
1. OPĆI PODATCI  

 

1.1. Geoprometni položaj  

Brodsko-posavska županija nalazi se u južnom dijelu Slavonske nizine, na prostoru između planina 

Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je ujedno i državna granica prema 

BiH u dužini od 163 km.  

Unutar Republike Hrvatske, Brodsko-posavska županija graniči na zapadu sa Sisačko-moslavačkom 

županijom, na sjeveru s Požeško-slavonskom, na sjeveroistoku s Osječko-baranjskom i na istoku s 

Vukovarsko-srijemskom županijom. Područje županije prostire se na 2034 km², što čini 3,59% ukupne 

površine Republike Hrvatske i zauzima 14. mjesto u Republici Hrvatskoj po površini među 

županijama. Brodsko-posavsku županiju obilježavaju dva osnovna cestovna pravca. Prvim, 

interkontinentalnim, u pravcu zapad-istok, povezane su zemlje zapadne Europe sa zemljama Bliskog 

istoka. Tim pravcem, a duž cijelog područja Županije, prolazi željeznička, cestovna, riječna i 

telekomunikacijska mreža te naftovod. Drugi inter-regionalni pravac, od sjevera prema jugu, spaja 

zemlje istočne i srednje Europe s Jadranom.  

U sastavu Brodsko-posavske županije nalazi se 28 jedinica lokalne samouprave i to 2 grada i 26 

općina s ukupno 184 naselja.  

 

Slika 1. Brodsko-posavska županija 

Općina Bebrina sastoji se od naselja Banovci, Bebrina, Dubočac, Kaniža, Stupnički Kuti, Šumeće i 

Zbjeg. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, općina broji 3.244 stanovnika, raspoređenih na 

971 kućanstvo te kao takva spada u općine s relativno niskom gustoćom naseljenosti sa do 50 

stanovnika po kilometru kvadratnom. Općina se prostire na 100,32 km².  

Slika 2. Općina Bebrina 



Općina Bebrina teritorijalno graniči s općinom Oriovac na zapadu, općinama Bodski Stupnik i Sibinj na 

sjeveru te gradom Slavonskim Brodom na istoku. S južne strane je omeđena rijekom Savom, koja je 

ujedno i državna granica s Bosnom i Hercegovinom. Prostor općine Bebrina karakterističan je za 

nizinski prostor uz rijeku Savu, koji čini oko 50% prostora županije. Kroz općinu Bebrina ne prolaze 

važniji cestovni pravci, osim županijske ceste koja povezuje naselja općine s županijskim središtem 

Slavonskim Brodom.  

 

1.2. Povijesni razvoj  

Zastava općine Bebrina je u plavom srebrni graničar. Radi se o liku vojnika graničara iz vremena Vojne 

Krajine u karakterističnoj odori koji drži dugačku pušku. Zastava je plava s grbom u sredini 

obrubljenim crveno i plavo. Svečana zastava je pravi trokutasto završavajući gonfalon s grbom u 

sredini obrubljenim crveno i plavo, iznad njega u dva luka žuti natpis OPĆINA BEBRINA, a ispod grba 

okružujući ga hrastova grančica i tri klasa žita. 

 

Slika 3. zastava općine Bebrina 

Sela općine Bebrina, a pogotovo Bebrina i Kaniža posjeduju specifičan oblik gradnje sela, s velikim 

travnatim površinama koje se nalaze u sredini sela, s kućama s jedne i druge strane. Tradicionalne 

ceste omeđene kanalima se također nalaze uokolo travnate površine. Općina se trudi zadržati taj 

tradicionalni oblik gradnje, te se radi i na očuvanju vegetacijskog pokrova tih površina, kako bi se 

zadržao tradicijski izgled sela u općini. 

  

 

 

Slika 4. Selo Bebrina 

 

 

 



1.3. Klima i reljef  

Područje općine je nisko, zaravnjeno zemljište uz rijeku Savu, veće vlažnosti, te još uvijek ne potpuno 

zaštićeno od visokih vodostaja rijeke Save. To je prostor akumulacijsko-tektonskog reljefa. 

Karakteristike reljefa su određene mlađim tektonskim procesima i klimatskim promjenama u 

pleistocenu i imale su velikog utjecaja na hidrografske odnose ovog prostora. Površina cijele općine 

se nalazi na području sliva Jelas u svrhu zaštite područja od bujičnih potoka s Dilj-gore koji su prijetili 

Slavonskom Brodu i Jelas polju. U morfološkom smislu u okviru nizine rijeke Save mogu se izdvojiti 

manje morfo-genetske cjeline: naplavna ravan Save ili poloj Save, fluvio-močvarna nizina, terasna 

nizina i glacis-terasa. Prema prostornom planu općine, cijelo područje se nalazi ili u poplavnom 

pojasu ili u branjenom području od poplava od rijeke Save. Sava ima tipični kišno-snježni režim koji 

karakterizira glavni maksimum u ožujku, a sekundarni u prosincu. Glavni se minimum, jako izražen, 

javlja u kolovozu, a sekundarni, vrlo slabo izražen, u siječnju.  

Geološki cijelo područje županije pripada jugozapadnom dijelu Stare panonske mase. Po strukturnim 

odlikama možemo razlikovati tri geološko-geomorfološke cjeline na ovom području: Slavonsko-

srijemska potolina, Savska potolina i Slavonsko gorje. Općina Bebrina se nalazi u središnjoj zoni 

savske nizine koju obilježava smjena poplavnih polja i ocjeditih prostora između njih, a znatne 

površine su pod šumama i pašnjacima. Naselja u tom području su izdužena, uz cestu, ostavljajući 

vrijednije prostore za poljoprivrednu proizvodnju.    

Ukupne klimatske karakteristike područja Brodsko-posavske županije, kao dijela šireg područja 

Istočne Hrvatske, odlikuju osobine umjereno tople klime (prema Köppenovoj klasifikaciji). Ovu klimu 

karakteriziraju srednje mjesečne temperature više od 10°C tijekom više od četiri mjeseca u godišnje, 

srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22°C, te prosječna godišnja količina oborina od 700-

800 mm. Klimatske karakteristike ovog prostora odlikuje homogenost klimatskih osobina, a određena 

odstupanja javljaju se uslijed reljefnih osobina prostora. Klimatske prilike su također određene i 

pripadnošću i položajem ovog područja širem području Panonske nizine, te se može generalno 

konstatirati da se, u klimatskom smislu, ovo područje nalazi na prijelazu između vlažnijih osobina 

kontinentalne klime na zapadu i sušnijih područja na istoku.  

Prisavsku nizinu i njezinu lokalnu klimu, odlikuju visoka relativna vlažnost, češće pojave magle, 

posebno proljeće i jesen, učestalije pojave mraza te kraće trajanje insolacije.  

2. STANOVNIŠTVO 

Stanovništvo i njegove značajke su veoma značajne stavke svakog područja na način da njegova 

pojedina demografska obilježja u velikoj mjeri obilježavaju njegov gospodarski, kulturni, društveni 

kao i sveopći razvoj te su pokazatelj razvojnog potencijala određene društvene sredine. 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku 2011. godine na području općine Bebrina stanuje 

3252 stanovnika u 966 kućanstava. Udio stanovništva općine Bebrina u ukupnom stanovništvu 

Brodsko – posavske županije, koje broji 158575 stanovnika iznosi 2%. 

Naselje Bebrina je administrativno sjedište općine Bebrina, a po broju stanovnika najveće je naselje 

Kaniža. Iz Tablice 1. je vidljivo kako su naselja općine Bebrina u većoj mjeri ujednačena po broju 

stanovnika što ukazuje na policentričnost općine Bebrina. 

Tablica 1. Prirodno kretanje stanovništva u općini Bebrina 

Naselja u 

sastavu 

Broj 

stanovnika 

Broj 

stanovnika 

Broj 

stanovnika 

Broj 

stanovnika 

Broj 

stanovnika 



općine 1971. godine 1981. godine 1991. godine 2001. godine 2011. godine 

Banovci 443 372 399 400 357 

Bebrina 684 577 536 521 494 

Dubočac 377 287 268 282 202 

Stupnički Kuti 548 473 430 394 384 

Šumeće 594 552 602 610 580 

Zbjeg 468 453 450 510 427 

Kaniža 884 755 779 824 808 

Ukupno 3998 3469 3464 3541 3252 

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, 2011. godine 

Iz prethodne tablice vidljiv je lagani pad broja ukupnog broja stanovništva u razdoblju od 1971. – 

1991. godine, zatim neznatni porast u razdoblju od 1991. – 2001. godine pa opet pad ukupnog broja 

stanovništva u razdoblju od 2001. – 2011. godine od 8,16% što je posljedica prirodne depopulacije, 

ali i iseljavanja, posebice mladog stanovništva. 

Prosječna gustoća naseljenosti na području općine Bebrina iznosi 32,20 stan/km2 što je značajno 

ispod županijskog (78,12 stan/km2) i državnog (75,71 stan/km2) prosjeka. 

Dobno-spolna struktura temeljna je demografska struktura budući da pokazuje potencijalnu vitalnost 

stanovništva te iz nje proizlaze kontingenti nužni za biološku reprodukciju i formiranje radne snage. 

Tablica 2. Dobno-spolna struktura stanovništva 

 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 

Ukupno 200 204 258 261 241 199 186 

Muški 94 106 114 134 121 107 88 

Ženski 106 98 114 127 120 92 98 

 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 

Ukupno 205 203 258 233 191 115 126 

Muški 109 107 141 125 102 60 53 

Ženski 96 96 117 108 89 55 73 

 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+  

Ukupno 144 122 77 25 4 0 3252 

Muški 58 46 27 7 0 0 1627 

Ženski 88 76 50 18 4 0 1625 

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, 2011. godine 



Kao i ostatku Republike Hrvatske, i na području općine Bebrina uočava se regresivni ili kontraktivni 

tip dobne strukture kojeg karakterizira niski udjel djece s obzirom na stanovništvo srednje dobi, što 

uzrokuje nizak, opadajući prirodni porast i pokazuje proces depopulacije. 

U spolnoj strukturi u istoj mjeri su zastupljeni muškarci i žene. 

Tablica 3. Podjela stanovništva na mlado (0-14 godina), zrelo (15-64 godine) i staro (>65 godina) 

2001. godine 

0-14 15-64 >65 Nepoznato Ukupno 

835 2160 539 7 3541 

2011. godine 

0-14 15-64 >65 Ukupno 

662 2092 498 3252 

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, 2011. godine 

Podjelom stanovništva na mlado (0-14 godina), zrelo (15-64 godine) i staro (>65 godina) te 

usporedbom podataka iz 2001. godine i 2011. godine razvidno je kako dominantni demografski 

proces koji obilježava suvremeno društvo nije zaobišao niti područje općine Bebrina. 

U promatranom razdoblju došlo je do smanjenja udjela mladog stanovništva i povećanje udjela 

zrelog stanovništva, dok je udjel starog stanovništva ostao isti što ukazuje na prisutnost  procesa 

blagog starenja stanovništva. 

Starenje stanovništva ima većinom negativne implikacije na daljnji demografski i gospodarski razvoj. 

U demografskom pogledu, proces starenja stanovništva negativno utječe, kako na ukupno kretanje, 

tako i na strukturu stanovništva, dok u gospodarskom smislu, starenje stanovništva utječe na 

smanjenje broja stanovnika u radnoj dobi te na stupanj ukupne aktivnosti stanovnika. 

