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Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/2018 i 110/18), te članka 32. Statuta
općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“
broj 01/2019), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donijelo je
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I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
2019. GODINI
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim djelovima građevinskog područja
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevisnkog područja
Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruktuirati i način rekonstrukcije
Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Članak 2.
Ovim Programom naznačeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina koji će se
graditi u 2019. godini:
1.
2.
3.

Nerazvrstane ceste
Javne površine i objekti
Javna rasvjeta
Članak 3.
U 2019. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:

OPIS POSLOVA
1.

Povećanje/
Smanjenje

Plan
2019.

Nerazvrstane
ceste
Izgradnja nerazvrstanih
cesta na području Općine
Bebrina

9.460.000,00

Tematske ceste na
području Općine Bebrina

500.000,00

Modernizacija
nerazvrstanih cesta –
šumske prometnice
Modernizacija
nerazvrstanih cesta –
šumske prometnice

500.000,00
0,00

7.550.000,00

- 135.000,00
200.000,00

- 500.000,00

- 150.000,00

- 135.000,00

Izgradnja semafora

100.000,00

- 100.000,00

Izgradnja semafora

200.000,00

- 200.000,00

10.000,00

-10.000,00

2.

Javne površine i
objekti

3.400.000,00

Izvor

- 2.383.000,00

Novi Plan 2019.

financiranja

- 1.030.000,00

600.000,00

Dodatno ulaganje
(ugibališta)

Rok

8.430.000,00
2019.
godina

4

365.000,00

5

200.000,00

2019.
godina

5

0,00

5

7.400.000,00

5

465.000,00

2019.
godina

1

0,00

5

0,00

2019.
godina

7

0,00

2019.
godina
2019.
godina

1.137.000,00
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Izgradnja pješačke staze
u Zbjegu

1.000.000,00

Pješačka staza u
Stupničkim Kutima –
projektna dokumentacija
Izgradnja parkirališta kod
groblja u Stupničkim
Kutima

Utorak, 31. prosinca 2019.

- 1.000.000,00

2019.
godina

5

0,00

150.000,00

- 150.000,00

2019.
godina

1

0,00

50.000,00

- 50.000,00

2019.
godina

4

0,00

220.000,00

- 220.000,00

1

0,00

180.000,00

- 180.000,00

2019.
godina

5

0,00

Autobusna ugibališta

70.000,00

- 70.000,00

2019.
godina

1

0,00

Parkiralište kod doma
Banovci

35.000,00

- 35.000,00

2019.
godina

7

0,00

Rekonstrukcija staze na
groblju u Kaniži

30.000,00

- 30.000,00

2019.
godina

1

0,00

Izgradnja objekata

65.000,00

- 65.000,00

2019.
godina

7

0,00

1.000.000,00

- 813.000,00

2019.
godina

5

187.000,00

100.000,00

- 9.000,00

2019.
godina

7

91.000,00

40.000,00

- 40,000,00

4

0,00

10.000,00

- 10.000,00

2019.
godina

7

0,00

150.000,00

- 80.000,00

1

70.000,00

0,00

119.000,00

2019.
godina

5

119.000,00

Izgradnja dječjeg
igrališta u Šumeću –
mjera LAG-a
Izgradnja dječjeg
igrališta u Šumeću –
mjera LAG-a

Izgradnja objekta –
spremište Bebrina
Nabava zemljišta
Zelenilo – stabla na
grobljima i javnim
površinama
Zelenilo – stabla na
grobljima i javnim
površinama
Pješačka staza u Kaniži

Pješačka staza u
Banovcima

150.000,00

- 150.000,00

2019.
godina

1

0,00

Parkiralište kod Crkve u
Bebrini

150.000,00

170.000,00

4

320.000,00

0,00

350.000,00

2019.
godina

5

350.000,00

3.

Javna rasvjeta

500.000,00

- 500.000,00

0,00
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Izgradnja mreže

500.000,00

- 500.000,00

Izgradnja mreže

UKUPNO 1+2+3

9.120.000,00

Utorak, 31. prosinca 2019.

2019.
godina

4

327.000,00

0,00

9.567.000,00

Članak 4.
Planirani izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture su od:
Oznaka izvora
Naziv izvora
Iznos
finaciranja
1.
Sredstva proračuna
1.320.000,00
4.
Komunalni doprinos / komunalna
naknada/grobna naknada/zakup
340.000,00
poljoprivrednog zemljišta
5.
Drugi izvori: Sufinanciranje od
11.530.000,00
strane Ministarstava, Fondova
EU,
7.
Prihodi od prodaje nefinancijske
220.000,00
imovine
UKUPNO:
13.410.000,00

Povećanje/
Smanjenje
- 1.250.000,00

Novi
Plan
70.000,00

345.000,00

685.000,00

- 2.809.000,00

- 129.000,00
- 3.843.000,00

8.721.000,00

91.000,00
9.567.000,00

Članak 5.
Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine
i objavit će se u “Glasniku Općine Bebrina” i na internet stranicama Općine Bebrina.
KLASA:021-05/19-01/66
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj
01/2019), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donosi

I.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području
općine Bebrina za komunalne djelatnosti:
I

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

II

održavanje javnih površina

III

održavanje nerazvrstanih cesta
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IV

održavanje groblja

V

javna rasvjeta

Utorak, 31. prosinca 2019.

Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

-

Članak 2.
Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuja se i donosi u skladus predvidivim i raspoloživim sredstvima i
izvorima financiranja.
Članak 3.
U 2019. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Bebrina obuhvaća:

Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina

Plan
2019.

košnja dječijih igrališta - tri puta godišnje
čišćenje ispred svih društvenih domova – tri
puta godišnje
košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća – dva puta godišnje
održavanje i uređenje parkova

10.000,00

1.

-

UKUPNO:

10.000,00

Povećanje/
Smanjenje

Novi
Plan
2019.
0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

Izvori financiranja:
komunalna naknada
koncesijska naknade
2.

Održavanje javnih površina
Plan
2019.

Održavanje zelenih površina, pješačkih staza,
parkova, dječijih igrališta, te dijelovi javnih cesta
koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne
održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu

10.000,00

Materijal za održavanje javnih površina

50.000,00

UKUPNO:
Izvori financiranja:
komunalna naknada
komunalni doprinos
koncesijska naknada

60.000,00

Povećanje/
Smanjenje

Novi
Plan
2019.
0,00

- 20.000,00
- 20.000,00

10.000,00

30.000,00
40.000,00
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3.
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Održavanje i nasipanje tucanikom ili frezanim asfaltom
nerazvrstanih cesta i uređenje javnih površina

Utorak, 31. prosinca 2019.

Povećanje/
Smanjenje

Plan 2019.

Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak

220.000,00

Novi
Plan

- 190.000,00

30.000,00

Zbjeg – drugi red kuća,
Stupnički Kuti – kraj sela
Šumeće – Musin sokak
Dubočac- cesta do groblja
čišćenje snijega i leda u zimskom periodu na nerazvrstanim cestama u
svim naseljima općine
održavanje poljskih puteva- cesta u svih sedam naselja Općine
UKUPNO:
Izvori financiranja:
Komunalna naknada
Komunalni doprinos,
Izvori financiranja za održavanje poljskih puteva
prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

4.

Održavanje groblja

220.000,00

- 190.000,00

Povećanje/
Smanjenje

Plan 2019.

Održavanje mjesnih groblja
UKUPNO:

30.000,00

Novi Plan
2019.

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

Izvor financiranja:
Grobna naknada
komunalni doprinos

Javna rasvjeta

Povećanje/
Smanjenje

Novi
Plan 2019.

Plan 2019.

Troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i rasvjetnih tijela

50.000,00

0,00

50.000,00

Troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica

250.000,00

- 50.000,00

200.000,00

UKUPNO:

300.000,00

- 50.000,00

250.000,00
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Izvor financiranja:
Komunalna naknada
Komunalni doprinos

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.
siječnja 2019. godine i objavit će u „Glasniku Općine Bebrina“ i na internet stranicama Općine Bebrina.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
KLASA:021-05/19-01/67
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19),
članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 330/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15, 123/17, 98/19) i članka 32. Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 2/2018.,
18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj
dana 17. prosinca 2019. godine donosi

I.

IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A JAVNIH POTREBA U SOCIJANOJ
SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA U 2019.GODINI

Članak 1.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Bebrina u 2019 .godini (u daljnjem tekstu:Program)
osigurava se zaštita i pomaganje osoba koje su ugrožene, nemoćne ili druge osobe koje same ili uz pomoć članova obitelji ne
mogu zadovoljiti svoje potrebe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih okolnosti.
Cilj Programa je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih sredstava za
život i pružanje usluga pojedincima, koji se uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom stanju potrebe za
društvenom pomoći.
Članak 2.
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi osigurati će se u Proračunu općine Bebrina u iznosu od 131.000 kn, a
raspoređuju se kako slijedi:

PROGRAM

Plan 2019.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
2019.

Jednokratne pomoći obiteljima i
kućanstvima u novcu
Pomoć za podmirenje troškova
stanovanja

25.000,00

-20.000,00

5.000,00

30.000,00

-25.000,00

5.000,00
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Utorak, 31. prosinca 2019.

Potpore Udruzi slijepih Brodskoposavske županije
Potpora za O.Š. Milan Amruš
Slavonski Brod
Naknada rodiljama za
novorođenčad
Potpore za Crveni križ
(sukladno Zakonu o
Hrvatskom Crvenom križu
Jednokratne pomoći za
ogrjev BPŽ
UKUPNO:

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

100.000,00

-20.000,00

80.000,00

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

40.000,00

-10.000,00

30.000,00

218.000,00

87.000,00

131.000,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. doznačivati će se na temelju odluke Općinskog načelnika, a temeljem zamolbi pojedinaca ili
udruge, sukladno financijskim mogućnostima Proračuna i Pravilniku o socijalnim potrebama općine Bebrina.
Članak 4.
Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (podrazumijevaju se troškovi
električne energije, vode, odvoza smeća, komunalne naknade, ogrjeva i drugih troškova), pomoći iz ove točke socijalnog
programa podmiruju se plaćanjem pojedinačnih računa osobama koje ostvaruju pravo na podmirenje troškova
stanovanja.
Članak 5.
Osobe koje su radno sposobne, a primit će bilo koji oblik pomoći temeljem ovog Programa obvezne su za
primljenu pomoć odraditi određeni posao, a za koji će ih obvezati Općinski načelnik svojim zaključkom.
Članak 6.
Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se od 1. siječnja 2019. godine i objavit
će se u „Glasniku Općine Bebrina“ i na Internet stranicama Općine Bebrina.
KLASA:021-05/19-01/69
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/18, 123/17 i 98/19), a u skladu sa Zakonom
o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Zakonom o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,
152/14., 07/17., 38/18 i 98/19), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93, 38/09),
Zakonom o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19), Zakonom o
udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 32. Statuta općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-

Stranica 33, Broj
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posavske županije» br. 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019) Općinsko vijeće općine Bebrina
na svojoj 25. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU, OBRAZOVANJU,
KULTURI, RELIGIJI I SPORTU OPĆINE BEBRINA ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu od značenja za Općinu Bebrina.
Ovim I. izmjenama i dopunama Programa stvaraju se preduvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima:

1.

Članak 2.
Predškolski odgoj, boravak djece u vrtićima, dječja igraonica

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) predškolski
odgoj je sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skbri koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.
Programom javnih potreba u predškolstvu definiraju se oblici, opseg i način financiranja njegovih javnih potreba na
području Općine Bebrina kao dio potreba koje Općina Bebrina financira proračunskim sredstvima.
Na području Općine Bebrina djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljati će predškolska ustanova u
predškolskom odgoju Dječji vrtić „Ivančica“ Oriovac, čiji je osnivač Općina Oriovac, obzirom da Općina Bebrina nije
osnivač/suosnivač niti jedne predškolske ustanove (dječjeg vrtića) i nema vlastite smještajne kapacitete na području općine.
Predškolski odgoj ostvaruje se u prostoru osnovne škole „Antun Matija Reljković“ u Bebrini, te područnoj školi u Šumeću
i Kaniži.
Program se odvija u tri skupine u trajanju od minimalno 150 sati do maksimalno 250 sati, a Općina Bebrina snosi sve
materijalne troškove provođenja programa.
Program igraonice za djecu uzrasta tri do šest godina održat će se u Bebrini.
Posebni programi - programi za djecu s posebnim potrebama realiziraju se u suradnji s Dječjim vrtićem „Zlatni cekin“ u
Slavonskom Brodu.
Planiralo se sufinanciranje plaćanja boravka djece u dječijim vrtićima na području Županije.

