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Riječ načelnika

Poštovani mještani Općine Bebrina,
kako bi vas što bolje informirali o radu Općine i provedbi
aktivnosti na našem području, ove smo godine odlučili izdati
informativni list Općine koji ćete svi imati priliku prolistati i
saznati važne informacije o aktivnostima kojima se
svakodnevno bavimo. Ovim informativnim listom provest ćemo
vas kroz najvažnije projekte kojima se naša lokalna samouprava
bavi, a koji su u raznim fazama provedbe ili su prijavljeni na
određene europske i nacionalne natječaje. Prvi broj
„Informativnog lista Općine Bebrina“ izdajemo povodom Dana
Općine, koji vam ovim putem od srca čestitamo. Također želimo
da s vremenom „Informativni list Općine Bebrina“ postane i
tradicija u informiranju mještana naše općine. U prvom broju
osvrnut ćemo se na razdoblje od lipnja 2017. godine do svibnja
2019. godine i prikazati najvažnije projekte i aktivnosti kojima su se bavili općinski vijećnici,
zaposlenici Općine i ja kao općinski načelnik. Često pojedine aktivnosti, kojima se bavimo, nisu
vidljive svim stanovnicima općine. Stoga smatram da je „Informativni list Općine Bebrina“ izvrsna
prilika da svi zainteresirani dobiju informacije o brojnim aktivnostima koje su obilježile proteklo
razdoblje i unaprijedile mogućnosti za život na ovom području svim dobnim skupinama: djeci,
školarcima, studentima, mladim osobama, osobama zrele životne dobi i umirovljenicima. U okviru
dostupnih financijskih sredstava kao i propisanih uvjeta određenih natječaja na koje se
prijavljujemo, posebno vodimo brigu o ravnomjernom ulaganju u sva naselja naše općine, a kod
ulaganja nastojimo obuhvatiti i sve dobne skupine mještana kao i pratiti rad civilnog sektora i
drugih društvenih organizacija.
Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec.
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Briga za djecu i mlade
Briga za najmlađe stanovnike naše općine

Briga za djecu
Tijekom prethodnih godina Općina je donosila Odluke o isplati naknade roditeljima s područja
Općine Bebrina čija djeca pohađaju vrtiće.
Kako bi osigurali kvalitetnu skrb djeci koja pohađaju vrtiće, sufinancirali smo pohađanje dječjih vrtića u
iznosu od 28.166,66 kuna.
Uz provedbu programa predškolskog odgoja, ulagali smo i u posebne programe namijenjene našim
najmlađima u ukupnom iznosu od 129.770,00 kuna, dok je za boravak djece u dječjoj igraonici, koja se
provodi u suradnji s Udrugom za djecu "Bubamara" osigurano 27.474,00 kune.
Znamo da su nasmijana dječja lica naša neprocjenjiva vrijednost, stoga smo im u suradnji s Osnovnom
školom “Antun Matija Reljković” i mjesnim odborima podijelili poklone kako bi im uljepšali blagdan Svetog
Nikole.
Potičući kreativnost i učinkovitost naših mladih, sufinancirani smo školske projekte djece naše osnovne
škole u iznosu od 14.677,53 kuna.

Briga za srednjoškolce
Ulaganje u mlade, ulaganje je u Općinu Bebrina. Nastojimo pratiti naše mlade i financijski im pomoći na putu
obrazovanja, stoga smo u proračunu Općine Bebrina kroz promatrano razdoblje osigurali sredstva za
sufinanciranje autobusnih karata učenicima srednjih škola s područja Općine u iznosu od 217.650,00 kuna.