Tablica 4. Obrazovna struktura stanovništva (15 i više godina starosti) 

Bez škole i nezavršena osnovna škola 458 

Osnovna škola 950 

Srednja škola 1093 

Visoko obrazovanje 89 

Ukupan broj stanovnika u dobi od 15 i više 

godina starosti 

2590 

Izvor podataka: Državni zavod za statistiku, 2011. godine 

Što se tiče obrazovne strukture stanovništva, od ukupno 2590 stanovnika, starijih 15 i više godina, 

458 osoba (17,68%) je bez škole ili nije završilo osnovnu školu, 950 osoba (36,67%) je završilo 

osnovnu školu, 1093 osobe (42,20%) ima srednju stručnu spremu dok su 89 osoba visokoobrazovane 

(3,43%). 

Usporedba podataka na razini općine Bebrina s podacima na državnoj razini ukazuje na lošiju 

obrazovnu strukturu, posebno u kategoriji visokoobrazovanih. 



Prema obrazovnim područjima stanovništva prevladava inženjerstvo, prerađivačka industrija i 

građevinarstvo (583 osobe), zatim usluge (219 osoba) i društvene znanosti, poslovanje i pravo (195 

osoba). Od ostalih djelatnost zastupljene su poljoprivreda (81 osoba), zdravstvo i socijalna skrb (39 

osoba) i obrazovanje (18 osoba). 

138 stanovnika (4,24%) općine Bebrina se izjasnilo kao pripadnici nacionalne manjine. U strukturi 

nacionalnih manjina najbrojniji su Ukrajinci (83 osobe) i Srbi (34 osobe), zatim slijede Albanci, 

Bošnjaci, Bugari, Poljaci, Rumunji, Rusi, Slovaci i Slovenci sa po manje od 10 pripadnika. 

3. RADNA SNAGA 

3.1 ZAPOSLENOST 

U pogledu zaposlenosti na području općine Bebrina, sukladno podacima Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, na dan 31. prosinca 2014. godine ukupno je evidentirano 100 zaposlenih 

osoba, kako slijedi: 

Tablica 5. Osiguranici mirovinskog osiguranja prema osnovama osiguranja 

Osnova osiguranja Osiguranici 

Radnici kod pravnih osoba 52 

Obrtnici 16 

Poljoprivrednici 25 

Samostalne profesionalne djelatnosti 2 

Radnici kod fizičkih osoba 4 

Osiguranici zaposleni kod međunarodnih 

organizacija i u inozemstvu 

0 

Osiguranici – produženo osiguranje 1 

Ukupno 100 

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Godišnjak 2014., travanj 2015. 

godine 

Temeljem gore navedenih podataka vidljivo je da 52% zaposlenih čine radnici kod pravnih osoba, 

slijede poljoprivrednici s udjelom od 25%, zatim obrtnici s 16% udjela. 

3.2. NEZAPOSLENOST 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Slavonski Brod, na dan 30. 

lipnja 2015. godine, na području općine Bebrina bilo je registrirano 236 nezaposlenih osoba u 

evidenciji HZZ-a, od čega je 128 (54,23%) žena. 

Od ukupnog broja evidentiranih, 62 (26,27%) osobe su bez radnog iskustva, a posebno je potrebno 

istaknuti kako je 113 (47,88%) osoba dugotrajno nezaposleno, odnosno nalaze se u evidenciji HZZ-a 

duže od 12 mjeseci. Od ukupnog broja nezaposlenih 7 (2,96%) osoba su osobe s invaliditetom, a 36 

(15,25%) nezaposlenih osoba imaju status hrvatskog branitelja. 

 

 



 

 

 

Tablica 6. Obrazovna struktura nezaposlenih 

Bez škole i 

nezavršena 

osnovna 

škola 

Osnovna 

škola 

Srednja škola Viša škola, I. 

stupanj 

fakulteta i 

stručni studij 

Fakultet, 

akademija, 

magisterij, 

doktorat 

Ukupno 

44 53 125 10 4 236 

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, lipanj 2015. godine 

Promatrajući obrazovnu strukturu nezaposlenih, prevladavaju osobe srednje stručne spreme 

(52,96%). Značajan je i broj osoba bez škole, s nezavršenom osnovnom školom i završenom 

osnovnom školom (41,10%) koji su u vrlo nepovoljnom položaju na tržištu rada s malim izgledima 

pronalaska zaposlenja. Najmanji broj nezaposlenih bilježi se u skupini visokoobrazovanih (5,93%). 

Tablica 7. Dobna struktura nezaposlenih 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 i 

više 

Ukupno 

20 36 21 13 25 22 27 33 25 14 236 

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, lipanj 2015. godine 

Što se tiče dobne strukture nezaposlenih, 77 (32,62%) osoba su mlade osobe do 29 godina, a 72 

(30,50%) osobe spada u skupinu teže zapošljivih osoba koje su starije od 50 godina. 

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Slavonski Brod, u 2015. godini, 

na području općine Bebrina nisu evidentirani korisnici mjera aktivne politike zapošljavanja. 

Tablica 8. Kretanje broja nezaposlenih u razdoblju 2010. – lipanj 2015. godine 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Lipanj 2015. 

403 406 386 379 330 236 

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, Godišnjak 2011., Godišnjak 

2012., Godišnjak 2013., Godišnjak 2014., Mjesečni statistički bilten, Broj 6, XVI/2015. 

4. GOSPODARSTVO 

4.1.PODUZETNŠTVO I OBRTNIŠTVO 

Prema dostupnim podacima iz Registra poslovnih subjekata te Obrtnog registra, na području Općine 

Bebrina registriran je 51 gospodarski subjekt.  

Prema gospodarskim djelatnostima, najviše je poslovnih subjekata koji se bave poljoprivredom, 

prerađivačkim proizvodima, trgovinom, ugostiteljstvom i prijevozom. 

 

TABLICA 9:  Prostorni razmještaj gospodarskih djelatnosti 

Red. NASELJE Poljoprivreda Prerađivačka   Trgovina Hoteli, Prijevoz 



broj    industrija restorani 

1. Banovci +  +   

2. Bebrina +  + +  

3. Dubočac +  +   

4. Kaniža +  + +  

5. Stupnički Kuti + + +   

6. Šumeće  + + +   

7. Zbjeg +  +  + 

Izvor: Općina Bebrina (Strateški plan razvoja Općine Bebrina 2009.-2014.) 

 

Gospodarstvo općine vezano je najvećim dijelom za valorizaciju poljoprivrednih površina, dakle 

predstavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ostale djelatnosti su vrlo slabo razvijene, što 

pokazuje broj radnih mjesta. U uslužnom sektoru je najzastupljenija  trgovina kao odraz potrebe 

opskrbe stanovništva. Općina Bebrina je gospodarski slabo razvijena općina. Gospodarstvo u najvećoj 

mjeri počiva na primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, tj. na korištenju poljoprivrednog zemljišta kao 

najrasprostranjenijeg prirodnog resursa. Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za  

mirovinsko osiguranje na području općine evidentirana su 102 radna mjesta, od čega 56 u 

gospodarstvu. Proizvodne djelatnosti su simbolično zastupljene i premda spadaju po nacionalnoj 

klasifikaciji u prerađivačku industriju, one to u pravnom smislu nisu. Radi se o obrtima i to proizvodnji 

svijeća i sitotisku. Napredak i razvoj proizvodnih djelatnosti je vidljiv u posljednjih nekoliko godina 

tako da sada na području općine djeluju tvrtke koje se bave djelatnostima prerade drveta, prerade 

otpada te proizvodnjom betonskih elemenata i sl. 

 

4.2.PODUZETNIČKE ZONE 

 

TABLICA 10: PODUZETNIČKA ZONA ŠUMEĆE: 

Površina cca 200.000 m² 

Veličina parcele prosječno 2500-10.400 m² 

Postojeća infrastruktura u izgradnji 

Komunalni priključci nema 

Udaljenost od autoceste 25 km 

Poljoprivredne površine nema izgrađenih objekata 

Cijena zemljišta minimalna (po dogovoru) 

Izvor podataka: Strateški plan razvoja Općine Bebrina 2009.-2014. 

 

Područje poslovne/poduzetničke zone Šumeće predstavlja investicijsko ulaganje od javnog značaja za 

cjelokupnu Općinu Bebrina, susjedne općine i dobrim dijelom zapadni dio Brodsko-posavske 

županije. 

Općina Bebrina izvršila je potrebna ulaganja u dio infrastrukturnih objekata posebno u dijelu 

rekonstrukcije pristupnih putova, dovođenja energenata u neposrednu blizinu poslovne zone Šumeće 

i sl. tako da su sve pripremne radnje obavljene. 

Poslovna zona Šumeće smještena je na južnom dijelu naselja Šumeće. Njezina pozicija je točno 

određena postojećim poljskim putem koji ide od središta sela prema rijeci Savi. Navedenim putem 

sagrađena je asfaltirana cesta  koja vodi direktno do poslovne zone. Također je uređena kanalska 



mreža do  iste. Područje Poslovne zone Šumeće je udaljeno cca 500 m od naselja te 1 km od rijeke 

Save. Razmatrano područje radne zone u okvirima opisanih granica ima površinu od 20,51 ha. 

Za potrebe daljnjeg razvitka Općine Bebrina bit će izgrađen i poseban plan uređenja prostora 

izgradnje područja Poslovne zone Šumeće, kojim će biti definirana namjena, korištenje i način 

gradnje, definirani osnovni pokazatelji o prostornim i drugim kapacitetima, te određivanje 

projektiranja komunalne infrastrukture područja. Do izrade ovog dokumenta, ovaj plan još uvijek nije 

izrađen.  

Namjena prostora je određena orijentacijski maksimalno za pojedine korisnike, uz jasno određene 

javne sadržaje, rekreaciju, pejzažno zelenilo, i uređeno zelenilo. Bez obzira na generalno određenje i 

parcelaciju, moguće je graditi i veće gospodarsko – proizvodne cjeline, u naravi vezati više parcela u 

jednu veću, te na takav način postići bolju iskorištenost prostora unutar područja izgradnje.  

 

4.3. POLJOPRIVREDA 

U ukupnoj površini Općine (10.590,1 ha) najveći udio (58,8%) imaju poljoprivredne površine.  

Na području općine Bebrina poljoprivredne površine su zastupljene 6.225,7 ha (58,8%) što je u 

odnosu na prosjek Županije manje za 3,2%. Obradive poljoprivredne površine zauzimaju 5.266,6 ha 

što je udjel od 49,4% u ukupnim površinama Općine i udjel od 83,9% u poljoprivrednim površinama 

Općine što je i prikazano u sljedećoj tablici. 

 

TABLICA 11: STRUKTURA ZEMLJIŠTA PO KATEGORIJAMA KORIŠTENJA I VLASNIŠTVA OBRADIVE 

POLJOPRIVREDNE POVRŠINE 

OBLIK  

VLASNIŠTVA 

ORANICE 

(ha) 

VOĆNJACI (ha) VINOGRADI 

(ha) 

LIVADE 

(ha) 

UKUPNO 

(ha) 

DRŽAVNO 

PRIVATNO 

UKUPNO  

1786,9 

2809,4 

4596,3 

0,3 

26,8 

27,1 

 

0,00 

0,00 

0,00 

324,0 

319,2 

643,2 

2111,2 

3155,4 

5266,6 

Izvor podataka: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (Prostorni plan BPŽ 2008.) 

Trend smanjenja poljoprivrednih površina prisutan je na području Općine. Uzrokovan je širenjem 

naselja, izgradnjom prometnica i ostale infrastrukture te degradacijom tala raznim procesima. 