Predškolski odgoj i dječja igraonica
Provedba programa predškolskog odgoja- Male škole
Posebni programi – Vrtić Zlatni cekin
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima
Sufinanciranje boravka djece u Programu igraonice „Bubamara“
Brodski Stupnik
Opremanje dječje igraonice
UKUPNO:

2.

Povećanje/
smanjenje

Novi Plan
2019.

85.000,00
10.000,00
20.000,00

2.000,00
- 7.000,00
- 15.000,00

87.000,00
3.000,00
5.000,00

32.000,00
0,00
147.000,00

- 17.000,00
106.500,00
69.500,00

15.000,00
106.500,00
216.500,00

Plan 2019.

Osnovnoškolsko obrazovanje

Javne potrebe u osnovnom školstvu utvrđene su Državnim pedagoškim standardom osnovnog školstva u Republici
Hrvatskoj kojim su propisani materijalni, kadrovski i drugi uvjeti za ostvarivanje djelatnosti i jednak razvoj osnovnog školstva.
Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa, a obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje, druge oblike
školovanja djece i školovanje odraslih osoba. Regulirano je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17., 68/18 i 98/19)
i Državnim pedagoškim standardima.
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđuje se koji se troškovi osnovnog školstva financiraju iz
državnog proračuna, a koji iz proračuna gradova koji su preuzeli decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu, ali
istovremeno daju mogućnost jedinicama lokalne samouprave da utvrde šire javne potrebe u osnovnom školstvu, za čiju
provedbu osiguravaju sredstva u svom proračunu.

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 34, Broj

Utorak, 31. prosinca 2019.

Na području Općine Bebrina nalazi se osmogodišnja Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ u Bebrini a kojoj pripada
šest područnih četverogodišnjih škola u naseljima općine Bebrina.
U 2019. godini Općina Bebrina planira materijalno pomoći osnovnoj školi u cilju poboljšanja i povećanja standarda i
uvjeta boravka djece u školi, a sukladno proračunskim mogućnostima u iznosu od 120.000,00 kn.
Osnovno obrazovanje
Sufinanciranje školskih projekata
UKUPNO:

3.

Plan 2019.
120.000,00
120.000,00

Povećanje/
Smanjenje
- 88.000,00
- 88.000,00

Novi Plan 2019.
32.000,00
32.000,00

Srednjoškolsko obrazovanje

Javne potrebe u srednjem školstvu utvrđuju se sufinanciranjem prijevoza srednjoškolaca od mjesta stanovanja do mjesta
školovanja i nazad za čiju provedbu se osiguravaju sredstva u općinskom proračunu.

Srednjoškolsko obrazovanje
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih školaučeničke karte
UKUPNO:
4.

Plan 2019.
120.000,00
120.000,00

Povećanje/
smanjenje
-

Novi Plan 2019.

20.000,00
- 20.000,00

100.000,00
100.000,00

Visokoškolsko obrazovanje

Javne potrebe u visokom školstvu utvrđuju se isplatama jednokranih pomoći svi studentima koji imaju prebivalište na
području općine Bebrina u iznosu od 1.000,00 kn.
Visokoškolsko obrazovanje

Plan 2019.

Pomoći studentima
UKUPNO:

80.000,00
80.000,00

Povećanje/
Smanjenje
- 80.000,00
- 80.000,00

Novi Plan
2019.
0,00
0,00

Članak 3.
5.

Kultura i religija

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93, 38/09), određeno je da su „javne
potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu grada, općine, županije, one kulturne djelatnosti i poslovi, akcije
i manifestacije u kulturi od interesa za grad, općinu, županiju, koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe kao i one
utvrđene posebnim zakonom, a osobito:
- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,
Program javnih potreba u kulturi sukladno zakonu donosi predstavničko tijelo zajedno sa godišnjim proračunom općine.“
Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti, te religije što pridonose razvitku
i unapređenju kulturnog i religijskog života općine Bebrina.
Opći cilj je želja za očuvanjem kulturne baštine, uključivanje što većeg broja ljudi, posebno djece i mladih, u kulturne programe,
razvijanje svijesti o važnosti tradicije, a čime se ostvaruje misija i općine Bebrina: poželjno mjesto za život i rad te podizanje
standarda življenja i odmora.
Pri utvrđivanju javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti. Općina
Bebrina utvrdila je prioritete među korisnicima sredstava općinskog proračuna:
- udruge građana koje kvalitetom svojih programa i projekata/aktivnosti, manifestacija i aktivnosti zadovoljavaju javne
potrebe u kulturi
- ostali programi pravnih i fizičkih osoba-prema raspoloživim sredstvima proračuna
Sustavno praćenje i poticanje rada društava/udruga iz područja kulture nastavit će se i tijekom 2019. godine s naglaskom
na društva koja pod stručnim vodstvom u svom radu okupljaju veći broj djece i mladih naše općine, društva s dugom tradicijom
i provjerenim rezultatima u radu, ako i ostala društva kojima građani zadovoljavaju svoje potrebe za kulturnim sadržajima.

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 35, Broj

Utorak, 31. prosinca 2019.

Udruge su tijekom godine organizatori različitih kulturnih manifestacija u općini za koje se sredstva potpore planiraju u
proračunu za 2019. godinu. Programima ovih manifestacija čuva se i njeguje narodno stvaralaštvo, običaji i čuva kulturna
baština.
Općinski načelnik će raspisati natječaj/javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojima će se
financirati pojedine aktivnosti/projekti/programi /manifestacije udruga iz kulture ili religije, a sve sukladno Pravilniku o
financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode uduge sredstvima proračuna Općine
Bebrina.
Povjerenstvo
za
provedbu
natječaja/javnog
poziva
vodit
će
brigu
o
kvaliteti
aktivnosti/projekata/programa/manifestacija javnih potreba u kulturi i religiji, a kvaliteta programa i postignuti rezultati u
dosadašnjem radu, stručnost voditelja kao i obogaćivanje općinske kulturne scene i religijskih aktivnosti i dalje su vodeći
kriteriji pri raspodjeli sredstava za potporu rada udruga.
Udruge u kulturi koje djeluju na području općine Bebrina su:
- Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC” Kaniža
- Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno društvo “TARAS ŠEVČENKO” Kaniža
- Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA” Šumeće
- Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ PELIH” Šumeće
- Kulturno-umjetničko društvo “GRANIČAR” Stupnički Kuti
- Kulturno-umjetničko društvo “BEBRINA” Bebrina
Na području općine Bebrina postoje slijedeći religijski objekti koji su vlasništvo Župnih zajednica kojih na području
općine Bebrina ima pet i to:
- RKT Župa Svete Marije Magdalene Bebrina (crkva Sv. Marije Magdalene u Bebrini, filijalna crkva Preobraženja
Gospodnjeg u Banovcima, filijalna crkva Sv. Katarine u Stupničkim Kutima )
- RKT župa Sv. Mihaela Arkanđela u Dubočcu (crkva Dubočac)
- RKT župa Sv. Grgura pape u Kaniži (crkva Kaniža)
- RKT župa Pohođenja BDM (crkva Šumeće)
- Grkokatolička župa u Kaniži (crkva Presvete Bogorodice u Kaniži i crkva Velike Gospe u Šumeću)
Sakralni objekti u Bebrini i Dubočcu su pod zaštitom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i pripadaju u
nepokretno kulturno dobro, te Ministarstvo kulture sudjeluje pri obnovi navedenih objekata.
Općina Bebrina svojim proračunskim sredstvima vjerskim zajednicama/udrugama u kulturi pružit će potporu za
provedbu različitih aktivnosti/programa (Sredstva planirana u proračunu za 2019. godinu namijenjena su za obnovu i uređenje
vjerskih objekata (crkvi).
Kultura i religija

Povećanje/
Smanjenje

Plan 2019.

Novi
Plan 2019.

Kulturno-umjetnički amaterizam, glazbeni i folklorni
Kulturne manifestacije od interesa za općinu
Religijske aktivnosti vjerskih zajednica i zaštita i
očuvanje nepokretnih kulturnih dobara
UKUPNO:

50.000,00
50.000,00
100.000,00
200.000,00

-

4.000,00
- 4.000,00

46.000,00
46.000,00

0,00
- 8.000,00

100.000,00
192.000,00

Članak 4.
6.

Sport

Slijedom odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,
19/16), javne potrebe u sportu osiguravaju se iz proračuna općine, to su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti u
sportu od značenja za Općinu Bebrina, koje predstavničko tijelo općine donosi zajedno sa godišnjim proračunom općine.
Programom se utvrđuju poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu:
- poticanje i promicanje sporta na području općine
- provođenje programa tjelesne kulture,a posebno sportske kulture djece i mladeži
- djelovanje sportskih udruga na području općine
- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i
čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva.
Sredstva osigurana u općinskom Proračuna za 2018. god. namjenski će se koristiti za financiranje djelovanja sportskih udruga,
za natjecanja i održavanje sportskih objekata.
U 2019. godini pružat će se potpora djelovanju sportskih udruga koje djeluju na području Općine Bebrina. To su:
a) Nogometni klubovi:
- NK “MLADOST” Banovci,
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NK “BONK” Bebrina,
NK “POSAVAC” Kaniža,
NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti,
NK “ŠOKADIJA” Šumeće,
NK “GAJ” Zbjeg,
VETERANSKI NK “OPĆINA BEBRINA”
Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se tri športsko-ribolovne udruge:
ŠRU “MATNIK” Kaniža,
“ČIKOV” Šumeće,
“SUNČAR” Bebrina,
ŠRU „KEČIGA“ Dubočac.
Stolnoteniski klubovi –
STK POSAVAC Kaniža, te klubovi u Stupničkim Kutima i Šumeću.

Na temelju zakona osnovu financiranja sportskih udruga čine prihodi koje udruge mogu ostvariti, proračuni, te članarine.
Općinski načelnik će raspisati natječaj/javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojima će se
financirati pojedine aktivnosti/projekti/programi /manifestacije udruga iz sporta, a sve sukladno Pravilniku o financiranju
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode uduge sredstvima proračuna Općine Bebrina.
Povjerenstvo za provedbu natječaja/javnog poziva vodit će brigu o kvaliteti aktivnosti/projekata/programa/manifestacija javnih
potreba u sportu.
Sport

Povećanje/
Smanjenje

Plan 2019.

Novi
Plan 2019.

Djelovanje sportskih udruga – klubovi, treninzi i
natjecanja, stručni rad, administrativno osoblje, oprema i
rekviziti, materijalni izdaci
UKUPNO:

150.000,00
150.000,00

-

2.000,00
- 2.000,00

148.000,00
148.000,00

Članak 5.
Raspored financijskih sredstava iz članaka 2, 3 i 4 obavlja Jedinstveni upravni odjel, zajedno sa Općinskim načelnikom i u
suradnji sa Povjerenstvom za provedbu natječaja/javnih poziva sukladno provedenim natječajima/javnim pozivima, ocjenjenim
pristiglim prijavama te zaključenim Ugovorima o financiranju aktivnosti/projekata i/ili programa od interesa za opće dobro
koje provode udruge.
Članak 6.
O izvršenju aktivnosti/projekata i/ili programa korisnik podnosi godišnje izvješće sukladno članku 27. i 28. Pravilnika o
financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine
Bebrina.
Članak 7.
O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik podnosi godišnje izvješće predstavničkom tijelu.
Članak 8.

Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01. siječnja
2019. godine i objavit će se u „Glasniku Općine Bebrina“ i na Internet stranicama Općine Bebrina.
KLASA:021-05/19-01/68
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“, broj: 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), te članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019),
Općinsko vijeće općine Bebrina na 25. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donosi
ODLUKU O IZMJENI P R O G R A M A UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD
NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U
2019. GODINI
Članak 1.
Planirani prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u Proračunu
općine Bebrina za 2019. godinu u iznosu od 30.000,00 kuna smanjuje se za 10.000,00 kn, te sada iznosi
20.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. stavka 2. ovog Programa utrošit će se namjenski za poboljšanje
infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja prema programu građenja komunalne infrastrukture.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Glasniku Općine Bebrina”.
KLASA: 021-05/19-01/70
URBROJ:2178/02-03 -19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama («Narodne Novine» broj 68/15 i 115/18) i članka 32.
Statuta općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik
općine Bebrina“ broj 1/2019),), Općinsko vijeće općine Bebrina na 25. sjednici održanoj 17. prosinca
2019. godine, donosi
ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA
ZA 2019. GODINU
Članak 1.

Stranica 38, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Planirani prihodi od sredstava šumskog doprinosa na području općine Bebrina za 2019. godinu u
iznosu od 80.000,00 kuna smanjuju se za 10.000,00 kn, te sada iznose 70.000,00 kn.
Utrošiti će se za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja i održavanja
komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 2019. godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Glasniku Općine Bebrina”.
KLASA: 021-05/19-01/71
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK

Mijo Belegić,
ing.

