodjeljuje za određenu kalendarsku godinu i to do iskorištenja financijskih sredstava koja su
predviđena u proračunu Općine Sibinj, za svaku proračunsku godinu.
Članak 5.
Pravo na korištenje Potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti fizičke i pravne osobe čija primarna djelatnost
obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih
projekata.
Članak 6.
Pravo na Potpore se ne mogu ostvariti sljedeći gospodarski subjekti (pravne ili fizičke osobe):
• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• koji imaju dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju dospjeli dug prema Općini Sibinj.
Članak 7.
Uz zahtjev za dodjelu Potpora iz ovog Programa potrebno je priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima
službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva za dodjelu potpore (za obrtnika ili osnivača tvrtke i pravnu osobu),
3. Presliku Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja,
sklopljenog sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
4. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,(za obrtnika ili osnivača tvrtke)
5. Presliku osobne iskaznice (fizičke osobe vlasnika obrta ili fizičke osobe osnivača tvrtke i osobe
ovlaštene za zastupanje tvrtke ukoliko ista nije osnivač tvrtke),
6. Izjavu da obrtnik nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da
nije u mirovini ( primjenjivo za fizičke osobe obrtnika),
7. Potvrda Općine Sibinj o nepostojanju dugovanja prema Općini Sibinj (za obrtnika ili osnivača
tvrtke i pravnu osobu)
8. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti
9. Podatak o bankovnom računu
10. Drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba
Članak 8.
Za provedbu ovog Programa zaduženo je Povjerenstvo koje odlukom imenuje općinski načelnik. Povjerenstvo se
sastoji od predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo provjerava cjelovitost pristiglih zahtjeva i priložene dokumentacije, te obavlja pregled istih.
Povjerenstvo nakon provjere dostavljene dokumentacije sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli potpora koji se
upućuje općinskom načelniku na donošenje.
Po donošenju Zaključka općinskog načelnika, o dodjeli potpore, obavještava se podnositelj zahtjeva odnosno
korisnik potpore (dalje u tekstu: Korisnik potpore) i sklapa se ugovor o dodjeli potpore.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun Korisnika potpore.
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Korisnik potpore dužan je omogućiti Općini Sibinj kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Ukoliko je Korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji
ne odgovara njegovom stvarnom stanju, Korisnik potpore dobivenu Potporu mora vratiti u Proračun
Općine Sibinj, a bit će i isključen iz svih općinskih potpora narednih 5 godina.
Članak 9.
Sa Korisnikom potpore koji udovoljava uvjetima ovog Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa
sredstva, na temelju prijedloga Povjerenstva, i donošenja zaključka općinski načelnik zaključuje Ugovor o
dodjeli potpore (dalje u tekstu: Ugovor).
Korisnik potpore je obvezan prije potpisa Ugovora, kao instrument osiguranja provedbe Ugovora, dostaviti bjanko
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrene Potpore.
U slučaju da je Korisnik potpore postojeći li novi obrtnik, iz članka 3. stavak 1. točke 1. ovog Programa,
bjanko zadužnicu kod javnog bilježnika ovjerava fizička osoba, vlasnik obrta, na iznos odobrene Potpore.
U slučaju da je Korisnik potpore tvrtka, iz članka 3. stavak 1. točka 2. ovog Programa, bjanko zadužnicu kod
javnog bilježnika ovjerava fizička osoba, osnivač tvrtke, na iznos odobrene Potpore.
Zadužnica kao instrument osiguranja Ugovora može se aktivirati u slučaju kršenja odredbi Ugovora,
objavljenog Javnog poziva i ovog Programa.
Bjanko zadužnica koja je instrument osiguranja provedbe Ugovora vraća se tek nakon urednog ispunjenja
svih ugovornih obveza iz istog.
Članak 10.
Potpore se dodjeljuju za pokriće troškova koji su nastali ili će nastati do kraja tekuće godine, u kojoj je dodijeljena
Potpora.
Potpore se ne odobravaju za nabavu vozila i nabavu rabljene opreme niti se iste mogu u tu svrhu utrošiti.
Korisnik potpore koji se nalazi u sustavu PDV-a ne može utrošiti Potpore na plaćanje poreza na dodanu
vrijednost odnosno plaćanje PDV-a nije prihvatljiv trošak.
Članak 11.
Korisnik potpore iz članka 3. stavak 1. točke 1. ovog Programa obvezan je obavljati registriranu djelatnost
obrta u trajanju od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora iz članka 9. ovog Programa.
Korisnik potpore iz prethodnog stavka dužan je zadržati prebivalište na području Općine Sibinj najmanje 12
mjeseci od dana potpisivanja Ugovora iz članka 9. ovog Programa.
U slučaju da Korisnik potpore iz članka 3. stavak 1. točke 1. ovog Programa, unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog
članka, prestane obavljati registriranu djelatnost obrta ili odjavi prebivalište sa područja Općine Sibinj, ili mu čak
bude raskinut Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, potpisan sa Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje zbog bilo kojeg razloga, obvezan je Općini Sibinj vratiti isplaćena sredstva Potpore u
roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat isplaćene Potpore od strane Općine Sibinj.
Ukoliko Korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3.ovog članka na iznos potraživanja isplaćene
Potpore obračunati će se zakonska zatezna kamata.
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Članak 12.
Korisnik potpore iz članka 3. stavak 1. točke 2. ovog Programa obvezan je imati registrirano sjedište na
području općine Sibinj i obavljati gospodarsku djelatnost, u trajanju od 12 mjeseci od dana potpisivanja
Ugovora iz članka 9. ovog Programa.
Osnivač tvrtke koja je Korisnik potpore dužan je zadržati prebivalište na području općine Sibinj u trajanju od
12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora iz članka 9. ovog Programa.
U slučaju da osnivač tvrtke u roku iz prethodnog stavka ovog članka, ne zadrži prebivalište na području
općine Sibinj ili Korisnik potpore promjeni sjedište tvrtke izvan područja općine Sibinj ili prestane obavljati
gospodarsku djelatnost ili mu čak bude raskinut Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu
samozapošljavanja, potpisan sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zbog bilo kojeg razloga, obvezan je