 

4.4. ŠUMARSTVO 

Šumom je pokriveno, odnosno šumsko zemljište zauzima, prema podacima iz katastra, oko 2.295,4 

ha što je udjel od 21,7% u ukupnoj površini općine. U odnosu na pokrivenost područja šumama na 

razini Županije gdje udjel šuma iznosi 23,47%, šume općine imaju manju zastupljenost, odnosno 

udjel. 

Šume (šumsko zemljište) kojima upravljaju Hrvatske šume su zastupljene na 1.392,3 ha1 i imaju udjel 

u ukupnim šumskim površinama Općine od 60,6% dok su privatne šume razvijene na 903,1 ha 

odnosno imaju udjel u ukupnim šumskim površinama Općine od 29,4%. Promatrajući prostorni 

raspored, šume kojima gospodare Hrvatske šume su zastupljene u sjeverozapadnom dijelu Općine.  

Središnji i južni dio Općine, osim ribnjačarskih površina i šuma kojima gospodare Hrvatske šume 

pokriven je sporadično manjim šumskim površinama koje su uglavnom u privatnom vlasništvu. 

                                                           
1
 Podatak iz katastra  



U strukturi šuma, pod upravom Hrvatskih šuma, gospodarske šume imaju udjel od 99,9%, a šume 

posebne namjene (šuma za istraživanje) udjel od 0,1% (u ukupnim šumskim površinama). 

Na području općine Bebrina nalazi se šumarija Slavonski Brod koja gospodari šumama podijeljenim u 

gospodarske jedinice. Unutar granica Općine nalazi se veći dio gospodarske jedinice „Mrsunjski lug-

Migalovci“. 

 

 

4.5. LOV I RIBOLOV 

Na području općine Bebrina djeluju dvije ribolovne udruge: 

- Športsko ribolovno društvo „Čikov“ Šumeće 

- Športsko ribolovna udruga „Sunčar“ Bebrina 

 

4.6. RIBNJAČARSTVO 

Na području općine Bebrina nalazi se dio Jasinjskih ribnjaka, površine 491,2 hektara. Ribnjaci su u 

državnom vlasništvu, te su u vrijeme pune iskorištenosti bili najveći ribnjaci u Europi koji su 

opskrbljivali cijelo područje bivše Jugoslavije, ali i izvoz. Proizvodnja slatkovodne ribe je, prema 

podatcima Hrvatskog zavoda za statistiku od 2013 godine nalazi u konstantnom padu, te je trenutno 

na državnoj razini iznosi 3.235 tona.  

 

4.7.ENERGETSKE MINERALNE SIROVINE  

Na području općine ne postoje crpilišta mineralnih sirovina.  

 

4.8. TURIZAM 

Na području općine Bebrina turističko-ugostiteljski kapaciteti su zastupljeni s ukupno pet objekata: 

jedan restoran, dva objekta caffe bara, jedan disco bar, te jedan buffet. 

Ovi objekti prostorno su raspoređeni u tri naselja u Općini i to: restoran, buffet i caffe bar u Kaniži, 

jedan caffe bar u Bebrini i disco bar u Zbjegu. 

Ukupna površina ugostiteljskih objekata iznosi 701 m². U športsko-rekreacijskom centru Migalovci, 

ugostiteljsku ponudu čine jedan restoran, s oko 150 mjesta u zatvorenom dijelu i terasom od oko 250 

m², te buffet s oko 40 mjesta. Uz caffe bar u naselju Kaniža, to je područje s najbrojnijim 

ugostiteljskim sadržajima u Općini, ali i s najbrojnijim rekreacijskim i drugim turističkim sadržajima na 

prostoru općine Bebrina. Športsko-rekreacijski centar je u privatnom vlasništvu te je trenutno 

zatvoren za upotrebu stanovništvu. Potrebno je značajnije ulaganje u infrastrukturu centra kako bi se 

njegovo funkcioniranje vratilo na razine od prije 1990 godine, ali on ujedno predstavlja i najveći 

turistički potencijal općine Bebrina.   

Osim objekata i sadržaja turističke namjene, na području Općine postoje i dodatni sadržaji koji se 

mogu turistički valorizirati i na taj način obogatiti turističku ponudu ukupnog prostora. U naselju 

Stupnički Kuti održava se tamburaški festival početkom srpnja, a koji posjećuje oko 250 posjetitelja, a 

koji se kao manifestacija stalnog karaktera može uključiti u turističku ponudu prostora Općine. 

 

 

 

5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

5.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA 



Cestovni promet 
Cestovna mreža Općine je dobro razvijena. Sva naselja povezana su asfaltiranim cestama koje su 
postavljene tako da osiguravaju dobar pristup općinskom centru.  
 

Tablica 12: Postojeće javne kategorizirane ceste na području Općine 

KATEGORIJA 
CESTE 

OZNAKA CESTE ŠIRINA 
KOLINKA (m) 

DULJINA CESTE 
(km) 

Županijska Ž 4202 5,0 – 5,5  

Ž 4228 5,5 3,6 

Lokalna L 42036 5,0  

L 42047 5,0 2,8 

Izvor: ZPO Osijek 

Istovremeno, prometna povezanost cestovne mreže općine Bebrina s okruženjem je loša. To je 
izraženo u pristupu čvorišta Lužani (autocesta Zagreb – Lipovac). Osim toga, uopće nema veza javnim 
kategoriziranim cestama s prostorom susjedne općine Oriovac. Cestovna veza prema istoku i gradu 
Slavonskom Brodu je bolja jer su osigurana dva cestovna ulaza na prostor grada Slavonskog Broda, 
jedan uz rijeku Savu, a jedan uz trasu postojeće autoceste.  

Opća karakteristika svih kolnika na području Općine je da su u lošem stanju, djelomično i jako 
oštećeni. 

Riječni promet 

Plovni put na rijeci Savi je u okviru prostora općine Bebrina duljine cca 18,0 km. Loše stanje 
uređenosti plovnog puta rezultat je nestandardiziranosti radova.  

Zračni promet 

Od zračnog prometa na području Općine postoji jedno letjelište za zrakoplove u zoni naselja Dubočac. 
Uzletno – sletna staza je travnata, duljine 600 m i širine 75 m. Uzletno – sletna staza je postavljena 
tako da bi se kod prilaza sa zapadne strane moralo ući u zračni prostor susjedne države.  

5.2. TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

Pošta 

Na području Općine poštanska mreža sadrži samo jedan poštanski ured s dostavnim područjem koji 
je u sastavu operativne jedinice za kontrolu i nadzor Slavonski Brod. Ovaj poštanski ured nalazi se u 
općinskom središtu Bebrina, a dostavno područje pokriva područje cijele Općine. 

Telekomunikacijska mreža 

Postojeće javne telekomunikacije u nepokretnoj mreži na području Općine obuhvaćaju magistralni 
telekomunikacijski svjetlovod (TK-MG/S), spojne vodove (TK-K), komutacije (centrale) te mjesne 
mreže. 

Mobilne mreže koriste svesmjerne veze za povezivanje pokretnih i baznih stanica. To su veze u 
visokofrekventnom području. Bazne stanice su povezane s nadređenom centralom kabelskim 
sustavom veza.  

5.3. ELEKTROOPSKRBA 

Opskrba električnom energijom potrošača na području općine Bebrina ostvaruje se isključivo iz 
elektroenergetske mreže Republike Hrvatske, pošto na području ove Općine ne postoje postrojenja 
za proizvodnju električne energije. 



Postojeća distribucijska mreža na području Općine obuhvaća naponske razine od 35 kV, 10 (20) kV i 
0,4 kV te javnu rasvjetu. Na 35 kV naponskoj razini područjem Općine prolazi jedan nadzemni 35 kV 
dalekovod koji radijalno napaja postojeću TS 35/10(20) kV Bebrina. Ukupno instalirana snaga dva 
transformatora je 6,5 MVA. Na 10(20)/0,4 kV, te nadzemne 10(20) kV dalekovode. 

5.4. JAVNA RASVJETA  

U svim naseljima postoji izgrađena mreža javne rasvjete , ali je potrebna detaljna rekonstrukcija 
mreže u većini naselja kako bi se postigla energetska učinkovitost novog LED-sustava u odnosu na 
žarulje sa žarnom niti kakve su sada u upotrebi.  

5.5. PLINOOPSKRBA  

Na cijelom području Općine nema izgrađene distribucijske plinovodne mreže po naseljima pa se 

smatra najzaostalijim distributivnim područjem, ali je ista planirana. 

5.6. VODOOPSKRBA 

Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika vode na prostoru općine Bebrina riješena je iz javnog 
vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod kojim su pokrivena sva naselja. Procjenjuje se da je od 
ukupnog broja stanovnika općine Bebrina na vodoopskrbni sustav priključeno oko 62%.  

Stanovnici koji nisu priključeni na postojeći vodoopskrbni sustav vodom se opskrbljuju uglavnom iz 
vlastitih izvorišta što uz neriješeno odvođenje sanitarnih i otpadnih voda predstavlja potencijalnu 
opasnost za zdravlje. 

5.7. ODVODNJA OTPADNIH VODA  

Na području općine Bebrina nije izgrađen sustav odvodnje. Stanovnici otpadne i sanitarne vode 
rješavaju pomoću septičkih, sabirnih ili crnih jama. Komasacija katastarskih općina Općine Bebrina je 
izvršena. Pri tome se misli na katastarske općine sa znatnim udjelom poljoprivrednih površina. 
Zajedno s komasacijom vršeni su hidrotehnički zahvati uređenja vodozračnog režima. 

5.8. GOSPODARENJE OTPADOM 

Tvrtka „Jakob Becker“ iz Gornje Vrbe, zadužena je za prikupljanje otpada jednom tjedno na cijelom 
području općine i deponiranje istoga (deponiranje se vrši na odlagalište izvan općine kojim upravlja 
Komunalac d.o.o. Županja). 

Svako naselje iz sastava Općine ima svoje odlagalište, a sve ih karakterizira neuređenost i nelegalnost. 
Ukupno je na području Općine registrirano 7 odlagališta: sjeverno i južno od naselja Stupnički Kuti 
(veličine 1 ha), zapadno od naselja Bebrina (1 ha), zapadno od naselja Kaniža (1,5 ha), jugozapadno 
od naselja Zbjeg (1 km) te dva odlagališta jugozapadno od naselja Šumeće (po 1 ha).  

Potpisivanjem Sporazuma i Društvenog ugovora za osnivanje buduće komunalne tvrtke Šagulje d.o.o. 

kojim su definirani načini izvršenja zajedničke uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, 

stvoreni su preduvjeti za nastavak aktivnosti na uspostavi regionalnog sustava gospodarenja 

otpadom za Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Sisačko-moslavačku županiju. Regionalni centar 

za gospodarenje otpadom na lokaciji Šagulje, na području Nove Gradiške, veličine 26 hektara, bit će 

baziran na tehnologiji mehaničko – biološke obrade što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine 

otpada na odlagalištu, a povećanjem reciklaže. 

5.9. GROBLJA 

Postojeća groblja nalaze se u sljedećim naseljima: Banovci – na groblju postoje dvije kapele, jedna je 
katolička, a druga pravoslavna kapela Svetog Proroka Ilije, Bebrina, Dubočac, Kaniža (Staro Groblje), 
Stupnički Kuti te zajedničko groblje na području Šumeća i Zbjega. 



6.  DRUŠTVENE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURA 

Društvene djelatnosti  pripadaju skupini središnjih funkcija  lokalne samouprave, a usmjerene su 

prema podizanju standarda i kvalitete života stanovništva. 

One podižu obrazovnu  i kulturnu razinu stanovnika. Unutar planiranih građevinskih područja moguće 

je graditi školske, predškolske, vjerske i zdravstvene ustanove i druge sadržaje koji se mogu graditi u 

skladu s potrebama i mogućnostima Općine. 