Stranica 39, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

PRORAČUN OPĆINE BEBRINA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.
GODINU

Stranica 40, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 41, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 42, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 43, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 44, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 45, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 46, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 47, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 48, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 49, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 50, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 51, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 52, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 53, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 54, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 55, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 56, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 57, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 58, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Stranica 59, Broj

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), članka 19. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), te članka 32. Statuta
općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine
Bebrina“ broj 01/2019), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donosi

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 60, Broj

Utorak, 31. prosinca 2019.

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
Građevinske komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
Druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18)

Članak 2.
Ovim programom označeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture na području Općine Bebrina koji će se
graditi u 2020. godini:

1.
2.
3.

Nerazvrstane ceste
Javne površine i objekti
Javna rasvjeta
Članak 3.
U 2020. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:
OPIS POSLOVA

4.

Nerazvrstane ceste

Plan
2020.

300.000,00

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine
Bebrina

200.000,00

Modernizacija nerazvrstanih cesta – šumske
prometnice
Dodatno ulaganje (ugibališta)
5.

Javne površine i objekti

Izvor
financiranja

10.010.000,00

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine
Bebrina

Tematske ceste na području Općine Bebrina

Rok

2020. godina

4

5

1.500.000,00

2020. godina

5

8.000.000,00

2020. godina

5

10.000,00

2020. godina

7

2.145.000,00

Pješačka staza u Stupničkim Kutima – projektna
dokumentacija

100.000,00

2020. godina

1

Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima

125.000,00

2020. godina

4

20.000,00

2020. godina

1

Izgradnja dječjeg igrališta u Šumeću – mjera LAG-a
Izgradnja dječjeg igrališta u Šumeću – mjera LAG-a

200.000,00
Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži
Izgradnja objekata

5

30.000,00

2020. godina

1

200.000,00

2020. godina

7

GLASNIK OPĆINE BEBRINA
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Utorak, 31. prosinca 2019.

Izgradnja objekta – spremište Bebrina

500.000,00

2020. godina

5

Nabava zemljišta

100.000,00

2020. godina

7

Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama

60.000,00

2020. godina

4

Zelenilo – stabla na grobljima i javnim površinama

10.000,00

7

Pješačko-biciklistička staza u Kaniži

500.000,00

2020. godina

5

Pješačka staza u Banovcima

100.000,00

2020. godina

1

Parkiralište kod Crkve u Bebrini

200.000,00

2020. godina

4

2020. godina

1

6.

Javna rasvjeta

1.600.000,00

Izgradnja mreže

100.000,00

Izgradnja mreže

500.000,00

4

Izgradnja mreže

1.000.000,00

5

UKUPNO 1+2+3

13.755.000,00
Članak 4.

Planirani izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture su od:
Oznaka
izvora
Naziv izvora
finaciranja
1.
Sredstva proračuna
4.
Komunalni doprinos / komunalna naknada/grobna naknada/zakup
poljoprivrednog zemljišta
5.
Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava, Fondova EU,
7.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Iznos
350.000,00

UKUPNO:

1.185.000,00
11.900.000,00
320.000,00
13.755.000,00

Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine i objavit će se u
”Glasniku Općine Bebrina“ i na internet stranicama Općine Bebrina.
KLASA: 021-05/19-01/56
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 68/18 i 110/2018“), članka 19.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17
i 98/19) i članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 62, Broj

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 2/2018., 18/2019
i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 25. sjednici
održanoj 17. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture
određuje se održavanje komunalne infrastrukture na
području općine Bebrina za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja
javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. Ovog članka utvrđuje se:

-

-

opis i opseg poslova održavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture
izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim
sredstvima i izvorima financiranja.
Članak 3.
U 2020. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Bebrina
obuhvaća:
Održavanje čistoće u dijelu koji
se odnosi na čišćenje javnih
površina
- košnja dječijih igrališta - tri puta
godišnje
- čišćenje ispred svih društvenih domova
– tri puta godišnje
- košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća – dva puta godišnje
- održavanje i uređenje parkova
UKUPNO:
Izvori financiranja:
opći prihodi i primici
komunalna naknada
koncesijska naknade
6. Održavanje javnih površina
5.

Utorak, 31. prosinca 2019.

Održavanje zelenih površina, pješačkih
staza, parkova, dječijih igrališta, te dijelovi
javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad
se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste
prema posebnom zakonu

10.000,00

Materijal za održavanje javnih površina
UKUPNO:
Izvori financiranja:
opći prihodi i primici
komunalna naknada
komunalni doprinos
koncesijska naknada

50.000,00
60.000,00

7.

Održavanje i nasipanje
tucanikom ili frezanim asfaltom
nerazvrstanih cesta i uređenje
javnih površina

Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak

Plan 2020.

220.000,00

Zbjeg – drugi red kuća,
Stupnički Kuti – kraj sela
Šumeće – Musin sokak
Dubočac- cesta do groblja
čišćenje snijega i leda u zimskom
periodu na nerazvrstanim cestama u
svim naseljima općine
- održavanje poljskih puteva- cesta u
svih sedam naselja Općine
UKUPNO:
Izvori financiranja:
opći prihodi i primici
komunalna naknada
komunalni doprinos,
Izvori financiranja za održavanje
poljskih puteva
prihod od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
-

220.000,00

Plan
2020.
10.000,00

8.

Održavanje groblja

Plan
2020.

Održavanje mjesnih groblja

10.000,00
UKUPNO:

10.000,00

Plan
2020.

Izvor financiranja:
opći prihodi i primici
Grobna naknada
komunalni doprinos

10.000,00

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 63, Broj

9.

Javna rasvjeta
Plan 2020.

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i
rasvjetnih tijela
troškovi potrošnje električne energije za
osvjetljavanje ulica
UKUPNO:
Izvor financiranja:
komunalna naknada
komunalni doprinos

50.000,00
250.000,00
300.000,00

Utorak, 31. prosinca 2019.

nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih
okolnosti.
Cilj Programa je podizanje općeg životnog
standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje potrebnih
sredstava za život i pružanje usluga pojedincima, koji se
uslijed društvenih ili prirodnih uzroka nalaze u posebnom
stanju potrebe za društvenom pomoći.
Članak 2.
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi
osigurati će se u Proračunu općine Bebrina u iznosu od
218.000 kn, a raspoređuju se kako slijedi:

PROGRAM
Članak 4.

Ovaj program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuju se od 01. siječnja 2020.
godine i objavit će u „Glasniku Općine Bebrina“ i
na internet stranicama Općine Bebrina.
KLASA:021-05/19-01/55
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Jednokratne pomoći obiteljima i
kućanstvima u novcu
Pomoć za podmirenje troškova
stanovanja
Potpore Udruzi slijepih Brodskoposavske županije
Potpora za O.Š. Milan Amruš
Slavonski Brod
Naknada rodiljama za novorođenčad
Potpore za Crveni križ (sukladno
Zakonu o Hrvatskom Crvenom
križu
Jednokratne pomoći za ogrjev
BPŽ
UKUPNO:

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i
98/19), članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu
(„Narodne novine“ broj 71/10), članka 19. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 32.
Statuta općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj: 2/2018., 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika
Općine Bebrina“ broj 01/2019), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj dana 17. prosinca
2019. godine donosi

P R O G R A M JAVNIH POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU
OPĆINE BEBRINA U 2020. GODINI

Plan 2020.
25.000,00
30.000,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00

20.000,00
40.000,00
218.000,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. doznačivati će se na temelju
Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, a temeljem
zahtjeva fizčke ili pravne osobe, sukladno financijskim
mogućnostima Proračuna i Pravilniku o socijalnoj skrbi
općine Bebrina.
Članak 4.
Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć za
podmirenje troškova stanovanja (podrazumijevaju se
troškovi električne energije, vode, odvoza smeća,
komunalne naknade, ogrjeva i drugih troškova), pomoći
iz ove točke socijalnog programa
podmiruju se
plaćanjem pojedinačnih računa osobama koje ostvaruju
pravo na podmirenje troškova stanovanja.
Članak 5.

Članak 1.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Bebrina u 2020 .godini (u daljnjem tekstu:
Program) osigurava se zaštita i pomaganje osoba koje su
ugrožene, nemoćne ili druge osobe koje same ili uz pomoć
članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe, zbog

Osobe koje su radno sposobne, a primit će bilo
koji oblik pomoći temeljem ovog Programa obvezne su
za primljenu pomoć odraditi određeni posao, a za koji će
ih obvezati Općinski načelnik svojim zaključkom, a
sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 64, Broj

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine.
Ovaj Program objavit će se u „Glasniku Općine Bebrina“ i
na internetskim stranicama Općine Bebrina.
KLASA:021-05/19-01/57
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 i 98/19), a u skladu sa Zakonom o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj
10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,
broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 38/18 i 98/19), Zakonom o
financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,
broj: 47/90, 27/93 i 38/09), Zakonom o sportu („Narodne
novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15, 19/16 i 98/19), Zakonom o udrugama („Narodne
novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 32. Statuta općine
Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj
01/2019) Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 25.
sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI,
RELIGIJI I SPORTU OPĆINE BEBRINA
ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
religiji i sportu Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju,

Utorak, 31. prosinca 2019.

obrazovanju, kulturi, religiji i sportu od značenja za Općinu
Bebrina.
Ovim Programom stvaraju se preduvjeti za zadovoljavanje
potreba u slijedećim područjima:
Članak 2.
1.

Predškolski odgoj, boravak djece u vrtićima,
dječja igraonica

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),
predškolski odgoj je sastavni dio sustava odgoja i
obrazovanja, te skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja,
obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skbri
koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.
Programom javnih potreba u predškolstvu definiraju se
oblici, opseg i način financiranja njegovih javnih potreba na
području Općine Bebrina kao dio potreba koje Općina
Bebrina financira proračunskim sredstvima.
Na području Općine Bebrina djelatnost predškolskog odgoja
i obrazovanja
obavljati će predškolska ustanova u
predškolskom odgoju Dječji vrtić „Ivančica“ Oriovac, čiji je
osnivač Općina Oriovac, obzirom da Općina Bebrina nije
osnivač/suosnivač niti jedne predškolske ustanove (dječjeg
vrtića) i nema vlastite smještajne kapacitete na području
općine. Predškolski odgoj ostvaruje se u prostoru osnovne
škole Antun Matija Reljković u Bebrini te područnoj školi u
Šumeću i Kaniži.
Program se odvija u tri skupine u trajanju od minimalno 150
sati do maksimalno 250 sati, a Općina Bebrina snosi sve
materijalne troškove provođenja programa.
Program igraonice za djecu uzrasta tri do šest godina održat
će se u Bebrini.
Općina Bebrina će sufinancirati Program.
Posebni programi - programi za djecu s posebnim potrebama
realiziraju se u suradnji s Dječjim vrtićem „Zlatni cekin“ u
Slavonskom Brodu.
Planira se sufinanciranje plaćanja boravka djece u dječijim
vrtićima na području Županije. Iznos po djetetu se može
odrediti nakon što se utvrdi broj djece koja pohađaju iste.
Predškolski odgoj i dječja igraonica
Provedba programa predškolskog odgojaMale škole
Posebni programi – Vrtić Zlatni cekin
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima
Sufinanciranje djece u Programu
igraonice- Udruga za djecu „Bubamara“
Brodski Stupnik
UKUPNO:

2.

Plan 2020.

100.000,00
10.000,00
20.000,00

30.000,00
160.000,00

Osnovnoškolsko obrazovanje

Javne potrebe u osnovnom školstvu utvrđene su Državnim
pedagoškim standardom osnovnog školstva u RH, kojim su
propisani materijali, kadrovski i drugi uvjeti za ostvarivanje
djelatnosti i podjednaki razvoj osnovnog školstva. Djelatnost
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osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa, a
obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje, druge oblike
školovanja djece i školovanje odraslih osoba. Pretežito je
regulirano Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi „Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10,
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,
07/17, 38/18 i 98/19) i Državnim pedagoškim standardima.
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
utvrđuje koji se troškovi osnovnog školstva financiraju iz
državnog proračuna, a koji iz proračuna gradova koji su
preuzeli decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu, ali
istovremeno daju mogućnost jedinicama lokalne
samouprave da utvrde šire javne potrebe u osnovnom
školstvu, za čiju provedbu osiguravaju sredstva u svom
proračunu.
Na području Općine Bebrina nalazi se osmogodišnja
osnovna škola „Antun Matija Reljković“ u Bebrini a kojoj
pripada šest područnih četverogodišnjih škola u naseljima
općine Bebrina.
U 2020. godini Općina Bebrina planira materijalno pomoći
osnovnoj školi u cilju poboljšanja i povećanja standarda i
uvjeta boravka djece u školi, a sukladno proračunskim
mogućnostima u iznosu od 55.000,00 kn.
Osnovno obrazovanje
Sufinanciranje školskih projekata
UKUPNO:

3.