Briga za studente
Možemo istaknuti da se tijekom nekoliko proteklih godina
povećao broj studenata s područja Općine koji studiraju
diljem Hrvatske.
Kako bismo omogućili da se tijekom obrazovanja mogu
posvetiti svojim aktivnostima, odlučili smo dati svoj doprinos
pomažući sufinanciranjem troškova koji prate stjecanje
akademskog zvanja. Tako je tijekom 2017. i 2018. godine
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Općina Bebrina poduzima mjere koje za cilj imaju
poboljšanje kvalitete života djece i mladih, te ostalih članova
njihovih obitelji. Svake godine pomažemo roditeljima s
područja Općine financijskim sredstvima za novorođenčad.
Odlukom o naknadi rodiljama za rođenje djeteta predviđena
je isplata 2.000,00 kuna za prvo dijete koja se uvećava za
500,00 kuna za svako slijedeće dijete.
U proteklom razdoblju ponosno smo isplatili 36 naknada u
iznosu od 165.000,00 kuna.
Ovom mjerom nastojimo dati svoj doprinos očuvanju naše ruralne sredine, zadržavanju mladih i njihovih
obitelji u domovini te tako osnažiti i unaprijediti ljudske potencijale svoje lokalne zajednice.
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isplaćeno 99.000,00 kuna naknada studentima u obliku jednokratnih pomoći. Jednokratnim pomoćima
Općina pomaže svim redovnim i izvanrednim studentima, a nadamo da će se dio tih akademski obrazovanih
mladih osoba nakon studija vratiti na područje Općine i ovdje zasnovati svoje obitelji.
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Savjet mladih
Tijekom 2018. godine konstituiran je prvi Savjet mladih Općine Bebrina i tim je Općina Bebrina postala
druga općina na području Brodsko–posavske županije koja ima osnovan Savjet mladih. Savjet mladih ima za
cilj brinuti o mladima i aktivno sudjelovati u kreiranju politika za mlade, te zastupati njihove interese.
Članovi prvog saziva Savjeta mladih su: Igor Dikanović i njegov zamjenik Matej Ćukurin, Krešimir Filajdić i
njegov zamjenik Gabrijel Babaić, Magdalena Ćosić i njezina zamjenica Ružica Crnac, Nikolina Jozić i
njezin zamjenik Robert Ferić, Marko Pavković i njegova zamjenica Tatjana Dikanović, predsjednica
Monika Stipanetić i njezina zamjenica Katja Lukinović, Martina Štivić i njezina zamjenica Barbara
Ferić.

Socijalna pitanja
Općina Bebrina u skladu sa svojim mogućnostima i
zakonskim odredbama učinkovito provodi socijalnu
politiku. U tom smislu radimo na ublažavanju i
prevladavanju socijalnih rizika, nastojimo olakšati i
pružiti pomoć siromašnim i socijalno isključenim
stanovnicima Općine te aktivno raditi na ujednačavanju
životnih prilika, tako smo u skladu sa socijalnim
programom Općine isplatili 119.249,78 kuna pomoći i
naknada.
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Potpore poljoprivrednicima

Civilna zaštita
Općina Bebrina jedna je od jedinica lokalne samouprave
koje su tijekom 2010. i 2014. godine upoznale sve
probleme koje uzrokuju razorne kiše i poplave.
Kako bismo se kvalitetno, pravovremeno i uspješno
pripremili za iznenadne neprilike, Općina je osigurala
sustav sudionika, operativnih snaga i građana za
ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim
nesrećama. U tu svrhu izrađena je Procjena rizika od
velikih nesreća i nabavljena oprema u vrijednosti od
23.337,50 kuna.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode stožer s 9 pripadnika i postrojba civilne zaštite s 26
članova za koje je tijekom 2018. godine održano osposobljavanje i smotriranje.
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Poljoprivreda čini jednu od primarnih aktivnosti
kojima se naši stanovnici bave na području Općine.
Poljoprivrednici imaju jedinstvenu ulogu u životu
naše zajednice, kako u proizvodnji visokokvalitetne
i sigurne hrane, tako i čuvanju prirodnog krajolika i
biološke raznolikosti.
Kako bismo pomogli našim poljoprivrednicima
koji su odlučili koristiti europska sredstva u cilju
unapređenja svoje proizvodnje, Općina je podijelila
de minimis potpore u okviru Programa potpora u
poljoprivredi na području Općine Bebrina, u 2018.
godini kojim je sufinancirana izrada projektne
dokumentacije u iznosu od 14.750,00 kuna.
Trenutno smo u postupku izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Bebrina nakon kojega će biti raspisan natječaj za zakup državnog
zemljišta.
Potpisali smo sporazum s Brodsko–posavskom županijom i Centrom za tehnološki razvoj Brodsko-posavske
županije o provedbi projekta Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima u cilju praćenja
stanja poljoprivrednog zemljišta na području Općine i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u cilju optimizacije
i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz smanjenje ekološkog opterećenja
okoliša.
Korisnici sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, a
Općina je sufinancirala iznos od 117,00 kuna po uzorku.stva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, a Općina
je sufinancirala iznos od 117,00 kuna po uzorku.