6.1.  JAVNA UPRAVA 

Općina Bebrina ustrojena je kao jedinica lokalne samouprave unutar Brodsko-posavske županije. 

Općinska uprava je smještena u središtu općine u sklopu koje za upravne poslove je nadležan 

jedinstveni upravni odjel. 

Na području općine Bebrina osnovano je 7 mjesnih odbora : Banovci, Bebrina, Dubočac, Kaniža, 

Stupnički Kuti, Šumeće i Zbjeg. 

Slika 5: Zgrada općinske uprave, IZVOR:  web stranica općine 

 

6.2.  ODGOJNO OBRAZOVNA STRUKTURA 

U Bebrini djeluje matična osnovna škola „Antun M. Reljković“ za nastavu od I-VIII razreda koja 

pokriva potrebe Općine. Škola je sagrađena 1986.god. i funkcionira u sljedećim prostornim uvjetima: 

Tablica 13: adekvatnost učioničkih prostora  

 
Površina zemljišne parcele 

 
38.534 m² 

 
Unutrašnji prostor bez dvorane 

 
1.224,25 m² 

 
Neto učionički prostor 

 
495 m² 

 
Broj učionica 
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Izvor: Strateški plan razvoja Općine Bebrina 2009.- 2014.g. 



Osnovna škola je dobila ime po Matiji Antunu Relkoviću (Reljković) koji je rođen u Davoru, 6. 

siječnja 1732. –  umro u Vinkovci, 22. siječnja 1798., hrvatski prosvjetiteljski prozaik. 

OŠ "Antun Matija Reljković" sastoji se od matične škole u Bebrini i područnim školama u okolnim 
selima općine Bebrina. To su: Kaniža, Zbjeg, Šumeće, Banovci, Dubočac i Stupnički Kuti. Broj učenika 
je  379 učenika (ukupno u matičnoj i područnim školama). 

Usklopu škole postoji školska dvorana površine 291,6 m² i vanjsko asfaltirano igralište površine 500 

m². Ostala naselja su pokrivena mrežom područnih škola s nastavom I-IV razreda. Većinu područnih 

osnovnih škola se nalazi u objektima građenim u 19.stoljeću. 

Učenici V-VIII razreda iz naselja Općine putuju u matičnu školu u Bebrini. 

 

Slika 6:  Osnovna škola Bebrina, IZVOR: web stranica osnovne škole 

Tablica 14:OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠKOLSKE GODINE 

2012./2013  

Škole Razredni 
odjel 

Učenici Učenici 
koji su 
završili 
školu 

Učitelji S punim radnim 
vremenom 

   Svi 

 

Učenice  svi Žene Svi Žene 

Četvero
godišnje 
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13 128 64 - 15 13 14 12 

Osmogo
dišnje 

1 10 196 83 44 21 13 13 10 

Izvor:  Državni zavod za statistiku  

6.3.  ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 

Od objekata zdravstva samo u Bebrini postoji objekt ambulante u sklopu kojeg funkcionira ordinacija 

opće prakse i zubna ambulanta te ljekarna. Također postoji objekt veterinarske ambulante. Ovi 

objekti zadovoljavaju potrebe svih stanovnika Općine. 

U skladu s propisanim minimumom društvenih funkcija (PPŽ), ambulanta u Bebrini bi trebala prerasti 
u zdravstvenu stanicu s više specijalističkih timova, a u Kaniži i Šumeću bi trebalo otvoriti ambulante 
opće medicine. 
 
Socijalna zaštita 



 

Potrebe iz oblasti socijalne zaštite će stanovništvo općine Bebrina i dalje zadovoljavati u Slavonskom 

Brodu. 

6.4.   JAVNI PROSTOR 

Društveni domovi u općini Bebrina izgrađeni su u svim naseljima te se koriste za organiziranje i 

održavanje različitih manifestacija i događanja. 

Za određene prigode povremeno se koriste i vatrogasni domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava 

Slika 7: Mreža društvenih djelatnosti 

 

Izvor: Strateški plan razvoja općine Bebrina, 2009.-2014. 

6.5.   SPORTSKO REKREATIVNI SADRŽAJI I INFRASTRUKTURA 

Objekte za šport i rekreaciju na području općine Bebrina čine objekti i sadržaji u okviru osnovne 

škole, a namijenjeni zadovoljavaju potrebe tjelesno- zdravstvene kulture učenika, športski tereni 

namijenjeni za športska natjecanja te rekreaciju različitih kategorija korisnika, te športsko-rekreacijski 

sadržaji u okviru turističko-rekreacijskog centra Migalovci, a koji su namijenjeni različitim korisnicima, 

kako s područja Općine, tako i drugih područja. 



U okviru Osnovne škole u Bebrini izgrađena je športska dvorana, ukupne površine od 292 m². Osim 

osnovne namjene ovi objekti mogu koristiti za različite namjene lokalnog stanovništva ( športske, 

rekreacijske, kulturno-razne manifestacije. 

Najbrojniji športski tereni su nogometna igrališta, koje imaju sva naselje na prostoru Općine, a čija 

ukupna površina iznosi 160.066 m². 

Sportsko-rekreacijski centar Migalovci, udaljen svega 8 km od gradske jezgre, smješten je na površini 

od 82.000 m², a u svom sastavu, uz igralište, ima  olimpijski i dječji bazen koji trenutno nije u funkciji 

ali prostor ima enorman potencijal za razvoj. 

6.6.   CIVILNO DRUŠTVO 

Tablica 15: Organizacije civilnog društva u općini Bebrina 

 
Naziv udruga 

 
Djelatnost 

BEBRINSKA UDRUGA MLADIH Uduženje mladih 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BEBRINA Vatrogasna djelatnost 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KANIŽA Vatrogasna djelatnost 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO STUPNIČKI KUTI Vatrogasna djelatnost 

DOBROVOLJN O VATROGASNO DRUŠTVO BANOVCI Vatrogasna djelatnost 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DUBOČAC Vatrogasna djelatnost 

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BEBRINA  

DRUŠTVO ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI Lovna djelatnost 

KULTURNO - UMJETNIČKO DRUŠTVO "BEBRINA" Kulturno-umjetnička djelatnost 

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "GRANIČAR"Stupnički 
Kuti  

Kulturno-umjetnička djelatnost 

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "ŠOKADIJA" Šumeće Kulturno-umjetnička djelatnost 

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "POSAVAC" KANIŽA Kulturno-umjetnička djelatnost 

NOGOMETNI KLUB "BONK" BEBRINA Sportska  djelatnost 

NOGOMETNI KLUB "GRANIČAR" STUPNIČKI KUTI Sportska  djelatnost 

NOGOMETNI KLUB "POSAVAC" KANIŽA Sportska  djelatnost 

KUD "Andrija Pelih"- Šumeće Kulturno-umjetnička djelatnost 

NK Gaj- Zbjeg Sportska djelatnost 

NK MLADOST 1977 BANOVCI Sportska  djelatnost 

NK ŠOKADIJA Sportska  djelatnost 

STOLNOTENISKI KLUB " KANIŽA 2009 " Sportsko- rekreativna djelatnost 

STOLNOTENISKI KLUB "POSAVAC" - KANIŽA Sportsko- rekreativna djelatnost 

STROJNI PRSTEN - "BEBRINA" Poljoprivredna djelatnost 

Kutljanska udruga mladih - Stupnički Kuti Udruženje mladih 

Zbježanska udruga mladih - Zbjeg Udruženje mladih 

Ukrajinsko KPD TarasŠevčenkoKaniža Kulturno-umjetnička djelatnost 

STROJNI PRSTEN - "POLJANE" Poljoprivredna djelatnost 

ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA "SUNČAR" - BEBRINA Športsko-ribolovna djelatnost 

VETERANSKI NOGOMETNI KLUB "OPĆINA BEBRINA" Sportsko-rekreativna djelatnost 

ŠRD "ČIKOV" ŠUMEĆE Ribolovno-rekreativna djelatnost 

LU SRNA  BANOVCI Lovna djelatnost 

Izvor: Općina Bebrina, Odjel za informiranje 



 

 

6.7.   MANIFESTACIJE 

Na području općine Bebrina se održavaju brojne manifestacije od kojih su najznačajnije: 

- KUD „Bebrina“: Urodila šuma žirovica 

- KUD „Graničar“: Slavonija u srcu i duši 

- KUD „Posavac“: Kolo na Matniku za Grgurevo 

- KUD „Šokadija“: Inati se Slavonijo 

- KUD „Andrij Pelih“ :Tradicionalni ukrajinski bal 

- UKPD „Taras Ševčenko“: LITERARNO-DRAMSKE VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku 

- Bebrinska udruga mladih: Advent u Bebrini 

- Bebrinska udruga mladih: Križni put Bebrina-Dubočac 

- Kutljanska udruga mladih: Dani prvog hrvatskog piva u Kutima 

- Bebrinska udruga mladih: Sportske igre mladih 

- Kutljanska udruga mladih: Olimpijada mladih  

- Zbježanska udruga mladih: Sportske igre mladih 

7.  KULTURNA I PRIIRODNA BAŠTINA 

7.1. KULTURNA BAŠTINA 
 

Područje općine Bebrina karakterizira određeni broj kulturnih dobara koja u budućnosti mogu postati 
temelj gospodarskog razvoja ovog područja, posebice kroz intenzivniji razvoj turističkih djelatnosti. 
 
Tablica 16:  Kulturna dobra u općini Bebrina 
 

Oznaka dobra Mjesto Naziv Vrsta kulturnog dobra 

Z-1680 Bebrina Crkva sv. Marije Magdalene Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno 

Z-1354 Bebrina Inventar crkve sv. Marije Magdalene Pokretno kulturno dobro - zbirka 

P-4623 Bebrina Tradicijska kuća (Kuća Crnac) k. br. 97 Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno 

Z-1681 Dubočac Crkva sv. Mihovila Arkanđela Nepokretno kulturno dobro - pojedinačno 

Z-1356 Dubočac Inventar crkve sv. Mihovila Arkanđela Pokretno kulturno dobro - zbirka 

 

 
Izvor: Ministarstvo kulture 2015.g. 
 
7.1.1.  Crkva Sv. Marije Magdalene – Bebrina 
 
Crkva je kasnobarokna-klasicistička, s užim polukružnim svetištem i bočnom sakristijom. Izgrađena je 
1821. godine. Korpus zvonika ukomponiran je u pročelje, te zaključen kapom u obliku zvonolike 
kupole s lanternom. Tri prozorska otvora su ostakljena vitrajima. Na zabatu je okulus. Prozori na 



zvoniku imaju polukružni nadvoj. Pročelje i zvonik su vertikalno raščlanjeni pilastrima. Dva traveja 
lađe i jedan u svetištu imaju svodove u obliku češke kape. Iznad apside je polukalota. Osnovni 
materijali od kojih je crkva građena su opeka i drvena građa. Unutrašnjost je opremljena vrijednim 
baroknim inventarom, propovjedaonicom, oltarima, klupama i klecalima koji su oblikovani u duhu 
klasicizma. 
 
 
Slika 8:Crkva Sv. Marije Magdalene – Bebrina 
 

 
 
Izvor: Ministarstvo kulture 2015.g. 
 
7.1.2.  Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene 
 
Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene dopremljen je 1825. g. iz požeške crkve sv. Lovre i skladno 
se uklapa u kasnobaroknu arhitekturu crkve. Čine ga glavni oltar, bočni oltari, propovjedaonica, 
orgulje, plastika raspeća Krista, slika sv. Antuna Pustinjaka, slika sv. Vida, klupe za vjernike, sakristijski 
ormar, kalež, svijećnjaci i kandilo. Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene odraz je klasicističkog 
stila, osim dijela barokne plastike, koja se unatoč razlici stilova, skladno uklapa u interijer. 
 