Plan
2020.
55.000,00
55.000,00

Srednjoškolsko obrazovanje

Javne potrebe u srednjem školstvu utvrđuju se
sufinanciranjem prijevoza srednjoškolaca od mjesta
stanovanja do mjesta školovanja i nazad za čiju provedbu se
osiguravaju sredstva u općinskom proračunu.
Srednjoškolsko obrazovanje
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih
škola-učeničke karte
UKUPNO:
4.

Plan 2020.
120.000,00
120.000,00

Visokoškolsko obrazovanje

Javne potrebe u visokom školstvu utvrđuju se isplatama
jednokranih pomoći svim studentima koji imaju prebivalište
na području općine Bebrina u iznosu od 1.000,00 kn.
Visokoškolsko obrazovanje
Pomoći studentima
UKUPNO:

5.

Plan
2020.
80.000,00
80.000,00

Članak 3.
Kultura i religija

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne
novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), određeno je da su „javne
potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu

Utorak, 31. prosinca 2019.

grada, općine, županije, one kulturne djelatnosti i poslovi,
akcije i manifestacije u kulturi od interesa za grad, općinu,
županiju, koje oni programom utvrde kao svoje javne
potrebe kao i one utvrđene posebnim zakonom, a osobito:
- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i
drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i
poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose
razvitku i promicanju kulturnog života,
Program javnih potreba u kulturi sukladno zakonu donosi
predstavničko tijelo zajedno sa godišnjim proračunom
općine.“
Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije
kulture i kulturnih djelatnosti, te religije što pridonose
razvitku i unapređenju kulturnog i religijskog života općine
Bebrina.
Opći cilj je: želja za očuvanjem kulturne baštine,
uključivanje što većeg broja ljudi, posebno djece i mladih, u
kulturne programe, razvijanje svijesti o važnosti tradicije, a
čime se ostvaruje misija i općine Bebrina: poželjno mjesto
za život i rad te podizanje standarda življenja i odmora.
Pri utvrđivanju javnih potreba u kulturi polazi se od potreba
i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti.
Općina Bebrina utvrdila je prioritete među korisnicima
sredstava općinskog proračuna:
- udruge građana koje kvalitetom svojih programa i
projekata/aktivnosti, manifestacija i aktivnosti
zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
- ostali programi pravnih i fizičkih osoba-prema
raspoloživim sredstvima proračuna
Sustavno praćenje i poticanje rada društava/udruga iz
područja kulture nastavit će se i tijekom 2020. godine s
naglaskom na društva koja pod stručnim vodstvom u svom
radu okupljaju veći broj djece i mladih naše Općine, društva
s dugom tradicijom i provjerenim rezultatima u radu, ako i
ostala društva kojima građani zadovoljavaju svoje potrebe za
kulturnim sadržajima.
Udruge su tijekom godine organizatori različitih kulturnih
manifestacija u općini za koje se sredstva potpore planiraju
u proračunu
za 2020. godinu. Programima ovih
manifestacija čuva se i njeguje narodno stvaralaštvo, običaji
i čuva kulturna baština.
Općinski načelnik će raspisati natječaj/javni poziv za
podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojima
će se financirati pojedine aktivnosti/projekti/programi
/manifestacije udruga iz kulture ili religije, a sve sukladno
Pravilniku o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa
od interesa za opće dobro koje provode uduge sredstvima
proračuna Općine Bebrina. Povjerenstvo za provedbu
natječaja/javnog poziva vodit će brigu o kvaliteti
aktivnosti/projekata/programa/manifestacija javnih potreba
u kulturi i religiji, a kvaliteta programa i postignuti rezultati
u dosadašnjem radu, stručnost voditelja kao i obogaćivanje
općinske kulturne scene i religijskih aktivnosti i dalje su
vodeći kriteriji pri raspodjeli sredstava za potporu rada
udruga.
Udruge u kulturi koje djeluju na području općine Bebrina
su:
- Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC” Kaniža
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-

Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo “TARAS
ŠEVČENKO” Kaniža
Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA” Šumeće
Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo “ANDRIJ
PELIH” Šumeće
Kulturno-umjetničko društvo “GRANIČAR” Stupnički
Kuti
Kulturno-umjetničko društvo “BEBRINA” Bebrina

Na području općine Bebrina postoje slijedeći religijski
objekti koji su vlasništvo Župnih zajednica kojih na
području općine Bebrina ima pet i to:
- RKT Župa „Svete Marije Magdalene“ Bebrina (crkva
Sv. Marije Magdalene u Bebrini, filijalna crkva
Preobraženja Gospodnjeg u Banovcima, filijalna crkva
Sv. Katarine u Stupničkim Kutima )
- RKT župa „Sv. Mihaela Arkanđela“ u Dubočcu (crkva
Dubočac)
- RKT župa „Sv. Grgura pape“ u Kaniži (crkva Kaniža)
- RKT župa „Pohođenja Blažene djevice Marije“ (crkva
Šumeće)
- Grkokatoličke župe „Uznesenja Presvete Bogorodice“
Šumeće i „Rođenja presvete Bogorodice“ Kaniža su u
Križevačkoj biskupiji.
Sakralni objekti u Bebrini i Dubočcu su pod
zaštitom Ministarstva kulture RH, i pripadaju u nepokretno
kulturno dobro, te Ministarstvo kulture sudjeluje pri obnovi
navedenih objekata.
Općina Bebrina svojim proračunskim sredstvima vjerskim
zajednicama/udrugama u kulturi pružit će potporu za
provedbu različitih aktivnosti/programa (Sredstva planirana
u proračunu za 2020. godinu namijenjena su za obnovu i
uređenje vjerskih objekata (crkvi).
Kultura i religija
Kulturno-umjetnički amaterizam,
glazbeni i folklorni
Kulturne manifestacije od interesa za
općinu
Religijske aktivnosti vjerskih zajednica i
zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih
dobara
UKUPNO:

Plan 2020.
50.000,00
50.000,00

100.000,00
200.000,00

Članak 4.
6.

Sport

Slijedom odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne
novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,
85/15, 19/16 i 98/19 ), javne potrebe u sportu osiguravaju se
iz proračuna općine, to su programi, odnosno aktivnosti,
poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Bebrina,
koje predstavničko tijelo općine donosi zajedno sa godišnjim
proračunom općine.
Programom se utvrđuju poslovi, aktivnosti i djelatnosti u
sportu koje su od interesa za općinu:
- poticanje i promicanje sporta na području općine
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provođenje programa tjelesne kulture,a posebno
sportske kulture djece i mladeži
- djelovanje sportskih udruga na području općine
- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i
drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji
unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke
sposobnosti pučanstva.
Sredstva osigurana u općinskom Proračuna za 2020. godinu
namjenski će se koristiti za financiranje djelovanja sportskih
udruga, za natjecanja i održavanje sportskih objekata.
-

U 2020. godini pružat će se potpora djelovanju
sportskih udruga koje djeluju na području Općine Bebrina.
To su:

-

-

-

1. Nogometni klubovi:
NK “MLADOST” Banovci,
NK “BONK” Bebrina,
NK “POSAVAC” Kaniža,
NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti,
NK “ŠOKADIJA” Šumeće,
NK “GAJ” Zbjeg,
VETERANSKI NK “OPĆINA BEBRINA”
2. Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se
športsko-ribolovne udruge:
ŠRU “MATNIK” Kaniža,
“ČIKOV” Šumeće,
“SUNČAR” Bebrina
3. Stolnoteniski klubovi –
STK POSAVAC Kaniža, te klubovi u Stupničkim
Kutima i Šumeću.
4. Lovačke udruge
Lovna udruga „Srna“ Banovci
Lovna udruga „Golub“ Bebrina
Lovačko društvo ''Orljava'' Slavonski Kobaš, Lovna
jedinica Stupnički Kuti

Na temelju zakona, osnovu financiranja sportskih udruga
čine prihodi koje udruge mogu ostvariti, proračuni, te
članarine.
Općinski načelnik će raspisati natječaj/javni poziv za
podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojima
će se financirati pojedine aktivnosti/projekti/programi
/manifestacije udruga iz sporta, a sve sukladno Pravilniku o
financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa
za opće dobro koje provode uduge sredstvima proračuna
Općine Bebrina. Povjerenstvo za provedbu natječaja/javnog
poziva
vodit
će
brigu
o
kvaliteti
aktivnosti/projekata/programa/manifestacija javnih potreba
u sportu.
Sport
Djelovanje sportskih udruga – klubovi,
treninzi i natjecanja, stručni rad,
administrativno osoblje, oprema i
rekviziti, materijalni izdaci
UKUPNO:

Plan 2020.

215.000,00
215.000,00
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Članak 5.
Raspored financijskih sredstava iz članaka 2, 3 i 4 obavlja
Jedinstveni upravni odjel, zajedno sa Općinskim načelnikom
i u suradnji sa Povjerenstvom za provedbu natječaja/javnih
poziva sukladno provedenim natječajima/javnim pozivima,
ocjenjenim pristiglim prijavama te zaključenim Ugovorima
o financiranju aktivnosti/projekata i/ili programa od interesa
za opće dobro koje provode udruge.
Članak 6.
O izvršenju aktivnosti/projekata i/ili programa korisnik
podnosi godišnje izvješće sukladno članku 27. i 28.
Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa
od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima
proračuna Općine Bebrina.
Članak 7.
O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik podnosi
godišnje izvješće predstavničkom tijelu.
Članak 8.

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuju se od 01. siječnja 2020. godine. i
objavit će se u „Glasniku Općine Bebrina“ i na
internet stranicama Općine Bebrina.
KLASA:021-05/19-01/50
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” 02/2018,
18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“
broj 1/2019), na 25. sjednici Općinskog vijeća
općine Bebrina održanoj održanoj 17. prosinca
2019. donosi se
O D L U K A O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE BEBRINA ZA 2020. GODINU

I.

OPĆE ODREDBE
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Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se struktura
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna
Općine Bebrina za 2020. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg
zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom
imovinom, prava i obveze korisnika i nositelja
proračunskih sredstava.
Članak 2.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima
jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti,
obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije,
dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.
SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela, te planova razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čine: Račun prihoda i
rashoda te raspoloživa sredstva iz prethodne
godine.
U Računu prihoda i primitaka i rashoda i
izdataka iskazani su svi prihodi po izvorima i
vrstama, te rashodi i izdaci po vrstama i
namjenama.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana
rashoda i izdataka po razdjelima, glavama,
programima i aktivnostima raspoređenih u tekuće
i razvojne programe za tekuću proračunsku
godinu.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i
prioritete razvoja općine Bebrina povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom.
II.

III.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.
Naplata prihoda koji se naplaćuju prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj
127/17) i drugim propisima, te odlukama
predstavničkog i izvršnog tijela nije ograničena
procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koriste se za namjene
koje su određene Proračunom, i to u visini
utvrđenoj u Posebnom dijelu, prema dospjelim
obvezama, a u skladu s ostvarenim prihodima,
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odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna
Općine.
Članak 5.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju
u planiranim svotama i planiranoj dinamici
tijekom godine, prednost u podmirivanju izdataka
Proračuna imat će sredstva za redovnu djelatnost.
Članak 6.
Neraspoređeni
dio
prihoda
čine
neraspoređeni rashodi do visine proračunske
pričuve koji se tijekom godine raspoređuju i
koriste za nepredviđene i nedovoljno predviđene
potrebe, a koje se financiraju iz Proračuna.
Članak 7.
Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
Općinski načelnik.
U slučaju potrebe Općinski načelnik može u
okviru utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije
izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih
pozicija do visine 5% sredstava utvrđenih na
poziciji koja se umanjuje.
Članak 8.
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu
Proračuna za plaće zaposlenih, naknade plaća i
troškova zaposlenih u Jedinstvenom upravnom
odjelu izvršavat će se putem žiro-računa Proračuna
do visine i za namjene utvrđene općim aktima
kojima je ta materija propisana.
Sredstva raspoređena za udruge građana
doznačavat sukladno odredbama posebnih
zakonskih i podzakonskih akata.
Sredstva raspoređena za kapitalne izdatke
izvršavat će se putem žiro-računa i doznačavat
izravno izvođačima radova i dobavljačima roba i
usluga na temelju odluke Izvršnog tijela.