INFORMATIVNI LIST

Informativni list Općine Bebrina

Civilno društvo u općini Bebrina

Općina Bebrina može se pohvaliti svojim aktivnim civilnim društvom, uglavnom volonterima koji se
udružuju i dobrovoljno provode svoje zajedničke aktivnosti. Na području Općine djeluju 22 kulturne,
sportske i druge udruge:
o Kulturno umjetničko društvo „Posavac“, Kaniža
o Kulturno umjetničko društvo Bebrina
o Kulturno umjetničko društvo „Šokadija“, Šumeće
o Kulturno umjetničko društvo „Graničar“, Stupnički Kuti
o Ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo „Andrij Pelih“, Šumeće
o Ukrajinsko kulturno prosvjetno društvo „Taras Ševčenko“, Kaniža
o Nogometni klub „Mladost 1977”, Banovci
o Nogometni klub „Bonk”, Bebrina
o Nogometni klub „Posavac”, Kaniža
o Nogometni klub „Graničar”, Stupnički Kuti
o Nogometni klub „Šokadija”, Šumeće
o Nogometni klub „Gaj”, Zbjeg
o Veteranski nogometni klub, Općina Bebrina
o Stolnoteniski klub “Posavac”, Kaniža
o Športsko ribolovno društvo “Čikov”, Šumeće
o Športsko ribolovna udruga “Sunčar”, Bebrina
o Športsko ribolovna udruga "Matnik", Kaniža
o Kutljanska udruga mladih „KUM“, Stupnički Kuti
o Bebrinska udruga mladih „BUM”, Bebrina
o Lovna udruga „Srna“, Banovci
o Lovna udruga „Golub“, Bebrina
o Streljačka udruga „VENATOR“, Kaniža
Za rad organizacija civilnog društva koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području
Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti te djeluju za opće dobro,
osigurana su sredstva u iznosu od 760.000,00 kuna tijekom 2018. i 2019. godine.
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Zapošljavanje

2. U okviru projekta Želim, Radim, Pomažem zaposleno je 10 djelatnica i stručna suradnica na
projektu. Djelatnice skrbe o 64 korisnika s područja Općine Bebrina, a projekt je vrijedan 1.694.276,44 kuna
3. Projektom Aktivacija nezaposlenih osoba koji
obuhvaća poslove preventivnih mjera zaštite od
požara i bujičnih poplava zaposleno je 8 osoba, a
projekt je vrijedan 194.294,56 kuna
4. U sklopu projekta Revitalizacija javnih
površina 2018 zaposleno je 8 djelatnica, a projekt je
vrijedan 193.509,60 kune
5. Tijekom 2018. g. zaposlena je i komunalna
redarka koja obavlja poslove komunalnog
redarstva na području općine Bebrina, Brodski
Stupnik, Oriovac i Sibinj.
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Provođenjem nekoliko različitih programa zapošljavanja, posvetili smo se u velikoj mjeri i rješavanju
problema nezaposlenosti određenih ciljnih skupina stanovnika s našeg područja. U cilju smanjenja broja
nezaposlenih te uključivanja i socijalnu integraciju osoba u nepovoljnom položaju, tijekom protekle dvije
godine proveli smo nekoliko projekata od kojih se pojedini i danas aktivno provode, s ciljem zapošljavanja
teško zapošljivih skupina s područja Općine Bebrina:
1. Revitalizacija javnih površina – kanalske mreže, nerazvrstanih cesta, poljskih putova na području
Općine Bebrina, projekt je vrijedan 69. 277,40 kuna i njime je zaposleno 5 stanovnika Općine Bebrina
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Ostvareni projekti Općine Bebrina