Slika 9:Inventar župne crkve sv. Marije Magdalene 
 

 
 
Izvor: Ministarstvo kulture 2015.g. 
 

7.1.3. Bebrina, Tradicijska kuća (Kuća Crnac) k. br. 97 

Tradicijska kuća „čelo puta“ s okućnicom u Bebrini, k.br. 97, ističe se osobitom masivnošću dimenzija, 
starošću i decentnim dekorom pročelja. Zgrada je značajno svjedočanstvo narodne graditeljske tradicije 
prve polovice 19. stoljeća. Prema kazivačima, kuću gradi zadružna obitelj Crnac (Zorani) u vrijeme gradnje 
Župne crkve Sv. Marije Magdalene (1821.), i jedna je od najstarijih zgrada u mjestu. Riječ je o dosta visokoj 
visokoprizemnoj zgradi s podrumskim prostorijama ispod većeg dijela kuće, smještenoj uz regulacijsku 
liniju ulice. Zabatno pročelje kuće, monumentalnih je razmjera i posjeduje četiri identična prozora, dva 
više od tipično slavonskih tradicijskih kuća sa zabatnim pročeljem. 

7.1.4.  Crkva sv. Mihovila Arkanđela, Dubočac 



Crkva je kasnobarokno - klasicistička građevina zaključena užim polukružnim svetištem. Izgrađena 1785. 
godine. Zvonik s atikom ukomponiran je u glavno pročelje, te zaključen šiljatom kapom. Iznad segmentno 
zaključenog portala s klasicističkim vratnicama nalazi se lučno zaključeni prozorski otvor, flankiran 
konkavno uvučenim nišama. U vrijeme izgradnjecrkva je imala svod, koji je zamijenjen tabulatom. 
Unutrašnjost crkve opremljena je vrijednim kasnobaroknim inventarom koji čine glavni oltar s oltarskom 
palom sv. Mihovila, kasnobarokna propovjedaonica natkrivena baldahinom, relikvijar sv. Križa iz 1745. 
godine i kamena škropionica na profiliranom podnožju. 

Slika 10:Crkva sv. Mihovila Arkanđela, Dubočac 

 
Izvor: Ministarstvo kulture 2015.g. 

 
7.1.5.  Inventar župne crkve sv. Mihovila Arkanđela 
 
 Inventar župne crkve sv. Mihovila Arkanđela u Dubočcu stilskih odlika kasnog baroka, većim je dijelom iz 
18. st. i čine ga glavni oltar, bočni oltar, slika sv. Antuna Pustinjaka, slika sv. Jurja, plastika sv. Florijana, 
plastika sv. Mihovila Arkanđela, svijećnjaci, propovjedaonica, relikvijar, navicula, škropionica i raspelo, 
Oltarna pala s prizorom sv. Mihovila Arkanđela rad je brodskog slikara Grubera. Oltar sv. Lucije, s retablom 
izveden je u polikromiranom drvu. Bočni oltar Majke Božje na prijelazu u svetište iz doba je rokokoa. 
Središnja zona retabla je pravokutna s ostakljenom nišom u kojoj je plastika Madone s djetetom. 
 

Slika 11:Inventar župne crkve sv. Mihovila Arkanđela 

 

Izvor: Ministarstvo kulture 2015.g. 

Ostala kulturna dobra:  

Kulturna dobra novije povijesti – 

Spomen bista ispred osnovne škole F. Marinića, Bebrina 

Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u centru naselja, Bebrina 

Spomenik proslavi tisućgodišnjice hrvatskog kraljevstva 1925.god., Bebrina 

Spomen ploča na spomen svim vojnim i civilnim žrtvama domovinskog rata na domu u Dubočcu 

Spomen ploča na Domu kulture u čast žrtavaFašizma, Kaniža 



Spomen ploča na spomen svim vojnim i civilnim žrtvama domovinskog rata ispred doma u  Kaniži 

Spomen ploča Dikanović Petru na rodnoj kući, Stupnički Kuti 

Spomen ploča u spomen tisućugodišnjice hrvatskog kraljevstva na ulazu u crkvu, Stupnički Kuti 

Spomen česma u znak palih boraca i žrtava Fašizma, Šumeće 

Spomen ploča na spomen svim vojnim i civilnim žrtvama domovinskog rata na domu u  Šumeću 

Etnološko kulturno dobro/etnološka građevina – 

Posavska visokoprizemnica k.br. 25, Bebrina 

Velika posavska visokoprizemnica s četiri dvokrilna prozora na zabatnom pročelju, Bebrina 

Posavska visokoprizemnica s kolskim i osobnim ulazom k.br. 59, Kaniža 

Posavska visokoprizemnica k.br. 62, Stupnički Kuti 

Posavska visokoprizemnica s  kolskim ulazom k.br.116, Stupnički kuti 

Posavska visokoprizemnica k.br. 87., Zbjeg 

Evidentiran arheološki lokalitet –  

Prapovijesno nalazište "Glog dolina“- Bebrina 

Prapovijesno nalazište "Jasinje“, Stupnički Kuti, 

Prapovijesno nalazište ADA, Zbjeg 

Antičko nalazište, lokalitet nepoznat, Zbjeg 

Nekropola Trebnja, Zbjeg 

Sakralno kulturno dobro 

Crkva sv. Grgura u Kaniži, 

Crkva sv. Grgura u Kaniži je jednobrodna građevina građena 1748.g., kao filijalna crkva Brodskog 

samostana. 1846.g. sazidan je toranj. Zidovi i svodovi su od cigle, a pokrov je od 

biber crijepa. Prilikom ratnih razaranja pretrpjela je manje oštećenje na površini. Kao održavanje 

obnovljen je toranj i krov. Crkva ima barokno-klasicističke stilske karakteristike. 

Crkva pohođenja BDV Elizabeti 

Crkva je jednobrodna građevina građena 1858.g., sa zabatnim tornjem i svodovima. Po vanjskoj 

površinskoj obradi i pojednostavljenom raščlambom površine pročelja i profilima ne može se svrstati u 

neko stilsko razdoblje. Prilikom ratnih razaranja pretrpjela je velika površinska oštećenja, a u izravnoj mjeri 

je i konstruktivno rastrešena. Obnova nakon ratnih razaranja nije obavljena po strožim kriterijima za što i 

nije bilo materijalnih uvjeta ali je u cijelosti današnje stanje dostojno crkvenoj građevini. S obzirom da je 



substruktura zidova i svodova izvorna i kao takva izuzetna, ovu građevinu treba tretirati kao kulturno-

povijesno dobro šire od lokalnog značaja. 

7.2.  PRIRODNA BAŠTINA 
 

Cijelo područje općine Bebrina nalazi se unutar šireg područja Jelas polja, koji je zaštićen u kategoriji 
zaštićeni krajolik (ZK). 
Jelas polje značajno je jer se nastavlja na dijelove aluvijalnih staništa rijeke Save (Park prirode Lonjsko 
polje) i predstavlja spoj između zapadnih i istočnih dijelova rijeke Save. Obilježava ga biološka i 
krajobrazna raznolikost. Posebice se ovdje ističe izmjena plošnih poljodjelskih sa šumolikim oblicima, a 
napose vodne površine ribnjaka Jelas, vodni resurs ekološkog značaja. 
U okviru cjelovitog područja ono je odlukom Skupštine Brodsko-posavske županije od 15. lipnja 1995. 
proglašen zaštićenim krajolikom. 
 
 

 



SWOT ANALIZA OPĆINE BEBRINA 

SNAGE 
 

GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI 
I OKOLIŠ 

• Prirodni resursi  

• Nezagađeni okoliš  

• Blizina i pristupačnost Save 

• Bogatstvo šumama i vodom 
INFRASTRUKTURA 

• prostorni kapaciteti (društveni 
domovi, travnate površine) 

• MIGALOVCI – sportski centar, najveći 
turistički potencijal 

STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI, 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

• obrazovni stručni kadar 

• organizacije civilnog društva 

• kulturni resursi (kulturne 
manifestacije, KUD-ovi) 

• multikulturalnost (ukrajinska KUD-a) 

• potpora lokalne samouprave OCD-a 

• Tradicija bogate kulturne baštine 
GOSPODARSTVO 

• Potencijal za razvoj poduzetništva 

• Pogodnosti za razvoj stočarstva, 
pčelarstva, povrtlarstva i voćarstava 
(OPG-ovi) 

• Postojanje lokacije za izgradnju 
poslovne zone  

SLABOSTI 
 

GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI 
I OKOLIŠ 

• Nedovoljno iskorišteni prirodni 
resursi za razvoj turizma 

• Nedovoljna prepoznatljivost općine 
INFRASTRUKTURA 

• nekvalitetna komunalna 
infrastruktura 

• Nerazvrstane ceste 

• neodržavani parkovi, dječja igrališta 

• javna rasvjeta 

• stare instalacije u općinskim 
građevinama  

• nepostojanje dječjih vrtića, igraonica 
za djecu 

STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI, 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

• manjak ljudi za poslove održavanja 
objekata  

• odlazak mladih sa sela 

• visoka nezaposlenost 

• nekvalitetna međusobna 
komunikacija načelnika, MO i 
stanovništva 

• Starenje populacije     
GOSPODARSTVO 

• neinformiranost stanovništva o 
zaključcima JLS-a 

• nevoljkost za uvođenje inovacija u 
poljoprivrednoj proizvodnji 

• Slaba educiranost i informiranost 
poljoprivrednika  

• neiskorištena poslovna zona 

PRILIKE 
 

GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI 
I OKOLIŠ 

• Plovni put Savom tijekom cijele 
godine 

• Razvoj turističke ponude temeljene 
na očuvanoj prirodnoj baštini 

 INFRASTRUKTURA 

• ulaganje u turističku infrastrukturu 

PRIJETNJE 
 

GEOPROMETNI POLOŽAJ, PRIRODNI RESURSI 
I OKOLIŠ 

• Divlje deponije u šumama 

• Neriješeno pitanje plavljenja rijeke 
Save 

INFRASTRUKTURA 

• nismo u fokusu investitora ( slabost 
voda, plin, struja) 



(luka…)  

• igraonice za djecu, dječji vrtići 

• rekonstrukcija rasvjete (LED rasvjeta) 

• sufinanciranje izgradnje obiteljskih 
kuća (poticaj mladima za ostanak na 
selu) 

STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI, 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

• stipendije talentiranim  učenicima i 
studentima (deficitarna zanimanja) 

• uključivanje mještana u razvoj općine 
kroz dijalog 

GOSPODARSTVO 

• Rastući trendovi u povezivanju 
poljoprivrede, turizma i 
nepoljoprivrednih djelatnosti, 
ekološki proizvedene i zdrave hrane 

• Strukturni i investicijski fondovi 

• Unapređenje poslovnog okruženja i 
kvalitete života  kroz korištenje 
programa ruralnog razvoja  

• loša povezanost autobusnih linija 
STANOVNIŠTVO, LJUDSKI RESURSI, 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

• ukidanje JLS 

• stanovništvo PPDS – stanovništvo 
smatra kao prednost 

• nespremnost na promjene 

• needuciranost i neinformiranost 
stanovništva o mogućnostima 
ulaganja, doškolovanja, pokretanja 
tvrtke ili obrta   

GOSPODARSTVO 

• učestale promjene zakona 

• neriješeni imovinsko-pravni odnosi 

• udaljenost od značajnijih prometnih 
pravaca   
 

  



Vizija 

Razvoj općine Bebrina bit će usmjeren na gospodarski razvoj koji će se ostvariti poticanjem 
samozapošljavanja i lokalnog poduzetništva (OPG-ovi, obrti, udruge...) uz odgovorno 
korištenje i upravljanje prirodnim resursima i baštinom, stvaranjem uvjeta mladima za 
ostanak na selu kroz stipendije, zapošljavanje i poticaje za izgradnju obiteljskih kuća.  