IV.

PRORAČUNSKI NADZOR

Članak 10.
Proračunski nadzor postupak je nadziranja
zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja
proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za
otklanjanje
utvrđenih
nezakonitosti
i
nepravilnosti.
Obuhvaća
nadzor
računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih
dokumenata.
Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.
Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanjem
Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
Članak 11.
Općinski načelnik dužan je polugodišnje i
godišnje izvršavanje Proračuna dostavljati
Općinskom vijeću.
Općinski načelnik godišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu
financija i Državnom uredu za reviziju u roku od
15 dana nakon što ga donese Općinsko vijeće.
Iznimno, ako Općinsko vijeće ne donese
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, Općinski
načelnik isti dostavlja Ministarstvu financija i
Državnom uredu za reviziju u roku 60 dana od
dana podnošenja Općinskom vijeću.
Članak 12.
Općinski načelnik odgovoran
izvršavanje Proračuna u cjelini.

je

za

Članak 13.
Ako
tijekom
godine
dođe
do
neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka i
rashoda i izdataka Proračuna, Izvršno tijelo će
predložiti Općinskom vijeću donošenje izmjena i
dopuna Proračuna.
V.

Članak 9.
Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram)
duga Općini, otpis ili djelomičan otpis
potraživanja Općine te prodaja potraživanja
Općine, određuje se i provodi na način i pod
uvjetima utvrđenim važećim propisima.
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ISPLATA SREDSTAVA IZ
PRORAČUNA

Članak 14.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se
temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj
ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela (u
daljnjem tekstu: pročelnik) mora prije isplate
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provjeriti i potvrditi pravni temelj i visinu obveze
koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom
aktivnosti i programa izdaje i ovjerava Općinski
načelnik svojim potpisom.
Članak 15.
Sredstva za rad političkih stranaka i
nezavisnih listi zastupljenih u Općinskom vijeću,
naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća
i njegovih radnih tijela, isplaćivat će se temeljem
Odluke Općinskog vijeća o određivanju naknada
vijećnicima i drugim osobama koje bira ili imenuje
Općinsko vijeće i naloga Općinskog načelnika.
Članak 16.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u
Proračunu, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u
proračune prethodnih godina, vraćaju se
uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.
Rješenje ili odluku o povratu sredstava
donosi Jedinstveni upravni odjel ili Općinski
načelnik na temelju uredno podnesenog zahtjeva
ovlaštene osobe.
Članak 17.
Raspoloživim novčanim sredstvima na
računu proračuna upravlja Izvršno tijelo.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se
oročavati kod poslovnih banaka.
Prihodi koji se ostvare od upravljanja
raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su
Proračuna.
Članak 18.
Općina se može zaduživati uzimanjem
kredita na tržištu novca i kapitala temeljem Odluke
Općinskog vijeća uz prethodnu suglasnost Vlade
RH.
Članak 19.
Godišnji proračun izvršava se od 01.
siječnja do 31. prosinca 2020. godine.
Ako se proračunski prihodi ostvare u svoti
većoj od planiranih, uporabit će se za namjene koje
će na kraju obračunskog razdoblja Općinsko vijeće
propisati svojom odlukom.
Manjak proračuna financirat će se iz viška
prihoda iz prethodnih godina.

Utorak, 31. prosinca 2019.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja
2020. godine i biti će objavljena u “Glasniku
Općine Bebrina”.
KLASA:400-06/19-01/13
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

KLASA: 021-05/19-01/51
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“, broj: 86/12, 143/13, 65/17 i
14/19), te članka 32. Statuta općine Bebrina
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i“Glasnika
Općine Bebrina“ broj 01/2019) Općinsko vijeće
općine Bebrina na 25. sjednici održanoj 17.
prosinca 2019. godine, donosi
P R O G R A M UTROŠKA SREDSTAVA
OSTVARENIH OD NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U
2020. GODINI
Članak 1.
Sukladno Zakonu o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne
novine“, broj: 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
utvrđeno je da 30 % sredstva ostvarenih od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru pripada jedinici lokalne
samouprave na čijem se području nalazi
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nezakonito izgrađena zgrada, a koristi se
namjenski za izradu prostornih planova kojim se
propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i
sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom
gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno
nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja
prema
programu
građenje
koji
donosi
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
te se ovim Programom utvrđuje namjena i kontrola
korištenja.
Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se
u Proračunu općine Bebrina za 2020. godinu u
iznosu od 25.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. stavka 2. ovog
Programa utrošit će se namjenski za izradu planske
i natječajne dokumentacije.
Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna
općine Bebrina za 2020. godinu i stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine
Bebrina“.
KLASA: 021-05/19-01/51
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 49. stavka 1. i stavka 4. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine“
broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 32. Statuta
općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj: 02/18, 18/2019 i
24/2019; „Glasnik općine Bebrina“, broj 1/2019)
Općinsko vijeće općine Bebrina na 25. sjednici
održanoj dana 17. prosinca 2019. godine, donosi

Utorak, 31. prosinca 2019.

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA
OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE,
PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM,
PRIVREMENOG KORIŠTENJA I
DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM
POGODBOM POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA
PODRUČJU OPĆINE BEBRINA ZA 2020.
GODINU

Članak I.
Prihodi po osnovi raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Bebrina za 2020. godinu planiraju se
ostvariti u iznosu od 405.000,00 kn i to
1. Prihodi od zakupa i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta te zakupa za
ribnjake 250.000,00 kuna,
2. Prihodi od prodaje i prodaje izravnom
pogodbom poljoprivrednog zemljišta
155.000,00 kuna,
Članak II.
Sredstva iz točke I. ovog Programa, biti će
utrošena na području općine Bebrina za programe
katastarsko-geodetske
izmjere
zemljišta,
sređivanja zemljišnih knjiga, za podmirenje dijela
stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona,
program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja
zemljišta
u
postupku
komasacije
i
hidromelioracije, program očuvanja ugroženih
područja i očuvanja biološke raznolikosti i
program sufinanciranja i druge poticajne mjere za
unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture kao i za
sufinanciranje aktivnosti izrade programa,
projekata i ostalih dokumenata neophodnih za
provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog
razvoja, a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere
potpore iz toga Programa, i druge poticajne mjere
za unapređenje poljoprivrede i akvakulture.
Članak III.
Ovaj Program će se objaviti u Glasniku Općine
Bebrina.
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Članak IV.
Program će se dostaviti
Ministarstvu
poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000
Zagreb.

Utorak, 31. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, ing.

KLASA: 021-05/19-01/52
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama
(«Narodne Novine» broj 68/15 i 115/18) i članka
32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 02/2018,
18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“
broj 01/2019), Općinsko vijeće općine Bebrina na
25. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine,
donosi
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD
ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU
Članak I.
Prihodi od sredstava šumskog doprinosa
na području općine Bebrina za 2020. godinu
ostvariti će se u iznosu od 80.000,00 kuna a utrošiti
će se za izgradnju komunalne infrastrukture
sukladno Programu građenja i Programu
održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Bebrina za 2020. godinu.
Članak II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/19-01/53
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 32. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine
Bebrina“ broj 1/2019), na 25. sjednici Općinskog
vijeća općine Bebrina održanoj održanoj 17.
prosinca 2019. godine donosi se

ODLUKA O NAKNADI ZA ROĐENJE
DJETETA U 2020. GODINI
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način
ostvarivanja i korištenja prava na naknadu za
novorođeno dijete koje ima prebivalište na
području općine Bebrina, te visina naknade i
postupak ostvarivanja prava.
Naknada za novorođeno dijete novčani je
iznos na koji ima pravo jedan od roditelja djeteta,
odnosno posvojitelj, odnosno skrbnik (u nastavku
teksta: primatelj naknade).
Članak 2.
Ovom
Odlukom
određuje se naknada
primateljima naknade u slijedećim iznosima:
- za rođenje prvog djeteta u 2020. godini u
iznosu od 2.000,00 kuna po djetetu,
- u 2020. godini naknada se povećava za 500,00
kuna za rođenje drugog i svakog sljedećeg
djeteta.
Članak 3.
Pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete
može ostvariti:
1. primatelj naknade za dijete koje ima
prebivalište na području Općine Bebrina
2. primatelj naknade koji je državljanin
Republike Hrvatske, s prebivalištem na
području Općine Bebrina

Stranica 72, Broj
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3. primatelj naknade koji je zahtjev za
naknadu podnio u roku od godinu dana od
dana rođenja djeteta
4. primatelj naknade koji nema dugovanja
prema Općini Bebrina po osnovi javnih
davanja

Članak 4.
Ukoliko roditelji djeteta ne žive na istoj
adresi, pravo na naknadu ostvaruje roditelj s kojim
je dijete prijavljeno sukladno Zakonu o
prebivalištu („Narodne novine“, broj: 144/12 i
158/13).
Članak 5.
Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu
novčane naknade primatelj je dužan priložiti
važeće
osobne
iskaznice
roditelja/skrbnika/posvojitelja, rodni list djeteta za
koje se traži naknada, rodne listove ostale djece
ukoliko je promjenjivo, uvjerenje o prebivalištu
djeteta, potvrdu o nepostojanju dugovanja prema
Općini Bebrina, te broj računa na koji će se izvršiti
isplata naknade.
Članak 6.
Naknada za novorođeno dijete primatelju
naknade isplatit će se u jednokratnom iznosu.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke
osiguravaju se u Proračunu općine Bebrina za
2020. godinu.
Članak 7.
O pravu na naknadu za novorođeno dijete i
o njezinu iznosu na temelju zahtjeva, a nakon
provedenog postupka utvrđivanja pravne osnove
za isplatu naknade odlučuje Jedinstveni upravni
odjel rješenjem sukladno odredbama Zakona o
općem upravnom postupku („Narodne novine“
broj 47/09).
Jedinstveni upravni odjel može zahtjev
prihvatiti i utvrditi pravo na određenu naknadu
sukladno odredbama ove Odluke, zahtjev odbiti
kao neosnovan zbog neispunjenja uvjeta za isplatu
naknade ili zahtjev odbaciti zbog neurednosti.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka
dozvoljena je žalba.

Utorak, 31. prosinca 2019.

Žalba se podnosi Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske
županije.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Glasniku Općine Bebrina”.
KLASA: 021-05/19-01/45
URBROJ:2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 32.
Statuta općine Bebrina („Službeni brodskoposavske županije“, broj 02/2018, 18/2019 i
24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj
01/2019), na 25. sjednici Općinskog vijeće općine
Bebrina održanoj 17. prosinca 2019. godine donosi
se
O D L U K A O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE
USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG
OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
BEBRINA
Članak 1.
U članku I. iza riječi „otpada“ dodaje se:
„ i odredbe o načinu izračuna i određivanju cijene,
te iznos obvezne minimalne javne usluge za
korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju
korisnika kućanstvo i potkategorije korisnika koji
nisu kućanstvo“.
Članak 2.
U članku 4. mijenja se stavak 1. i glasi:

Stranica 73, Broj
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„Standardne veličine spremnika za sakupljanje
miješanog komunalnog otpada su: 80 litara, 120
litara, 240 litara i 1100 litara.
U članku 4. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i glasi:
„Standardne veličine i druga bitna svojstva
spremnika za prikupljanje otpada određuju se na
način da spremnik bude primjeren potrebi
pojedinog korisnika usluge.“
Stavci 5., 6., 7., 8.,9. i 10. postaju stavci 6., 7., 8.,
9., 10. i 11.
Članak 3.
U članku 7. Odluke iza stavka 3. dodaje se stavci
4., 5., 6., 7. i 8. i glase:
“Korisnici javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30.
stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu
razvrstavaju se u kategoriju:
– korisnika kućanstvo
– korisnika koji nije kućanstvo.
Korisnik razvrstan u kategoriju kućanstvo
je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi
trajno ili povremeno u svrhu stanovanja (npr.
vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor).
Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik
javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju
korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u
svrhu obavljanja djelatnosti.
Korisnik usluge na obračunskom mjestu
I.
na kojem se ne obavlja djelatnost, razvrstava se u
kategoriju korisnika kućanstvo.
Korisnik usluge koji nije razvrstan u
kategoriju korisnika kućanstvo, razvrstava se u
kategoriju korisnika koji nije kućanstvo II.i
odgovarajuću potkategoriju sukladno prilogu III.
ove Odluke.“.
Članak 4.
U članku 9. mijenja se stavak 1. i glasi:
III.
„Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji
trgovačkog društva Jakob Becker d.o.o., Vrbska
ulica 16. Gornja Vrba i sukladno Sporazumu o
načinu pružanja usluga sakupljanja i skladištenja
otpada u reciklažnom dvorištu mogu ga koristiti
IV.
svi korisnici svih naselja s područja općine
Bebrina, Bebrina, Stupnički Kuti, Kaniža, Zbjeg,
Šumeće, Banovci i Dubočac.“

Utorak, 31. prosinca 2019.