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Podignut je komunalni standard Općine Bebrina kupnjom traktora i traktorskih priključaka: traktorske
ralice i traktorske kranske kosilice u vrijednosti 640.312,50 kuna od čega je gotovo 50 % iznosa
financiralo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Dovršeno je asfaltiranje ceste u naselju Zbjeg u vrijednost 140.681,25 kuna
Izgrađeno je vatrogasno spremište u Dubočcu ukupne vrijednosti 182.797,54 kuna
Rekonstruirana je staza na groblju u Bebrini u vrijednosti projekta 122.915,13 kune
Pokrenuti su postupci legalizacije zgrada koje nisu u vlasništvu Općine, ali su od posebnog interesa za
Općinu Bebrina (pojedini objekti na nogometnim igralištima, lovački domovi i sl.).
Postavljen je automatski vanjski defibrilator u Bebrini u suradnji s Brodsko–posavskom županijom i
Zavodom za hitnu medicinu unutar projekta JENTRAP. Osam osoba osposobljeno je za rad s uređajem
u sklopu edukacije koju je proveo Zavod za hitnu medicinu. Uređaj je postavljen na adresi Bebrina 79,
ispred ulaza u ambulantu i u svakom trenutku je dostupan stanovnicima.
Kupljeno je navalno vatrogasno vozilo u vrijednosti 176.000,00 kn od čega je općina Bebrina
participirala kapitalnom donacijom u iznosu od 90.000,00 kuna, a ostatak iznosa financiran je iz
tekućih donacija Općine Bebrina Vatrogasnoj zajednici Općine Bebrina.
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8.
Modernizirana je i rekonstruirana nerazvrstana cesta u Šumeću u vrijednosti od 486.473,12 kuna
9.
Modernizirana je i rekonstruirana nerazvrstana cesta u Kaniži u vrijednosti od 386.978,00 kuna
10.. Izgrađen je prilazni plato ispred crkve Svetog Mihaela u Dubočcu u iznosu od 123.184,60 kuna
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Odobrena su financijska sredstva s određenim postotnim udjelima ugovornih tijela za slijedeće projekte
11.
12.
13.
14.
15.
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Za Rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske ceste na području katastarskih općina Stupnički Kuti,
Kaniža i Dubočac odobrena su sredstva u iznosu od 7.440.000,00 kuna
Energetska obnova zgrade „Sportski objekt na igralištu u Stupničkim Kutima“ na adresi Stupnički
Kuti bb, Stupnički Kuti ukupne vrijednosti 264.192,10 kuna
Energetska obnova zgrade „Društveni dom Dubočac“ na adresi Dubočac 69, Dubočac ukupne
vrijednost projekta 467.269,60 kuna
Energetska obnova zgrade „Sportski objekt na nogometnom igralištu u Šumeću“ na adresi Šumeće bb,
Šumeće u vrijednosti od 468.167,65 kuna
Energetska obnova zgrade DVD Kaniža na adresi Kaniža 117, Kaniža ukupne vrijednosti 270.097,10
kuna
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16.

19.
20.
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17.
18.

Rekonstrukcija „Doma kulture u Bebrini“ u cilju maksimalne iskoristivosti zgrade javne namjene u
vrijednosti 684.725,00 kuna. Zgrada će biti namijenjena djeci, mladima i ostalim stanovnicima s
područja Općine Bebrina. U sklopu projekta ugrađen je sustav grijanja u zgradu općine.
Izrada Strategije razvoja turizma općine Bebrina u iznosu od 70.000,00 kuna
Projekt Rekonstrukcije dječjeg igrališta na javnoj zelenoj površini u naselju Šumeće ukupne
vrijednosti 177.900,00 kuna
Projektna dokumentacija za izgradnju pješačko – biciklističke staze u naselju Kaniža (Savska ulica),
ukupne vrijednosti projekta 119.000,00 kuna
Energetska obnova zgrade „Društveni dom Banovci“ , Banovci 20, Banovci, ukupne vrijednosti
projekta 869.489,29 kuna
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Prijavljeni projekti