Misija 

Poticati i pomagati incijative lokalnog stanovništva, OPG-ova i OCD-a promicanjem 
partnerskih odnosa i dijaloga u svrhu provedbe održivih strategija i planova za poboljšanje 
kvalitete života i gospodarskih potencijala zajednice. 

 

  



CILJEVI I MJERE OPĆINE BEBRINA 

 
CILJ 1.: OSTVARENI UVJETI ZA POKRETANJE PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE  

PRIORITET 1.1.: IZGRADNJA POTREBNE INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI ŠUMEĆE  

PRIORITET 1.2.: PODRŠKA POSTOJEĆIM I PRIVLAČENJE NNOVIH POSLOVNIH SUBJEKATA NA PODRUČJE 

OPĆINE BEBRINA  

PRIORITET 1.3.:ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU  

PRIORITET 1.4.: RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE  

PRIORITET 1.5.: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU OPĆINE  

CILJ 2.: INFRASTRUKTURNO RAZVIJENA I EKOLOŠKI SAVJESNA OPĆINA  

PRIORITET 2.1.: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE  

PRIORITET 2.2.: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

PRIORITET 2.3.: ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA  

CILJ 3.: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA  

PRIORITET 3.1.: IZGRADNJA I UREĐENJE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE  

PRIORITET 3.2.: ODRŽAVANJE EDUKACIJA ZA PODIZANJE KONKURENTNOSTI STANOVNIKA OPĆINE NA 

TRŽIŠTU RADA  

PRIORITET 3.3.: ODRŽAVANJE EDUKACIJA ZA PODIZANJE KOMPETENCIJA JLS I ORGANIZACIJA CIVILNOG 

DRUŠTVA S PODRUČJA OPĆINE 

PRIORITET 3.4.:  MLADI AKTIVNO SUDJELUJU U ZAJEDNICI 

 
CILJ 1.: OSTVARENI UVJETI ZA POKRETANJE PODUZETNIČKE AKTIVNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE 
 

PRIORITET 1.1.  IZGRADNJA POTREBNE INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI ŠUMEĆE 

SVRHA  
PRIORITETA 

Izgradnja gospodarsko poslovne zone sa svom potrebnom infrastrukturom i 
pristupnim cestama kako bi se omogućio dolazak poslovnih subjekata na 
područje općine Bebrina  

MJERA 1.1.1. Osposobljavanje poduzetničke infrastrukture  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Izgradnja i uređenje poslovne zone; 

• Izgradnja pristupnih cesta; 

• Izgradnja potrebne komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni;  

CILJNE SKUPINE  Poduzetnici  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina s partnerima Ministarstvom graditeljstva i prostornog 
uređenja i Brodsko-posavskom županijom  

INDIKATORI  Poslovna zona Šumeće u općini Bebrina dostupna za ulagače  

 

PRIORITET 1.2.  PODRŠKA POSTOJEĆIM I PRIVLAČENJE NOVIH POSLOVNIH SUBJEKATA NA 
PODRUČJE OPĆINE BEBRINA 

SVRHA  Podrška poduzetnicima koji posluju na području općine pružati će se kroz 



PRIORITETA edukacije, poticanje udruživanja i omogućavanje najboljih mogućih uvjeta za 
poslovanje   

MJERA 1.2.1. Osnaživanje poduzetnika  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Organizacija radionica i edukacija za poduzetnike s temama o 
novostima u proizvodnji i inovacijama, povlačenju sredstava iz EU 
fondova, mogućnostima i prednostima ulaganja u poduzetničku 
zonu Šumeće te korištenje marketinških strategija za tvrtke sve u 
svrhu podizanja konkurentnosti lokalnih poduzetnika 

MJERA 1.2.2. Poticanje inovativnosti i podizanje konkurentnosti poduzetnika  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Nabava nematerijalne imovine za podizanje konkurentnosti 
poduzetnika  

• Ulaganje u patente i napredne tehnologije u proizvodnim pogonima  

CILJNE SKUPINE  Poduzetnici  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, LAG Posavina, Brodsko-posavska županija  

INDIKATORI  Broj poduzetnika na edukacijama, broj prijavljenih patenata i unaprijeđenih 
proizvodnih pogona na području općine  

 

PRIORITET 1.3.  ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU 

SVRHA  
PRIORITETA 

Omogućiti bolje iskorištavanje i veću dostupnost šumskih potencijala općine, 
kao i okrupnjavanje šumskih površina, izradu planskih dokumenata za 
gospodarenje šumskim fondom općine, poboljšavanje otpornosti šumskih 
eko sustava, preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda 

MJERA 1.3.1. Bolja iskorištenost šumskog fonda  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Izgradnja i rekonstrukcija šumskih puteva; 

• Izgradnja manje infrastrukture; 

• Bolji iskorištavanje šumskih sirovina (samoniklog bilja, drva, gljiva) 

• Održavanje edukacija o neiskorištenim šumskim potencijalima    

CILJNE SKUPINE  Privatni šumoposjednici, udruženja šumoposjednika  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, Brodsko-posavska županija, LAG Posavina   

INDIKATORI  Dužina rekonstruiranih i izgrađenih šumskih putova, izgrađena manja 
infrastruktura, broj sudionika na edukacijama 

 

PRIORITET 1.4.  RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 

SVRHA  
PRIORITETA 

Poticanje razvoja ratarstva, voćarstva, poljodjelstva, stočarstva, pčelarstva te 
ribnjačarstva. Kroz mjere financirane od strane Republike Hrvatske i 
Europske Unije poticati razvoj ovih poljoprivrednih grana i modernizirati 
postojeće poljoprivredne proizvođače. 

MJERA 1.4.1. Unapređenje uvjeta za bavljenje poljoprivredom   

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Rješavanje imovinsko pravih pitanja na poljoprivrednim zemljištima;  

• Davanje u zakup neobrađenog poljoprivrednog zemljišta; 

• Rješavanje problema navodnjavanja i poplava na poljoprivrednim 
površinama  

• Nabava opreme za unapređenje poljoprivredne proizvodnje 

• Održavanje edukacija za poljoprivrednike o mogućnostima 
povlačenja sredstava iz različitih izvora, produljenju životnog vijeka 
proizvoda, sadnju i uzgoj isplativijih poljoprivrednih kultura  

• Revitalizacija ribnjačarstva 

• Otkupna stanica za poljoprivredne proizvode u središtu općine 



• Poticanje izgradnje infrastrukture za  produženje životnog vijeka 
poljoprivrednih proizvoda (hladnjače, skladišta…)     

CILJNE SKUPINE  Poljoprivrednici  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, Brodsko-posavska županija, LAG Posavina   

INDIKATORI  Osposobljena otkupna stanica, neiskorišteno poljoprivredno zemljište dano 
u zakup, broj sudionika na edukacijama za poljoprivrednike, izgrađena 
infrastruktura za produženje  životnog vijeka proizvoda, revitalizirano 
ribnjačarstvo  

 

PRIORITET 1.5.  UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU OPĆINE 

SVRHA  
PRIORITETA 

Obnova, revitalizacija i promocija turističkih sadržaja na području općine. 
Povećanjem smještajnih kapaciteta i povećanjem broja turističkih sadržaja 
općina Bebrina te njihovim povezivanjem steći će se uvjeti za gospodarski 
napredak cijelog područja.  

MJERA 1.5.1. Općina Bebrina kao turistička destinacija   

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Izgradnja i uređenje izletničke i rekreacijske infrastrukture 
(biciklističke i pješačke staze, bolji pristup Savi…); 

• Iskorištavanje Save kao resursa; 

• Poticanje pokretanja tradicijskih obrta u turističke svrhe  

• Povezivanje turističkih sadržaja (šume, Sava, sakralni objekti, 
ribnjaci)  

• Povećanje broja smještajnih kapaciteta  

• Uređenje objekata potrebnih za razvoj sakralnog turizma (postaje 
križnog puta)  

• Daljnji razvoj i promocija manifestacija i kulturnih događanja u svim 
mjestima općine Bebrina  

CILJNE SKUPINE  Stanovnici općine, turisti, prolaznici 

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, Brodsko-posavska županija, OPG-i, privatni gospodarstvenici 

INDIKATORI  Duljina uređenje i izgrađene izletničke i rekreacijske infrastrukture, broj 
povećanih kapaciteta, broj pokrenutih tradicijskih obrta  

 

CILJ 2.: INFRASTRUKTURNO RAZVIJENA I EKOLOŠKI SAVJESNA OPĆINA 

PRIORITET 2.1.  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE 

SVRHA  
PRIORITETA 

Bolja prometna povezanost sela na području općine s ostatkom županije  

MJERA 2.1.1. Poboljšana prometna infrastruktura  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta i cestovne 
infrastrukture; 

• Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza;  

CILJNE SKUPINE  Stanovnici općine, prolaznici, putnici  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, Brodsko-posavska županija 

INDIKATORI  Dužina izgrađene i rekonstruirane prometne infrastrukture   

 

PRIORITET 2.2.  IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

SVRHA  Spajanje što većeg broja kućanstava na modernu komunalnu infrastrukturu 



PRIORITETA (vodovod, kanalizacija, plin), unapređenje sustava odvodnje oborinskih voda  

MJERA 2.2.1. Izgradnja kanalizacijskog sustava   

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Izgradnja kanalizacijske mreže na području općine 

MJERA 2.2.2. Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Izgradnja mreže kanala za odvodnju oborinskih voda i sprečavanje 
poplava  

MJERA 2.2.3. Plinifikacija općine  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Izgradnja mreže i spajanje kućanstava na plinovodnu mrežu  

MJERA 2.2.4. Izgradnja infrastrukture za riječni promet i iskorištavanje Save kao resursa  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Izgradnja pretovarne luke Dubočac  

• Izgradnja turističke luke Migalovci  

CILJNE SKUPINE  Stanovnici općine 

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, Brodsko-posavska županija   

INDIKATORI  Dužina izgrađene kanalizacijske mreže, dužina izgrađenih kanala za 
oborinske vode, dužina izgrađene plinovodne mreže, izgrađena pretovarna i 
turistička luka   

 

PRIORITET 2.3.  ENERGETSKA UČINKOVITOST I ZAŠTITA PRIRODNIH DOBARA 

SVRHA  
PRIORITETA 

Energetska obnova objekata na području općine i rekonstrukcija javne 
rasvjete kako bi se smanjila potrošnja energenata  

MJERA 2.3.1. Energetski učinkovita općina  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Energetska obnova objekata u vlasništvu općine; 

• Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete; 

• Energetska obnova privatnih objekata   

MJERA 2.3.2. Očuvanje okoliša, saniranje divljih deponija i podizanje svijesti stanovništva  

AKTIVNOSTI/ 
MJERE 

• Poticanje selekcije otpada u kućanstvima 

• Saniranje divljih deponija na području općine 

• Podizanje svijesti stanovništva o prednostima recikliranja 

• Poboljšanje sustava prikupljanja i odvajanja otpada  

• Izgradnja reciklažnog dvorišta  

CILJNE SKUPINE  Stanovnici općine Bebrina  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, Brodsko-posavska županija   

INDIKATORI  Broj energetski obnovljenih objekata, količina recikliranog otpada, sanirane 
divlje deponije   

 

CILJ 3.: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 

PRIORITET 3.1.  IZGRADNJA I UREĐENJE DRUŠTVENE I ODGOJNE INFRASTRUKTURE 

SVRHA  
PRIORITETA 

Povećanje kvalitete života kroz unapređenje infrastrukture i povećanje 
društvenih sadržaja.  