Članak 5.
U članku 12. stavku 1. iza točke 10. dodaje se točka 11. i
glasi:

„11. koristiti usluge koje pruža davatelj usluge, a
na način propisan Zakonom i propisima
donesenim na temelju Zakona, te ovom
Odlukom“.
Članak 6.
U članku 17. iz stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:
„Cijena obvezne minimalne javne usluge i usluge
povezane s javnom uslugom na području općine
Bebrina za korisnike javne usluge razvrstane u
kategoriju korisnika kućanstvo iznosi:
-

-

-

Za volumen spremnika 80 litara –
kune bez PDV-a, što čini iznos od
kuna s PDV-om
Za volumen spremnika 120 litara –
kune bez PDV-a, što čini iznos od
kuna s PDV-om
Za volumen spremnika 240 litara kune bez PDV-a, što čini iznos od
kuna s PDV-om

33,00
37,29
33,00
37,29
33,00
37,29

Cijena obvezne minimalne javne usluge i usluge
povezane s javnom uslugom na području općine
Bebrina za korisnike javne usluge razvrstane u
potkategorije korisnika koji nisu kućanstvo iznosi:
Kategorija
Kategorija

Spremnik
120 l
240 l
1100 l

Kategorija

120 l
240 l
1100 l

Kategorija

120 l
240 l
1100 l

Kategorija

120 l
240 l

COMJU
Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna
Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna
Bez PDV-a= 44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna
Bez PDV-a =43,00 kune
S PDV-om= 48,59 kuna
Bez PDV-a =43,00 kune
S PDV-om= 48,59 kuna
Bez PDV-a =43,00 kune
S PDV-om= 48,59 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna
Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 74, Broj

1100 l
V.

Kategorija

120 l
240 l
1100 l

VI.

Kategorija

120 l
240 l
1100 l

VII.

Kategorija

120 l
240 l
1100 l

Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =45,00 kuna
S PDV-om= 50,85 kuna
Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna
Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna
Bez PDV-a =44,00 kuna
S PDV-om= 49,72 kuna

Članak 7.
Članak 18. mijenja se i glasi:
„U slučaju kad više korisnika usluge kućanstvo
koriste zajednički spremnik, a nije postignut
sporazum o njihovim udjelima, odredit će se
spremnik primjeren potrebi zajedničkog korištenja
na način da je kriterij za određivanje udjela
korisnika usluge omjer broja osoba u kućanstvu
korisnika usluge i ukupnog broja osoba na
obračunskom mjestu.“
Članak 8.
Članak 23. mijenja se i glasi:
Ukoliko korisnik usluge postupa protivno
Ugovoru te se ne pridržava odredbi ove Odluke i
Općih uvjeta usluge (dodatak I ove Odluke),
davatelj usluge ima pravo na naplatu ugovorne
kazne za:
1. ostavljanje više otpada u spremniku od
ugovorenog volumena spremnika u iznosu
od 50,00 kuna
2. odlaganje otpada u krive spremnike u
iznosu od 50,00 kuna
3. uništenje spremnika davatelja usluge od 80
l u iznosu od 200,00 kuna
4. uništenje spremnika davatelja usluge od
120 l u iznosu od 300,00 kuna
5. uništenje spremnika davatelja usluge od
240 l u iznosu od 400,00 kuna

Utorak, 31. prosinca 2019.

6. uništenje spremnika davatelja usluge od
1100 l za korisnike iz kategorije I, IV I VII
u iznosu od 596,63 kuna
7. uništenje spremnika davatelja usluge od
1100 l za korisnike iz kategorije II u iznosu
od 583,07 kune
8. uništenje spremnika davatelja usluge od
1100 l za korisnike iz kategorije III, V i VI
u iznosu od 610,19 kuna
9. nereguliranje javne usluge sakupljanja
biorazgradivog otpada u iznosu od 447,48
kuna
10. izjavljivanje da kompostira kod kuće, ali to
ne radi u iznosu od 447,47 kuna.
Iznos ugovorne kazne određen za pojedino
postupanje definira se u cjeniku javnih usluga, a
mora biti razmjeran troškovima uklanjanja
posljedica takvog postupanja, a najviše do iznosa
godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge
za kategoriju korisnika usluge u koju je korisnik
razvrstan.
Za postupanje prema stavku 1. ovog članka
za korisnika usluge koji zajedno s ostalim
korisnicima usluge zajednički koristi spremnik, u
slučaju kada se ne utvrdi odgovornost pojedinom
korisnika usluge, na nastalu obvezu plaćanja
ugovorne kazne primjenjuje se odredba članka 20.
stavka 9. Uredbe.
Postupanje korisnika usluge protivno
Ugovoru i Izjavi utvrđuje ovlašteni radnik
davatelja usluge .
Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima
se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno
Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom
članku kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne
kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati
po prijavi komunalnih redara i drugih službenih
osoba, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati
potrebne izjave od korisnika usluga, svojih
zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje
i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika
usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti
podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge,
evidencije o preuzetom komunalnom otpadu,
podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju
električne energije, plina ili pitke vode, podatke iz
svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija,
cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja,
stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih
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troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko
trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze
s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima
nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika
usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu
poslužiti za obračun ugovorne kazne.
O
utvrđenim
nepravilnostima
u
ispunjavanju ugovornih obveza korisnika usluge,
ovlašteni radnik davatelja usluge obvezan je
sastaviti zapisnik u kojem je jasno naznačeno
vrijeme i mjesto utvrđene nepravilnosti, opis iste,
fotografija, a o čemu je istog dana dužan
obavijestiti korisnika usluge i pozvati ga radi
očitovanja o utvrđenim činjenicama.
Korisnik usluge prilikom prvog kršenja
odredaba ove Odluke biti će opomenut pisanim
putem od davatelja usluge.
Korisniku usluge koji je bio opomenut, a
ponovno prekrši odredbe ove Odluke naplatiti će
se ugovorna kazna iz stavka 1. ovog članka.
Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge
počinio više radnji za koje je prema ovom članku
propisana obveza plaćanja ugovorne kazne,
davatelj usluge će mu za svaku od navedenih
radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.
Davatelj usluge obvezan je ustrojiti i voditi
urednu evidenciju ugovornih kazni za svakog
korisnika usluge.
Članak 8.
U članku 32. mijenja se stavak 1. i glasi:
„Davatelj usluge dužan je predati Izvješće o radu
davatelja javne usluge na obrascu kojeg Ministarstvo
nadležno za poslove zaštite okoliša objavljuje na svojoj
mrežnoj stranici“

Članak 9.
U ostalim dijelovima Odluka o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na
području općine Bebrina („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018) ostaje
neizmjenjena.
KLASA: 021-05/19-01/58
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Utorak, 31. prosinca 2019.

Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bebrina
Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i
„Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019), na 25.
sjednici Općinskog vijeća Općine Bebrina
održanoj 17. prosinca 2019. godine donosi se
ODLUKA O ISPLATI SREDSTAVA
POLITIČKIM STRANKAMA U 2020.
GODINI
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Bebrina (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) koja su osigurana u
Proračunu Općine Bebrina za 2020. godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se
jednaki godišnji iznos sredstava tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno
broju njenih članova u Općinskom vijeću u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 3.
U proračunu općine Bebrina za 2020. godinu
predviđen je iznos od 10.000,00 kn za redovan rad
političkih stranaka.
Općinsko vijeće broji 13 članova, sredstva po
članu iznose 769,23 kn, te se za rad stranaka
predviđaju iznosi sukladno ostvarenim mjestima u
Općinskom vijeću:
Sredstva osigurana u Proračunu Općine Bebrina za
za 2020. godinu raspoređuju se političkim
strankama kako slijedi:
U 2020. godini sredstva će se isplaćivati na
slijedeći način:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA – 6 članova
4615,39 kn
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2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA 3 člana
2307,69 kn
3. SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJAHRVATSKE -2 člana
- 1538,46 kn
4. HRVATSKA NARODNA STRANKA–
LIBERALNI DEMOKRATI– 1 član 769,23 kn
5. LISTA GRUPE BIRAČA DANIJEL
LUČIĆ – 1 član
769,23 kn
Članak 4.
Sredstva za ovu namjenu predviđena su u
proračunu Aktivnost A100003 Financiranje
političkih stranaka, a isplaćuju se na IBAN račune
političkih stranaka.
Političke stranke su obavezne dostaviti brojeve
svojih IBAN računa na koje će im se doznačiti
sredstva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/19-01/59
URBROJ:2178/02-03 -19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Utorak, 31. prosinca 2019.

sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata
u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja („Narodne novine“,
broj 49/17) i članka 32. Statuta Općine Bebrina
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine
Bebrina“ broj 1/2019), a na prijedlog Općinskog
načelnika Općine Bebrina, Općinsko vijeće
Općine Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj
dana 17. prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU O USVAJANJU ANALIZE
STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA
OPĆINU BEBRINA U 2019. GODINI
Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Analize
stanja sustava civilne zaštite za Općinu Bebrina u
2019. godini.
Članak 2.
Analiza stanja sustava civilne zaštite za
općinu Bebrina u 2019. godini (KLASA:81001/19-01/23,
URBROJ:2178/02-03-19-1)
u
prilogu je Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u “Glasniku
Općine Bebrina”.
KLASA: 810-01/19-01/23
URBROJ: 2178/02-03-19-2
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i
118/18 ), članka 58. Pravilnika o nositeljima,

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.
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Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 ), članka
58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) i članka 32. Statuta
Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019, 24/2019), a na
prijedlog Općinskog načelnika Općine Bebrina, Općinsko vijeće Općine Bebrina na 25. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2019. godine donijelo je:
ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU BEBRINA U 2019.GODINI

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se
međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja
građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih,
tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Općina Bebrina dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Bebrina dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne
zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite,
a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika,
dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
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– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja Općinskom vijeću prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne
zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te
vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje
Općine Bebrina u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik dužan je osposobiti se za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od
stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i
spašavanje.

ZAKONSKE ODREDBE
r.br.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE
ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj
razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
➢ Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
➢ Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za
hitne službe 112
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u
području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja

NN

82/151
118/18
37/16
37/16
47/16
37/16
38/16
49/16
57/16
57/16
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu
civilne zaštite
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
➢ Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici
postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje
povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
➢ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti
koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za
raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog
zamjenika
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN
33/17)
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne
opasnosti te davanju uputa stanovništvu

57/16
61/16
65/16
69/16
69/16
69/16
69/16
75/16
75/16

98/16
67/17

99/16
99/16
27/17

49/17
53/17
67/17

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2019.godini poduzeto je slijedeće:

➢ Na prijedlog načelnika na 18. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.03. 2019. godine donesena
je Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine,
➢ Donesen je Plan djelovanja civilne zaštite
➢ Donesena je Odluka o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite,
➢ Donesena je Odluka o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelja operativnih
skupina postrojbe civilne zaštite,
➢ Donesena je Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite,
➢ Donesena je analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019.g.,
➢ Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje,
➢ Donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020-2021.g.,
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➢ Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara u 2019.g.,

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, POSTROJBA CZ opće namjene)
FUNKCIJA

IME I PREZIME

Načelnik Stožera
Zamjenik načelnika
Član Stožera za protupožarnu zaštitu

ĐURO BABAIĆ
MARIJAN CRNAC
MARIJAN CRNAC

Član stožera za komunalne djelatnosti
Predstavnik Policijske uprave
Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje
Član Stožera za medicinsko zbrinjavanje

STJEPAN ĆOSIĆ
DANE GARIĆ
ŽELJKO VALEŠIĆ

Član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i
evakuaciju
Član Stožera-zapovjednik postrojbe

MIRKO STUPAREVIĆ

MIRTA ABRAMOVIĆ-BARIĆ

MARIJA OROZOVIĆ
ZORAN CRNAC

- Održana je 1 sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite na
području općine.

2.1.

Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Odluci o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite
ustrojen je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 24 (dvadesestčetri) obveznika.
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Određeno 3 (tri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

2.2.

Povjerenici civilne zaštite

Za 7 (sedam) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno Planu civilne zaštite.

3. PREVENTIVA

➢ Donesen je Plan djelovanja civilne zaštite.

3.1.