U cilju razvoja lokalne infrastrukture, uređenja javnih zelenih površina, poboljšanja kvalitete života
stanovnika, Općina Bebrina je samostalno ili u suradnji s udrugama civilnog društva prijavila dodatnih 11
projekata:
1. Parkiralište javne namjene u naselju Bebrina pored župne crkve u vrijednosti 517.944,01 kuna
2. Projekt Gospodarska građevina–spremište strojeva i uređenje parkirališta u vrijednosti 4.312.200,00
kuna
3. Izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola i prijavljen projekt Rekonstrukcija
građevine javne i društvene namjene (Zgrada stare Općine u Bebrini) u vrijednosti 4.705.200,00 kuna
4. Izrađena je projektna dokumentacija, ishođeni svi potrebni akti nadležnih tijela i prijavljen projekt
Edukativno pješačka staza na k.č. br. 984 u k.o. Bebrina u vrijednosti približno 745.000,00 kuna
5. Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni svi potrebni akti nadležnih tijela i prijavljen projekt
Šumska učionica i tematsko dječje igralište na k.č. br. 984 u k.o. Bebrina okvirne vrijednosti 745.000,00
kuna
6. Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni svi potrebni akti nadležnih tijela i prijavljen projekt
Poučna staza-Migalovci na k.č. br. 418 i 419 u k.o. Kaniža u suradnji s Lovnom udrugom „Srna“
Banovci u vrijednosti približno 745.000,00 kuna
7. Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni svi potrebni akti nadležnih tijela i prijavljen Odmorište Dubočac na k.č. br. 30 i 77 u k.o. Dubočac u suradnji s Lovnom udrugom „Srna“ Banovci okvirne
vrijednosti 745.000,00 kuna
8. Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni svi potrebni akti nadležnih tijela i prijavljen projekt
Vidikovac - Kaniža“na k.č. br. 269 u k.o. Kaniža u suradnji s Lovnom udrugom „Srna“ Banovci okvirne
vrijednosti 745.000,00 kuna
9. Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni svi potrebni akti nadležnih tijela i prijavljen projekt
Tematsko – Edukativni park na k.č. br. 522 u k.o. Banovci u suradnji s Lovnom udrugom „Srna“
Banovci u vrijednosti približno 745.000,00 kuna
10. Izrađena projektna dokumentacija, ishođeni svi potrebni akti nadležnih tijela i prijavljen projekt
Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Zbjeg na k.č. br. 901 u k.o. Zbjeg, a vrijednost projekta je
941.364,78 kuna
11. U suradnji s nogometnim klubom BONK iz Bebrine, prijavljen je projekt „BONK Bebrina za školu
nogometa“ ukupne vrijednosti 118.600,00 kuna. Organiziranjem škole nogometa želi se podići svijest
kod djece o važnosti bavljenja sportom, o zdravom načinu života, te o kvalitetnom korištenju
slobodnog vremena.
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Zaštita okoliša

Odlagalište prije i poslije sanacije
13

Informativni list Općine Bebrina

Općina Bebrina je u promatranom razdoblju samostalno ili u suradnji s drugim investitorima, korisnicima
zemljišta obavila sanaciju nekadašnjih dogovornih odlagališta otpada u katastarskim općinama Zbjeg,
Šumeće, Bebrina i Stupnički Kuti ukupnog iznosa 1.328.055,00 kuna s ciljem zaštite okoliša i održivog
gospodarenja otpadom kroz očuvanje ekosustava, racionalnog korištenja prirodnih resursa, sprječavanja ili
smanjenja štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš smanjenjem količina otpada u nastanku i/ili
proizvodnji.
Općina Bebrina potpisala je ugovor o koncesiji s tvrtkom Jackob Becker d.o.o. o prikupljanju i odvozu
komunalnog otpada na području Općine te ugovor o odvojenom prikupljanju otpada.
Stanovnici naše Općine mogu veće količine otpada odvesti na reciklažno dvorište tvrtke Jackob Becker
d.o.o. u Gornjoj Vrbi za iznos od 500 kuna po toni otpada.
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Suradnja s Brodsko–posavskom županijom