MJERA 3.1.1. Unapređenje i povećanje ponude društvenih sadržaja u općini   

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Uređenje javnih površina na području općine (trgovi, igrališta, 
parkovi) 

• Projektiranje i izgradnja objekata sportske infrastrukture  

• Pokretanje programa dnevnog boravka za starije i nemoćne  

• Izgradnja doma za stare i nemoćne 



• Vrtić    

CILJNE SKUPINE  Stanovnici općine  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, Brodsko-posavska županija   

INDIKATORI  Uređene javne površine, poboljšana briga za stare i nemoćne, izgrađen vrtić   

 

PRIORITET 3.2.  PODIZANJE KONKURENTNOSTI STANOVNIKA OPĆINE NA TRŽIŠTU RADA TE 
NJIHOVO AKTIVNIJE SUDJELOVANJE U ZAJEDNICI  

SVRHA  
PRIORITETA 

Održavanjem edukacija za nezaposlene stanovnike općine Bebrina podići 
njihovu konkurentnost na tržištu rada tako što će dobiti relevantna znanja u 
skladu s trenutnim potrebama tržišta rada.  

MJERA 3.2.1. Podizanje konkurentnosti nezaposlenih   

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Održavanje edukacija za zainteresirane nezaposlene stanovnike 
općine kako bi im se povećale prilike za  pronalaženje posla   

CILJNE SKUPINE  Stanovnici općine 

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općina Bebrina, LAG Posavina, organizacije civilnog društva s područja 
općine  

INDIKATORI  Broj održanih edukacija i broj sudionika na njima  

 

PRIORITET 3.3.  ODRŽAVANJE EDUKACIJA ZA PODIZANJE KOMPETENCIJA JLS I ORGANIZACIJA 
CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA OPĆINE 

SVRHA  
PRIORITETA 

Održavanje edukacija kojima će se omogućiti jedinici lokalne samouprave i 
organizacijama civilnog društva stjecanje relevantnih znanja uz pomoć kojih 
bi se sami mogli prijavljivati na natječaje za sredstva iz različitih fondova  

MJERA 3.3.1. Povećanje kapaciteta JLS-a i organizacija civilnog društva  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Održavanje edukacija za zaposlenike JLS-a  i članove organizacija 
civilnog društva s područja općine kako bi se podiglo njihove 
kapacitete za samostalno prijavljivanje na natječaje za financiranje 
projekata  

CILJNE SKUPINE  JLS i organizacije civilnog društva  

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općine Bebrina, LAG Posavina, Brodsko-posavska županija  

INDIKATORI  Broj održanih edukacija i broj sudionika na njima  

 

PRIORITET 3.4.  MLADI AKTIVNO SUDJELUJU U ZAJEDNICI  

SVRHA  
PRIORITETA 

Poticanje izrade i praćenja lokalnih programa za mlade 

MJERA 3.4.1. Izrada lokalnog programa za mlade  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Analizirati potrebe i probleme mladih na području općine Bebrina 

• Provoditi tribine i dijaloge s mladima, osigurati administrativno-
tehničku i financijsku pomoć i podršku za provedbu istoga 

• Osigurati sredstva za izradu i donošenje lokalnog programa za mlade 

MJERA 3.4.2. Edukacije za članove Savjeta mladih  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKT 

• Formirati Savjet mladih općine Bebrina 

• Provoditi programe edukacije za članove Savjeta mladih 

• Evaluirati provedene programe edukacije 

MJERA 3.4.3. Aktivnije sudjelovanje mladih u zajednici  

AKTIVNOSTI/ 
PROJEKTI  

• Podržavanje aktivnosti koje uključuju mlade volontere i potiču 
samoorganiziranje mladih kroz volontiranje 



• Sufinancirati natječaje udruga koje uključuju veliki broj volontera 

• Dodjela useljivih neiskorištenih prostora udrugama civilnog društva  

• Izraditi kriterije za dodjelu institucionalne podrške udrugama 
mladih/za mlade 

CILJNE SKUPINE  JLS i organizacije civilnog društva  
 

NOSITELJI 
PRIORITETA 

Općine Bebrina, LAG Posavina, Brodsko-posavska županija  

INDIKATORI  Izrađen lokalni program za mlade, broj održanih edukacija i broj sudionika na 
njima, broj sufinanciranih natječaja za mlade, broj dodijeljenih prostora 
udrugama mladih, formiran savjet mladih općine Bebrina   

 

INDIKATORI SADAŠNJE I CILJANE VRIJEDNOSTI PO ZAVRŠETKU PROVEDBE STRATEGIJE  

CILJ PRIORITET INDIKATOR 
JEDINICA 

MJERE 
IZVOR 

PODATAKA 

TRENUTNA 
VRIJEDNOST 

(2015.) 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

(2020.) 
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IZGRADNJA 
POTREBNE 

INFRASTRUKTURE 
U POSLOVNOJ 
ZONI ŠUMEĆE 

- Poslovna zona 
Šumeće u općini 

Bebrina dostupna za 
ulagače 

 

m
2
 

 
Općina 

 
  

PODRŠKA 
POSTOJEĆIM I 
PRIVLAČENJE 

NOVIH 
POSLOVNIH 

SUBJEKATA NA 
PODRUČJE OPĆINE 

BEBRINA 

- Broj poduzetnika na 
edukacijama 

broj
 Općina, LAG 

Posavina, BPŽ 
  

- Broj prijavljenih 
patenata i 

unaprijeđenih 
proizvodnih pogona na 

području općine 
  
 

broj 
Općina,  

LAG, BPŽ 
 

  

ULAGANJE U 
ŠUMSKU 

INFRASTRUKTURU 

- Dužina 
rekonstruiranih i 

izgrađenih šumskih 
putova 

m 
Općina, 

Hrvatske šume 
  

- Izgrađena manja 
infrastruktura 

broj Općina, OPG-i   

- Broj sudionika na 
edukacijama 

broj 
Općina, LAG 

Posavina 
  

RAZVOJ 
POLJOPRIVREDNE 

PROIZVODNJE 

- Osposobljena 
otkupna stanica 

broj
 

Općina, OPG-i   

- Neiskorišteno 
poljoprivredno 

zemljište dano u zakup 
m² Općina, OPG-i   

- Broj sudionika na 
edukacijama za 

poljoprivrednike 
broj 

Općina, LAG 
Posavina, BPŽ 

  

- Izgrađena 
infrastruktura za 

produženje  životnog 
vijeka proizvoda 

broj Općina, OPG-i   

-Revitalizirano 
ribnjačarstvo 

m² Općina    



UNAPREĐENJE 
TURISTIČKE 
PONUDE NA 
PODRUČJU 

OPĆINE 

- Duljina uređenje i 
izgrađene izletničke i 

rekreacijske 
infrastrukture 

 

m
2
 

broj 

Općina, 
turistička 

zajednica BPŽ 
 

 

        

- Broj povećanih 
kapaciteta 

Broj  
Općina, 

turistička 
zajednica BPŽ 

  

- Broj pokrenutih 
tradicijskih obrta 

Broj 
Općina, 

turistička 
zajednica BPŽ 

  

 

 

 

 

 

CILJ PRIORITET INDIKATOR 
JEDINICA 

MJERE 
IZVOR 

PODATAKA 

TRENUTNA 
VRIJEDNOST 

(2015.) 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

(2020.) 
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E IZGRADNJA I 
UREĐENJE 

DRUŠTVENE I 

- Uređene javne 
površine 

m
2 

Općina    

- Poboljšana briga za Broj Općina    

CILJ PRIORITET INDIKATOR 
JEDINICA 

MJERE 
IZVOR 

PODATAKA 

TRENUTNA 
VRIJEDNOST 

(2015.) 

CILJANA 
VRIJEDNOST 

(2020.) 
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IZGRADNJA I 
REKONSTRUKCIJA 

PROMETNE 
INFRASTRUKTURE 

-  Dužina izgrađene i 
rekonstruirane 

prometne 
infrastrukture   

 

m
 

Općina, 
Brodsko-
posavska 
županija, 

Hrvatske ceste 

  

IZGRADNJA 
KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE 

-  Dužina izgrađene 
kanalizacijske mreže 

m Općina   

- Dužina izgrađenih 
kanala za oborinske 

vode 
m Općina   

-  Dužina izgrađene 
plinovodne mreže 

m Općina    

-  Izgrađena pretovarna 
i turistička luka   

m² Općina    

ENERGETSKA 
UČINKOVITOST I 

ZAŠTITA 
PRIRODNIH 

DOBARA 

-  Broj energetski 
obnovljenih objekata 

broj
 

Općina    

- Količina recikliranog 
otpada 

Tona  

Općina, 
općinsko 

komunalno 
poduzeće   

  

-Sanirane divlje 
deponije 

Broj Općina    



ODGOJNE 
INFRASTRUKTURE 

stare i nemoćne korisnika 

- Izgrađen vrtić   m² Općina    

PODIZANJE 
KONKURENTNOSTI 

STANOVNIKA 
OPĆINE NA 

TRŽIŠTU RADA TE 
NJIHOVO AKTIVNIJE 

SUDJELOVANJE U 
ZAJEDNICI 

- Broj održanih 
edukacija 

broj 
Općina, LAG 

Posavina, BPŽ 
 

  

- broj sudionika na 
edukacijama 

broj 
Općina, LAG 

Posavina, BPŽ 
  

ODRŽAVANJE 
EDUKACIJA ZA 

PODIZANJE 
KOMPETENCIJA JLS 

I ORGANIZACIJA 
CIVILNOG DRUŠTVA 

S PODRUČJA 
OPĆINE 

- Broj održanih 
edukacija 

broj 
Općina, LAG 

Posavina, BPŽ  
  

-broj sudionika na 
edukacijama  

Broj  
Općina, LAG 

Posavina, BPŽ 
  

MLADI AKTIVNO 
SUDJELUJU U 

ZAJEDNICI 
 

- Izrađen lokalni 
program za mlade 

broj 
Udruge mladih 

s područja 
općine  

  

- broj održanih 
edukacija za mlade i 

broj sudionika na 
njima 

broj 
Općina, LAG 

Posavina, 
udruge mladih 

  

- broj sufinanciranih 
natječaja za mlade 

broj 
LAG Posavina, 

BPŽ, općina 
  

- broj dodijeljenih 
prostora udrugama 

mladih 
broj 

Općina, 
udruge mladih 

s područja 
općine  

  

- formiran savjet 
mladih općine Bebrina   

Broj 
članova  

Općina, 
udruge mladih 

s područja 
općine  

  

 

 



PLANIRANI IZVORI I IZNOSI FINANCIRANJA KROZ GODINE PROVEDBE STRATEGIJE  

Cilj Prioritet 
2016. godina 2017. godina 2018. godina 2019.godina 2020. godina 

Ukupno 
 

Lokalni 
proračun 

Ostali 
izvori 

Lokalni 
proračun 

Ostali 
izvori 

Lokalni 
proračun 

Ostali 
izvori 

Lokalni 
proračun 

Ostali 
izvori 

Lokalni 
proračun 

Ostali 
izvori 

1. 

1.1. 
           

1.2. 
           

1.3. 
           

1.4.            

1.5.            

2. 

2.1. 
           

2.2. 
           

2.3. 
           

3. 

3.1. 
           

3.2. 
           