Plan djelovanja civilne zaštite

Plan djelovanja civilne zaštite sastoji se od općeg i posebnih dijelova.
Opći dio sadrži: 1./ Upozoravanje 2./ Pripravnost 3./ Mobilizaciju (aktiviranje) i narastanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite. 4./ Opis područja odgovornosti nositelja izrade plana 5./
Grafički dio.
Posebni dijelovi plana djelovanja civilne zaštite sadrže razradu operativnog djelovanja sustava
civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.
Uvijek kada je moguće (raspoloživo) i prikladno u planu djelovanja civilne zaštite trebaju se
koristiti grafički prikazi, tablice i slike, uključujući grafikone, karte i fotografije.

4. VATROGASTVO
U proračunu općine Bebrina osigurati će se sredstva Za Vatrogasnu zajednicu općine Bebrina, sukladno
njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima.
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5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se
oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
Lovna udruga „Golub“, Bebrina bb, Bebrina
Lovna udruga „ Srna“, Banovci 22, Banovci
Športsko ribolovno društvo „Čikov“, Šumeće 7, Šumeće
Športsko ribolovno društvo „Sunčar“, Bebrina 81, Bebrina
Športsko ribolovna udruga „Matnik“, Kaniža 119, Kaniža

6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV
CIVILNE ZAŠTITE
6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1. Stožer civilne zaštite Općine Bebrina
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Bebrina
3. Povjerenici civilne zaštite
4. Vatrogasna zajednica općine Bebrina, Bebrina 81

6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Na području općine Bebrina ne postoje pravne osobe koje ispunjavaju uvjete u smislu kapaciteta za
provođenje mjera civilne zaštite.

7. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite
7.1. Za područje preventive

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području
preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenje preventivnih mjera. Kategorije u
području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.
Tablica 1: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
preventive

Brojčana ocjena

Ocjena

strategija, normativno uređenje i planovi
sustav javnog uzbunjivanja
stanje svijesti o prioritetnim rizicima
prostorno planiranje i legalizacija građevina
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja
reagiranja

Visoka spremnost
Niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost

2
3
4
4
3
2

Ukupna ocjena

Niska spremnost

3
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Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području preventive je 3 – niska spremnost.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne
situacije unaprijedila potrebno je:
- sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova o
utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu te
mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažit,
- predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama,
načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva,
provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja
ugroženog područja,
- u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama
neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i
spašavanja stanovništva iz ugroženih područja,
- planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom i
sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja.
7.2. Za područje reagiranja
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području
preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području reagiranja
su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.
Tablica 2: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
reagiranja
spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i
stanja komunikacijskih kapaciteta
Ukupna ocjena

Brojčana ocjena

Ocjena

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Niska spremnost

2
2
3

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno unaprijeđivati
njegove sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3 (niska spremnost). U
ovom slučaju to je sastavnica sustava koja se odnosi na stanje stanje mobilnosti operativnih kapaciteta
sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne
zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je:
- izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i mobilnim
radio uređajima i planirati financijska sredstva za njigovu nabavu,
- obzirom da Općina nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost vlastitih
operativnih snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim dokumentima točno
definirati potrebe i ista osigurati izuzimanjem od građana Općine.
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7.3. Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini
(preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici.
Tablica 3: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite
Područje preventive
Područje reagiranja
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Brojčana ocjena
Niska spremnost
Niska spremnost
Niska spremnost

Ocjena
3
3
3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 3 niska spremnost.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2019. godini
Red
broj

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u sustavu CZ
Oprema za civilnu zaštitu
Poslovi civilne zaštite
-Poslovi civilne zaštite – police osiguranja za Tim civilne zaštite
-Procjena rizika od velikih nesreća
-Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja
dokumenata – Čl. 17 st. 3. zakona
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
-Vatrogasna zapovjedništva Općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
UKUPNO:
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

REALIZIRANO
u 2019. god.
(kn)

1.260,00
12.125,00

PLANIRANO
u 2020. god.
(kn)

10.000,00
5.000,00
1.500,00
13.000,00

10.500,00

10.500,00

23.885,00

40.000,00

125.000,00

115.000,00

125.000,00

10.000,00
125.000,00

-Tekuće održavanje
UKUPNO:

UDRUGE GRAĐANA
4.
LOVNE UDRUGE
5.000,00
UKUPNO:
5.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.
HGSS
5.000,00
UKUPNO:
5.000,00
SVEUKUPNO
158.885,00

5.000,00

5.000,00
175.000,00
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ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

KLASA: 810-01/19-01/23
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 32. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine
Bebrina“ broj 1/2019), na 25. sjednici Općinskog
vijeća općine Bebrina održanoj dana 17. prosinca
2019. godine donosi se
ODLUKA
O SUFINANCIRANJU NAKNADE ZA
POHAĐANJE PROGRAMA IGRAONICE
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se sufinanciranje iznosa
naknade za pohađanje Programa igraonice za
djecu predškolske dobi s područja Općine Bebrina
(u daljnjem tekstu: Program) koji će provoditi
Udruga za djecu „Bubamara“, iz Brodskog
Stupnika, Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik (u
daljnjem tekstu: Provoditelj Programa).
Članak 2.
Program igraonice provodi Udruga za djecu
„Bubamara“ čija je osnovna djelatnost
organiziranje i provođenje aktivnosti u obliku
igraonica i radionica s glazbenim, likovnim,
sportskim, dramsko-scenskim, komunikacijskim i
ekološkim sadržajima.
Članak 3.
Program iz članka 1. ove odluke provodit će se na
području Općine Bebrina minimalno tri puta
tjedno u trajanju od tri sata.

Općina Bebrina će sufinancirati iznos naknade do
50 kuna po polazniku Programa, odnosno do
maksimalno do 13.872,00 kn.
Razliku sredstava do punog iznosa naknade snose
roditelji polaznika.
Članak 4.
Plaćanje će se vršiti u mjesečnim iznosima iz
sredstava Općinskog proračuna „Aktivnost
A100042 Sufinanciranje dječje igraonice“ na
račun udruge Bubamara broj HR 19 2340 0091
1107 7298 0 otvoren kod Privredne banke Zagreb.
Osnova za izvršenje plaćanja je pismeni Zahtjev za
isplatu sredstava i Popis djece s područja Općine
Bebrina koja su pohađala Program u mjesecu za
koji se traži sufinanciranje naknade.
Prisustvo djece Programu igraonice na popisu
navedenom u prethodnom članku svojim potpisom
jamči predsjednica Udruge i roditelj djeteta.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/19-01/60
URBROJ:2178/02-03 -19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.
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Na temelju članka 32. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik općine
Bebrina“ broj 1/2019), na 25. sjednici Općinskog
vijeća općine Bebrina održanoj 17. prosinca
2019. godine donosi se
ODLUKA
O ISPLATI NAKNADE RODITELJIMA S
PODRUČJA OPĆINE BEBRINA ČIJA
DJECA POHAĐAJU VRTIĆE
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se isplata
naknade roditeljima djece s područja Općine
Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2019.
godini, a koji pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi.
Roditelju djeteta koje je program vrtića
pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2019.
godine isplatit će se naknada u iznosu od 2.000,00
kuna.
Roditelju djeteta koje je pohađalo vrtić u
razdoblju kraćem od 12 mjeseci, naknada će se
isplatiti razmjerno broju mjeseci u kojima je dijete
pohađalo vrtić.
Članak
2.
Roditelji su dužni zahtjeve za ostvarivanje
prava na naknadu iz članka 1. ove Odluke dostaviti
do 31. siječnja 2020. godine.
Zahtjev se smatra pravovremeno predan ako
je do 31. siječnja 2020. godine predan neposredno
u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela ili je
poslan putem ovlaštenog pružatelja poštanskih
usluga preporučenom pošiljkom.
Članak 3.
Za ostvarivanje prava na naknadu roditelji su
dužni priložiti:
- Zahtjev za ostvarivanje prava
- Kopiju
osobne
iskaznice
oba
roditelja/skrbnika/posvojitelja
- Potvrdu o pohađanju dječijeg vrtića djeteta
iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja
programa vrtića
- Kopiju tekućeg ili žiro- računa roditelja,
- Kopiju rodnog lista djeteta

-
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Potvrdu o podmirenim obvezama prema
Općini Bebrina
Izjavu da navedeno pravo roditelji djeteta
nisu ostvarili po drugoj osnovi

Članak 4.
Sredstva će se isplatiti iz proračuna Općine
Bebrina, aktivnost 58. Sufinanciranje boravka
djece u vrtićima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam
dana od objave u „Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/19-01/61
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Temeljem članaka 110. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i
110/18) i članka 32. Statuta općine Bebrina
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine
Bebrina“ broj 1/2019), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 25. sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2019. godine donosi
ODLUKU O ZAJEDNIČKOM
OBAVLJANJU POSLOVA KOMUNALNOG
REDARSTVA
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bebrina donosi Odluku o
zajedničkom obavljanju poslova komunalnog
redarstva s Općinom Sibinj, Općinom Brodski
Stupnik, Općinom Oriovac i Općinom Nova
Kapela.
Pod
zajedničkim
obavljanjem
poslova
komunalnog redarstva iz stavka 1. ovog članka
podrazumijeva se provođenje svih pozitivno
pravnih propisa Republike Hrvatske i važećih
općih akata Općine Bebrina, a iz nadležnosti
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komunalnog redarstva, kao i Odluke o
komunalnom redu Općine Bebrina te Odluke o
komunalnom redu Općine Sibinj, Odluke o
komunalnom redu Općine Brodski Stupnik,
Odluke o komunalnom redu Općine Oriovac i
Odluke o komunalnom redu Općine Nova Kapela,
kao i s tim povezano vođenje upravnog i
prekršajnog postupka te drugih ovlasti i radnji koje
su u nadležnosti komunalnog redara.

Utorak, 31. prosinca 2019.

KLASA: 021-05/19-01/62
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, ing.

Članak 2.
Obavljanje poslova zajedničkog komunalnog
redarstva iz članka 1. ove Odluke povjerava se
komunalnom redaru koji će biti zaposlen u Općini
Oriovac, na neodređeno vrijeme.
Članak 3.
Međusobna prava i obveze koje se odnose na
obavljanje poslova zajedničkog komunalnog
redarstva uredit će se posebnim Ugovorom između
Općine Sibinj, Općine Bebrina, Općine Brodski
Stupnik, Općine Oriovac i Općine Nova Kapela.
Članak 4.
Ugovor iz članka 3. ove Odluke zaključuju
Općinski načelnici, a isti stupa na snagu potpisom
svih Općinskih načelnika.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Jedinstveni
upravni odjel Općine Sibinj, Općine Bebrina,
Općine Brodski Stupnik, Općine Oriovac i Općine
Nova Kapela.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
objave u „Glasniku općine Bebrina“.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti
Odluka o zajedničkom obavljanju poslova
komunalnog redarstva („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 25/2017) i
Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkom
obavljanju poslova komunalnog redarstva
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 9/2019).

Temeljem članka 32. Statuta Općine
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i
„Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019), Općinsko
vijeće Općine Bebrina na 25. sjednici Općinskog
vijeća održanoj dana 17. prosinca 2019. godine
donosi
ODLUKU O PRIJEDLOGU KANDIDATA
ZA MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU
OPĆINE BEBRINA
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Bebrina predlaže za imenovanje mrtvozornika ovlaštene osobe za utvrđivanje načina, vremena i
uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove na području Općine Bebrina, gospodina
Brunu
Perkovića
dipl.
med.techn./univ.mag.admin.sanit., Berislavićeva
41, 35000 Slavonski Brod, umjesto dosadašnjeg
mrtvozornika Miroslava Godića, dr. med.
Članak 2.
Područje općine Bebrina na kojemu će
predloženi obavljati posao mrtvozornika obuhvaća
slijedeća naselja: Banovce, Bebrinu, Dubočac,
Kanižu, Stupnički Kute, Šumeće i Zbjeg.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u “Glasniku
Općine Bebrina”.
KLASA: 021-05/19-01/63
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 32. Statuta Općine
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i
„Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019), na 25.
sjednici Općinskog vijeća općine Bebrina
održanoj 17. prosinca 2019. godine donosi se
ODLUKA O ISPLATI NOVČANE
NAKNADE STUDENTIMA S PODRUČJA
OPĆINE BEBRINA

-
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kopiju tekućeg računa ili žiro na koji će se
isplatiti naknada,
potvrdu fakulteta o statusu studenta,

Podnositelj zahtjeva odgovara za točnost
podataka navedenih u zahtjevu i priloženoj
dokumentaciji.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Glasniku općine Bebrina.
KLASA: 021-05/19-01/64
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine

Članak 1.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
Ovom odlukom odobrava se isplata
novčane naknade redovnim i izvanrednim
studentima koji imaju prebivalište na području
Općine Bebrina.
Sredstva za ostvarivanje prava iz ove
Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine
Bebrina.
Članak 2.
Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i
isplaćuje se jednom tijekom akademske godine
2019./2020.
Članak 3.
Postupak za ostvarivanje prava iz ove
Odluke pokreće se na zahtjev studenta.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Bebrina neposredno u pisarnicu
upravnog odjela ili putem ovlaštenog pružatelja
poštanskih usluga.
Rokove za podnošenje zahtjeva odredit će u
Javnom pozivu Općinski načelnik.
Obrazac zahtjeva mora sadržavati podatke o
studentu i oznaku upisane akademske godine.
Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti
potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze
potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:
- kopiju osobne iskaznice,

Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, ing.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17), članka 59. i 62. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta općine
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i
„Glasnika općine Bebrina“ broj 01/2019), na 25.
sjednici Općinskog vijeća općine Bebrina,
održanoj dana 17. prosinca 2019. godine donosi se
ODLUKA O KOMUNALNOJ
INFRASTRUKTURI OPĆINE BEBRINA I
NJEZINOM PRAVNOM STATUSU
Članak 1.
Komunalna infrastruktura navedena u
sljedećoj tablici proglašava se javnim dobrom u
općoj uporabi:

GLASNIK OPĆINE BEBRINA

Stranica 89, Broj

Naziv i opis

Sportski
i
rekreacijski
prostor
–
Nogometno
igralište
Park

Katastarska i
zemljišnoknjižna
oznaka (k.č.br.)
Katastarska čestica
569 u katastarskoj
općini Banovci

Vrsta
komunalne
infrastrukture
Javne
zelene
površine

Katastarska čestica
35/1 i 35/15 u
katastarskoj općini
Banovci

Javne
zelene
površine

Utorak, 31. prosinca 2019.