U proteklom razdoblju nastavljena je dobra suradnja s Brodsko-posavskom županijom i upravnim odjelima
koji djeluju unutar Županije. Općina Bebrina surađivala je i surađuje sa Županijom na četiri projekta:
1. Energetski je obnovljena osnovna škola u Bebrini ukupne vrijednost projekta u iznosu od 2.963.271,18
kn. Osim matične škole, Brodsko–posavska županija kao osnivač obnavlja i područne škole. Tako je ove
godine obnovljen parket u PŠ Banovci i PŠ Šumeće. U PŠ Kaniža postavljena je nova LED rasvjeta. U
proteklih nekoliko godina obnovljen je i školski namještaj te oprema u područnim školama, čime su
osigurani bolji uvjeti za rad.
2. Osigurana je izgradnja ceste Bebrina – Slavonski Kobaš u dužini dionice 7 500 metara, a planirana
vrijednost projekta je 6.000.000,00 kuna. Projekt je trenutno u fazi raspisanog nadmetanja za izvođenje
radova.
3. Provedena je rekonstrukcija ceste u Stupničkim Kutima u iznosu od 258.540,00 kuna
4. Izgrađena su autobusna stajališta u naselju Kaniža u vrijednosti 324.389,00 kuna, za koje je Općina
Bebrina izradila projektnu dokumentaciju, a radove je financirala Županijska uprava za ceste.
5. Općina Bebrina dio je projekta čiji je nositelj Brodsko–posavska županija kojim će se omogućiti razvoj
infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu na području BPŽ-A. Projektom je planirana izgradnja
otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA) koja će omogućiti
svim stanovnicima dostupnost brzog interneta.
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Općinsko vijeće Općine Bebrina
Općinsko vijeće ima 13 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima
predsjednika i potpredsjednika. Vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, proračun, opće i druge akte kojima
uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i
djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni
referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug. Općinsko
vijeće održalo je do svibnja 19 sjednica u mandatu od 2017. godine.

Informacije
OPĆINA BEBRINA
Bebrina 83, 35254 Bebrina
Tel: 035/ 433 – 109
e–pošta: opcina@bebrina.hr
Radno vrijeme: 7:30–15:30; sa strankama: 8.00–12.30
KOMUNALNA REDARICA
Bebrina 83, Bebrina
Mob. 098/ 983 – 3485
Radno vrijeme: svake srijede od 7.30 do 15.30 i jedan
petak u mjesecu
OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN MATIJA
RELJKOVIĆ“
Bebrina 49b, Bebrina
Tel. 035/ 433 – 106
e–pošta: osbebrina@osamreljkovicbebrina.skole.hr
SLUŽBA OPĆE MEDICINE AMBULANTA
BEBRINA
Bebrina 79, Bebrina
MIRTA ABRAMOVIĆ – BARIĆ, dr. med.
Tel: 433 – 104
Radno vrijeme: Ponedjeljak: 12.30–19.30,
utorak, četvrtak i petak: 7.00–13.30,
srijeda: 13.00–19.30,
prva subota u mjesecu: 7.00–15.00
Kućne posjete svaki dan: 13,30–14,30 i 19,30–20,30

STOMATOLOŠKA AMBULANTA BEBRINA
Bebrina 79, Bebrina
DAVOR STANIĆ, dr. med. dent.
Tel: 433 – 020
e–pošta: stanic@dzsb.hr
Radno vrijeme: Ponedjeljak, srijeda: 13.00–20.30,
utorak, četvrtak, petak: 7.00–14.30
HRVATSKA POŠTA
Bebrina 87, Bebrina
Tel: 072/ 303 – 304
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak: 11.30–14.00
VETERINARSKA AMBULANTA BEBRINA d.o.o.
Bebrina 99, Bebrina
Tel: 433 – 100
Radno vrijeme: Ponedjeljak–petak: 7.00–14.00
subota: 7.00–12.00, nedjelja: 7.00–9.00, hitne
intervencije: 0–24.00
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „POSAVINA“
Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik
Tel. 035/ 221 – 535
e–pošta: info@lag-posavina.hr
Radno vrijeme: 7.00–15.00

Informativni list Općine Bebrina

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Bebrina je Mijo Belegić (HDZ), a potpredsjednik Zvonko Dikanović
(HSS). Ostali članovi Općinskog vijeća su: Željko Stvorić (HDZ), Marijan Crnac (HDZ), Josip Ćosić (HDZ),
Mladen Pintarić (HDZ), Ana Varoščić (HDZ), Darko Karamazan (HNS-SDP), Zlatko Geža (HNS-SDP),
Luka Kapetanović (HNS-SDP), Zlatko Filajdić (HSS), Ivan Čondrić (HSS) i Antonija Štivić (Kandidacijska
lista grupe birača)

Informativni list Općine Bebrina
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Brzić
Adresa: Bebrina 83, Bebrina
Tel: 035/ 433 – 109, Fax: 035/ 433 – 109