3.3. 
           

3.4. 
           

Ukupno 
           

 

  



Planirana financijska sredstva i pokazatelji rezultata za predviđene ciljeve u budućem razdoblju 

Cilj Prioritet Program/aktivnost Financijska sredstva Pokazatelj rezultata 
Šifra 

aktivnosti/ 
programa 

Naziv Plan 2016 
Projekcija 

2017 
Projekcija 2018 Naziv 

Jedinica 
mjere 

Trenutna 
vrijednost 

2015 

Ciljana 
vrijednost 

2016 

Ciljana 
vrijednost 

2017 

Ciljana 
vrijednost 

2018 

1. 

1.1. 

           

           

           

1.2. 

           

           

           

1.3. 

           

           

           

           

1.4. 

           

           

           

           

           

           

           

           

1.5. 

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 

2.1. 
           

           

2.2.            



 
 

2. 

           

           

           

           

2.3. 

           

           

           

           

           

           

           

           

3. 

3.1. 

           

           

           

           

           

3.2.            

3.3.            

3.4. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Sudjelovanje općine Bebrina u radu LAG-a Posavina i ostalih razvojnih tijela  

Općina Bebrina članica je lokalne akcijske grupe (LAG) Posavina nastale na inicijativu pet općina 

zapadno od grada Slavonskog Broda, sjedišta  Brodsko-posavske županije, s ciljem primjene LEADER 

programa za ruralni razvoj sukladno načelima Europske Unije.  

LAG Posavina nalazi se u središnjem dijelu Brodsko-posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu 

Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem graniči s gradom Slavonskim Brodom, a na zapadu s 

općinom Staro Petrovo Selo. Na sjeveru se prostire padinama Požeške i Dilj gore, a južna granica mu 

je rijeka Sava koja je ujedno i granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.  

LAG Posavina čini prostor 7 jedinica lokalne samouprave: općina Bebrina, Brodski Stupnik, Nova 

Kapela, Čaglin, Podcrkavlje, Oriovac i Sibinj. Prostor LAG-a pripada statističkoj regiji Kontinentalna 

Hrvatska. Područje LAG-a prostire se na 759,49 km².  

LAG Posavina svojim prostorom koji se nalazi na prostoru Brodsko-posavske županije i dijela Požeško-

slavonske županije gravitira prema administrativnom središtu BPŽ, gradu Slavonskom Brodu, dok su 

naselja općine Nova Kapela tradicionalno više usmjerena prema gradu Novoj Gradišci a naselja 

općine Čaglin prema Požegi.  

Kroz prepoznavanje lokalnih resursa i kapaciteta, među kojima se na prvom mjestu potiče inicijativa i 

inovativnost ljudskih resursa, posebice među mladima i ženama, nastoji se stvoriti vlastiti razvojni 

potencijal kroz međusobno povezivanje i suradnju. Kroz ovakve aktivnosti na području LAG-a 

Posavina cilj je stvoriti perspektivnu lokalnu zajednicu za kvalitetan život ovdašnjeg stanovništva kao i 

za sve brojnije goste ovog područja. 

Općina Bebrina shvaća važnost postojanja i djelovanja LAG-a, te svojim radom i sudjelovanjem u 

aktivnostima koje LAG provodi predana njegovom očuvanju i daljnjem napretku. 

Na području Brodsko-posavske županije još djeluju:  

- Županijsko partnersko vijeće - uz županijsku je skupštinu najvažnije tijelo sustava za 

provedbu ŽRS. Županijsko partnersko vijeće je tijelo osnovano tijekom procesa pripreme ŽRS, 

a sastoji se od članova koji su nositelji interesa, odnosno dionici razvoja županije. Županijsko 

partnersko vijeće predstavlja savjetodavnu skupinu koja se redovito sastaje i preporučuje ili 

odbacuje prijedloge pripremljene unutar ŽRS te predlaže preporuke županijskoj skupštini radi 

osiguravanja većeg i kvalitetnijeg uključivanja zainteresiranih strana. 

- Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) u čiji su rad uključeni predstavnici gospodarskog 

sektora, obrazovnog sektora, javnog sektora, civilnog društva i drugi čimbenici bitni za razvoj 

ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije. Svrha lokalnog partnerstva za zapošljavanje 

je izgradnja lokalnog socijalnog kapitala za budući razvoj Županije, uključujući stvaranje 

pretpostavki za prijavu projekata Europskih strukturnih fondova. Sjednice LPZ-a se redovito 

održavaju i na njima se raspravlja o pitanjima lokalnog tržišta rada, predstavljaju se projekti u 

provedbi i budući projekti i aktivnosti te mogućnosti suradnje među članovima LPZ-a.  

Općina Bebrina prati rad i po potrebi sudjeluje u radu ovih tijela, kontaktira s institucijama i 

organizacijama koje djeluju na području općine te ih upućuje i potiče njihovo sudjelovanje u radu 

Vijeća. Također, sudjeluje u edukacijama, pomaže u obavještavanju ciljanih skupina, te se i sama 

promovira i sprečava izoliranost i nedostatan pristup informacijama stanovnika općine. 

 

 



Usklađenost strategije sa drugim strateškim dokumentima  

Općina Bebrina dio je Brodsko-posavske županije, regije Slavonija, Republike Hrvatske i Europe te 

samim time svoje razvojne ciljeve mora uskladiti sa razvojnim dokumentima viših razina.  

Krovna strategija u koju se moraju uklopiti razvojni ciljevi strategije općine Bebrina je strategija 

Europe 2020 koja je krovna strategija rasta koja se temelji na slijedećim ciljevima:  

1. Zapošljavanje  

2. Istraživanje i razvoj  

3. Klimatske promjene i energetska održivost  

4. Obrazovanje  

5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti  

Slijedeća razina strateškog dokumenta Program ruralnog razvoja 2014-2020 Republike Hrvatske 

usvojen od  strane Europske Komisije. 

Ovaj program predviđa slijedeće mjere i alokacije sredstava za njihovo provođenje: 

Mjera Alocirano sredstava 
(EUR) 

M1. – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 13.333.333,33 

M2. – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim 
gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 

21.176.470,59 

M3. – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu 7.058.823,53 

M4. – Ulaganje u fizičku imovinu 667.058.823,53 

M5. – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala 
narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te 

uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 

118.117.647,06 

M6. – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 262.928.104,58 

M7. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnom području 265.882.352,94 

M8. – Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti 
šuma 

92.941.176,47 

M9. – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija 8.888.888,89 

M10. – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 138.830.280,00 

M11. – Ekološki uzgoj 128.309.623,50 

M13. – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim 
posebnim ograničenjima 

321.600.000,00 

M16. – Suradnja 8.333.333,33 

M17. – Upravljanje rizicima 56.673.373,50 

M18. – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja u Hrvatsku 139.875.000,00 

M19. – LEADER (CLLD) 67.540.725,00 

M20. – Tehnička pomoć 64.746.543,59 

UKUPNO 2014-2020 2.383.294.499,84 

 

Regionalni strateški dokumenti s kojima se projekti općine moraju slagati su slijedeći:  

Razvojna strategija Brodsko-posavske županije  2011.-2013. čije je trajanje produženo i za 2014. i 

2015. godinu.  

Strategija razvoja ljudskih potencijala Brodsko-posavske županije je imala period zahvata 2011.- 

2013. te još nije razvijena za trenutno razdoblje. 



Razvojna strategija Lokalne akcijska grupe Posavina za razdoblje 2015.-2020. koja je trenutno u izradi.  

Budući da je većina regionalnih strateških dokumenata u pripremi ili u procesu izrade, općinska 

razvojna strategija općine Bebrina sa svojim ciljevima pridonijeti će izradi istih uvrštavanjem razvojnih 

projekata općine u razvojne strategije županije. 

Kako općina provodi strategiju    

 

Kako bi strategija razvoja općine bila što uspješnije provedena, uz sudjelovanje svih zaposlenika 

općine Bebrina na čelu s načelnikom i njezinih partnera potrebno je i sudjelovanje svih stanovnika 

općine kako bi se što bolje prepoznale potrebe svih segmenata društva u općini.  

 

Odgovornost za provedbu i upravljanje strategijom je na općini Bebrina i njezinom načelniku u skladu 

sa slijedećim načelima:  

- Uspješno dostizanje prioriteta i ostvarivanje prepoznatih mjera strategije  

- Osigurati sve potrebne uvjete za provedbu strategije  

- Vršiti vrednovanje provedbe strategije na godišnjoj razini  

- Izvještavanje općinskog vijeća o provedbi strategije  

- Izvještavati i konzultirati se sa stanovništvom općine  

 

Po potrebi općina će organizirati vanjsku pomoć u obliku besplatne pomoći javnih institucija, agencija 

i ustanova budući da nije realno očekivati da će općina imati sve potrebne kapacitete za provedbu 

ovako sveobuhvatnog razvojnog dokumenta. Po potrebi biti će moguće i angažirati i vanjske 

stručnjake u skladu s financijskim mogućnostima.   

 

Informiranje  

 

Općina Bebrina kao provedbeno tijelo razvojne strategije redovno će informirati sve relevantne 

čimbenike za provedbu strategije i one na koje će strategija imati utjecaja.  

U okviru provedbenog tima općine Bebrina biti će osoba koja će obavještavati stanovništvo općine o 

otvorenim natječajima i onima u pripremi što nacionalnih što programima Europske Unije, 

edukacijama za nezaposlene ali i podizanje konkurentnosti zaposlenih s područja općine.  

Posebice će se pratiti informacije bitne za provedbu projekata koji se nalaze u razvojnoj strategiji te 

će se nositelje istih posebno obavještavati.  

 

Evaluacija  

 

Budući je razvojna strategija općine Bebrina dio nekoliko strateških dokumenata više razine, njena 

evaluacija je vrlo bitan dio cijelog procesa provedbe. Evaluacija koristi završne rezultate ovisno o 

vremenskim periodima evaluacije provedbe dok praćenje konstantno ocjenjuje dinamiku i učinke 

provedbe strategije.  

Evaluacija je posebno korisna u toliko što se ocjenom određenog provedenog segmenta mogu 

modificirati određene mjere koje tek slijede kako bi se omogućio njihov što veći učinak na zajednicu. 

Evaluacija omogućuje: bolju povezanost sa strateškim dokumentima više instance, opravdanost 

ostvarenih troškova te sveukupni utjecaj provedenih mjera na ciljane skupine.  

 

 

 



Procesi evaluacije biti će rađeni prema slijedećim kriterijima:  

- utjecaj ostvarenih mjera na ciljane skupine  

- koliko su mjere učinkovite u odnosu na nastale troškove za njihovu provedbu  

- koliko su mjere održive nakon završetka provedbe pojedinog projekta  

 

Evaluaciju provedbe strategije provoditi će XXXXXXXXXXXXXXXXX u suradnji s XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Evaluacija se dijeli na unutarnju i vanjsku. Unutarnja evaluacija se provodi nakon završetka svake 

pojedine mjere kako bi se ocijenio njen učinak te se njeni rezultati prenose svim dionicima uključenim 

u njenu provedbu. Nakon prezentacije rezultata mjere provest će se konzultacija sa svim uključenim 

dionicima kako bi se dobio objektivni rezultat učinka mjera.  

Vanjsku evaluaciju provodi vanjski stručnjak kako bi utvrdili utjecaj mjera na zadane prioritete te će 

se po završetku njihove evaluacije izraditi konačno izvješće za načelnika koje će objedinjavati izvješća 

i vanjske i unutarnje evaluacije te će isto biti dostupno i za javnost.  

 

PRILOZI AKO IH IMA:  

 

 

 