Općini Sibinj vratiti isplaćena sredstva Potpore u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat
isplaćene Potpore od strane Općine Sibinj.
Ukoliko osnivač tvrtke ili Korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3.ovog članka na iznos
potraživanja isplaćene Potpore obračunati će se zakonska zatezna kamata.
Članak 13.
Na temelju ovog Programa, općinski načelnik objavljuje Javni poziv s uvjetima davanja Potpora u tekućoj
proračunskoj godini.
Javni poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Sibinj.
Javni poziv sadrži najmanje: naziv tijela koje objavljuje poziv, predmet javnog poziva, opće uvjete i kriterije za
dodjelu potpore, obveze korisnika potpore, popis potrebne dokumentacije, naziv i adresu tijela kojem se podnose
zahtjevi i druge potrebne informacije.
Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se
prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja proračunskih sredstava, a najdulje do kraja tekuće godine.
Ukoliko je potrebno, može se od podnositelja zahtjeva uz postojeću, zatražiti i pojedina dodatna dokumentacija, u
cilju dokazivanja ispunjavanja uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom.
Ugovori se mogu zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu, prema raspoloživim novčanim
sredstvima proračuna, za svaku proračunsku godinu u kojoj je objavljen javni poziv.
Pojedinom Korisniku potpora ista se može dodijeliti samo jednom.
Pravo prvenstva imaju prijavitelji zahtjeva za Potpore koji posluju u području proizvodne djelatnosti.
Članak 14.
Korisnik potpora dužan je pridržavati se svih ugovornih obveza sukladno sklopljenom Ugovoru po raspisanom
Javnom pozivu i ovom Programu.
Nakon proteka 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, Korisnik potpora obvezan je Općini Sibinj dostaviti:
1. Financijsko izvješće poslovanja za proteklih 12 mjeseci, kako bi dokazao obavljanje registrirane
djelatnosti obrta ili gospodarske djelatnosti tvrtke u trajanju 12 mjeseci nakon potpisivanja Ugovora,
2. Uvjerenje o prebivalištu, za Korisnika potpore obrtnika i fizičku osobu osnivača tvrtke koja je Korisnik
potpore,
3. Izvješće u kojem je vidljivo za koju namjenu su utrošena financijska sredstava dobivene Potpore.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Zahtjevi podneseni po Javnom pozivu raspisanom po Programu poticanja poduzetništva općine Sibinj („Službene
novine Općine Sibinj“, broj:5/2019) dovršiti će se po odredbama ovog Programa, ako je to povoljnije za
podnositelja koji je podnio zahtjev.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program poticanja poduzetništva općine Sibinj
(„Službene novine Općine Sibinj“, broj:5/2019).
Članak 17.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 023-01/20-01/100
URBROJ: 2178/08-01-20-1
Sibinj, 27.studeni 2020.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković
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Temeljem članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj )
samoupravi ( „Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 45. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) i
članka 4. i 5. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sibinj ( Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije br. 27/2016, i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018), Općinski načelnik
Općine Sibinj, dana 10. prosinca 2020. godine donosi
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sibinj na dan 10. prosinca 2020. godine, potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika te potreban broj službenika na
određeno vrijeme, u 2020. godini.
Članak 2.
Na dan 10. prosinca 2020. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sibinj, za koji se donosi ovaj Plan
prijma zaposleno je 4 (četiri) službenika na neodređeno vrijeme.
Članak 3.
U Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj u toku 2020. godine ne planira se primanje u službu službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme.
Članak 4.
U Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj u toku 2020. godine ne planira se primanje u službu vježbenika za
vježbeničko osposobljavanje.
Članak 5.
U Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj u toku 2020. godine planira se prijam u službu službenika na određeno
vrijeme, za vrijeme trajanja projekta radi obavljanja privremenih poslova i to na radno mjesto „ viši stručni
suradnik – voditelj projekta“ -1 izvršitelj.
Članak 6.
Prijam u službu obavlja se sukladno propisima koji uređuju status službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Članak 7.
Sastavni dio ovog Plana prijma je i tablica koja se nalazi u privitku istog.
Članak 8.
Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sibinj za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

KLASA:080-01/20-01/01
URBROJ: 2178/08-03-20-1
Sibinj, 10. prosinca 2020. godine

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik:
Josip Pavić, univ.spec.oec.
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Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka
45. stavka 9. točke 19. (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine
Općine Sibinj“, broj: 01/2018, 2/2020) Općinski načelnik općine Sibinj donosi

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA
DJEČJEG VRTIĆA „SIBINJ“

Članak 1.
Tomislav Topalović s danom 31.12.2020. godine, na osobni zahtjev, razrješuje se funkcije člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Sibinj“, u koje vijeće je imenovan Odlukom o imenovanju članova upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Sibinj“ („Službene novine Općine Sibinj“, broj 1/2020).

Članak 2.
Za novog člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sibinj“ umjesto razrješenog člana iz članka 1. ove Odluke,
imenuje se Krunoslav Eraković, kojem mandat počinje teći od dana 01.01.2021. godine.

Članak 3.
Krunoslavu Erakoviću mandat člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sibinj“ traje do isteka vremena na koje je bio
imenovan razrješeni član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sibinj“ iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sibinj“.

KLASA: 601-01/20-01/11
URBROJ:2178/08-03-20-2
Sibinj, 11. prosinca 2020. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec.
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