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE
RAZDOBLJE ZA 2020. – 2022.G.
UVOD

Članak 2.
Komunalna infrastruktura navedena u
članku 1. ove Odluke upisati će se kao javno dobro
u općoj uporabi u zemljišne knjige pri nadležnom
sudu u Slavonskom Brodu.
Daje se nalog nadležnom sudu u
Slavonskom Brodu za upis komunalne
infrastrukutre iz članka 1. ove Odluke u zemljišne
knjige kao javno dobro u općoj uporabi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/19-01/65
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17)
i članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018,
18/2019, 24/2019), Općinsko vijeće Općine
Bebrina na 25. sjednici Općinskog vijeća, održanoj
17. prosinca 2019.godine, donijelo je

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma
i ratnih razaranja.
Općina Bebrina dužna je organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Bebrina dužna je jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja
ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog
načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava

Stranica 90, Broj
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civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ,
Jedinstveni upravni odjel.
Rok: ožujak 2020.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu
provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 49/16)

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U
SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2020.G.

3. Planirati, organizirati i provesti terensko
pokaznu vježbu operativnih snaga sustava
civilne zaštite

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere
i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja
ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se
provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima
uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne
zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti
postepeno postale prioritetima najviše razine koji će
se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja
rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja
sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s
procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i
Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba
općinskog vijeća i načelnik
Rok: siječanj-ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu
provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 49/16)

4. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu
civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting
d.o.o.
Rok: kontinuirano 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(NN 49/17)

5. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe
civilne zaštite opće namjene

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na
veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni
odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN
konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)

1. Izraditi Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda

6. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika
civilne zaštite na dužnosti povjerenika i
zamjenika povjerenika civilne zaštite općine

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se
revidira na temelju provedene godišnje analize
stanja sustava civilne zaštite.

Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ,
Jedinstveni upravni odjel.
Rok: siječanj 2020.
Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda NN 16/19

2. Izraditi plan vježbi za 2020.
Nositelj: općinski načelnik

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni
odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)
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7. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne
zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)

8. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod, IN
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)

9. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za
članove stožera CZ, članove postrojbe opće
namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik
stožera CZ
Rok: ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)
10. Ugovoriti police osiguranja od posljedica

nesretnog slučaja za članove stožera CZ,
članove postrojbe opće namjene, povjerenike i
zamjenike

Red
broj

1.

OPIS POZICIJE
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Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik
stožera CZ
Rok: siječanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i
načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
69/16)

11. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju
pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, te informacijskih baza podataka o
operativnim snagama
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni
upravni odjel
Rok: kontinuirano 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i
informacijskih baza podataka o operativnim snagama,
materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 99/16)

12. Uspostaviti komunikacija s građanima,

pravnim osobama, udrugama građana, HGSS,
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama,
DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja
o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju
mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i
katastrofa
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2020.g.

2020.g.

2021.g.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje
i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija
Poslovi CZ (police osiguranja i dr.)
6.500,00
6.500,00
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja
13.000,00
10.000,00
Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata
za smještaj
Materijalna i tehnička oprema operativnih
10.000,00
13.000,00
snaga

2022.g.

6.500,00
10.000,00

13.000,00
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2.

3.

4.
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Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka
10.500,00
10.500,00
iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
40.000,00
40.000,00
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
115.000,00
125.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
10.000,00
UKUPNO:
125.000,00
125.000,00
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
5.000,00
5.000,00
Opremanje
5.000,00
5.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
0
0
Tekuće održavanje

10.500,00
40.000,00
125.000,00

125.000,00
5.000,00
5.000,00
0

UKUPNO:
5.

Lovne udruge
UKUPNO:
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

UDRUGE GRAĐANA
5.000,00
5.000,00
175.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

175.000,00

175.000,00

KLASA:810-01/19-01/21
URBROJ: 2178/02-03-19-1
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Belegić, ing.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15 i 118/18
), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja („Narodne
novine“, broj 49/17) i članka 32. Statuta Općine
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i
„Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019),
Općinsko vijeće Općine Bebrina na 25. sjednici
održanoj dana 17. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG
PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2020.
- 2022.GODINU
Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Godišnjeg
plana razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
za 2020. – 2022.godinu.
Članak 2.
Godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje za 2020. – 2022.godinu (KLASA:81001/19-01/21, URBROJ:2178/02-03-19-1) u
prilogu je Odluke i čini njezin sastavni dio.

Stranica 93, Broj
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Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u “Glasniku
Općine Bebrina”.
KLASA: 810-01/19-01/21
URBROJ: 2178/02-03-19-2
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i
118/18 ), članka 54. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog
donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) i
članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik općine
Bebrina“ broj 1/2019), Općinsko vijeće Općine
Bebrina na 25. sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2019. godine donosi

Utorak, 31. prosinca 2019.

ODLUKU O USVAJANJU SMJERNICA
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BEBRINA ZA
2020. – 2021. GODINU
Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Smjernica
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
Općine Bebrina za 2020. – 2021.godinu.
Članak 2.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite Općine Bebrina za 2020. – 2021.
godinu
(KLASA:810-01/19-01/22,
URBROJ:2178/02-03-19-1) u prilogu je Odluke
i čini njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u “Glasniku
Općine Bebrina”.
KLASA: 810-01/19-01/22
URBROJ:2178/02-03-19-2
Bebrina, 17. prosinca 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Stranica 94, Broj
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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,
118/18), članka 54. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 49/17), te
članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 i
24/2019), Općinsko vijeće Općine Bebrina na 25. sjednici održanoj 17. prosinca 2019. godine, donijelo je
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
BEBRINA ZA 2020. – 2021.G.
UVOD

Smjernicama se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite, definiraju se pojedinačni ciljevi i
sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu
civilne zaštite u razdoblju za koje se donose i to na svim subpodručjima sustava civilne zaštite.
Smjernicama se:
➢ na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog
provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja ranjivosti kategorija
društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene štetnim utjecajima prijetnji s nositeljima
njihovog provođenja
➢ na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način uspostavljanja
kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijaju rješenja
na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama
➢ usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih operativnih
kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama
➢ poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći
➢ planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih ciljeva
sustava civilne zaštite.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI
Ciljevi iz Smjernica utvrđuju se na temelju procjene rizika s naglaskom na:
➢ preventivne mjere, odnosno povezuju se s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo
odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava civilne
zaštite
➢ razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim nesrećama.
Tablica 1: Pregled provođenja potrebnih preventivnih mjera i mjera jačanja operativnih kapaciteta
sustava CZ
RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE
RIZIK
OCJENA
PREVENTIVNE
ZAŠTITE I OPERATIVNIH
PRIHVATLJIVOSTI
MJERE
KAPACITETA ZA
(SCENARIJ)
REAGIRANJE
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Donijeti urbanističke
planove naselja i u
njima izostaviti
područja za gradnju
gdje zaštita od
poplava nije
djelotvorna.

Utorak, 31. prosinca 2019.

Otpočeti aktivnosti instaliranja
sirena za uzbunjivanje u svim
naseljima.

Redovito održavati Provesti edukaciju Stožera CZ,
povjerenika CZ i pripadnika
građevine za detaljnu
postrojbe CZ.
melioracijsku
odvodnju, kanale III i
Opremiti Stožer CZ, povjerenike
IV reda u smislu
CZ i pripadnike postrojbe CZ
Zakona o vodama
osobnom i skupnom opremom.
(NN 66/19),
POPLAVE IZAZVANE
IZLIJEVANJEM
VODENIH TIJELA

TOLERANTNO

POTRES

TOLERANTNO

EKSTREMNE
TEMPERATURE –
TOPLINSKI VAL

TOLERANTNO

EKSTREMNE
TEMPERATURE SUŠA

TOLERANTNO

Upoznati stanovništvo
s mogućim
posljedicama poplave
i načinom provedbe
samozaštite i
organizirane zaštite.
Organizirati vježbe
sklanjanja, evakuacije
i spašavanja
stanovništva iz
ugroženih područja.

Opremiti vatrogasne snage sa
materijalno tehničkim sredstvima
za intervencije.
Planirati financijska sredstva za
provedbu mjera reagiranja u
slučaju prijetnje.
Planirati financijska sredstva za
povrat u funkciju ugroženog
područja. (proračunska rezerva).

Predvidjeti
financijska sredstva za
realizaciju
spomenutih
preventivnih mjera.
Preventivne mjere
provode investitori
gradnje propisanim Planirati financijska sredstva za
tehničkim mjerama
povrat u funkciju ugroženog
kojima se osigurava područja. (proračunska rezerva).
otpornost građevina
na potres.
Stanovnici sami
Reagiranje sustava CZ ne
provode preventivne
zahtijeva posebnu edukaciju i
mjere.
opremanje sudionika.
Promicati potrebu
osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada,
financijski pomoći
poljoprivrednicima pri
zaključivanju polica
osiguranja. Potrebno
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TUČA

TOLERANTNO

EPIDEMIJE I
PANDEMIJE

TOLERANTNO

MRAZ

NESREĆE S OPASNIM
TVARIMA -

TOLERANTNO

TOLERANTNO

Utorak, 31. prosinca 2019.

je inicirati aktivnosti
na izgradnji sustava
navodnjavanja
najvrjednijih
poljoprivrednih
površina u suradnji sa
Brodsko-posavskom
županijom
Promicati potrebu
osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada,
financijski pomoći
poljoprivrednicima pri
zaključivanju polica
Reagiranje sustava CZ ne
osiguranja.
zahtijeva posebnu edukaciju i
Koordinirati
opremanje sudionika.
aktivnosti oko prijava
za sufinanciranje
projekata zaštite
dugogodišnjih nasada
iz sredstava EU.
Stalno pratiti stanje i
sanirati novo nastale
divlje deponije
otpada. Ostale
preventivne mjere
Provođenje mjera reagiranja u
stanovnici sami
nadležnosti je Županijskog zavoda
provode.
za javno zdravstvo.
Predvidjeti
financijska sredstva za
realizaciju spomenute
preventivne mjere.
Promicati potrebu
osiguranja usjeva i
dugogodišnjih nasada,
financijski pomoći
poljoprivrednicima pri
zaključivanju polica
osiguranja.

Reagiranje sustava CZ ne
zahtijeva posebnu edukaciju i
opremanje sudionika.

Koordinirati
aktivnosti oko prijava
za sufinanciranje
projekata zaštite
dugogodišnjih nasada
iz sredstava EU
Inzistirati na
Opremiti vatrogasne snage sa
instaliranju sustava za
osobnom i skupnom opremom za
uzbunjivanje pravnih
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osoba, posjednika
opasnih tvari.

intervencije akcidenata sa opasnim
tvarima.

INDUSTRIJSKE
NESREĆE

Upoznati stanovništvo
s pravnim subjektima
, posjednicima
opasnih tvari i
mogućim
posljedicama tehničko
tehnološke nesreće i
načinom provedbe
samozaštite i
organizirane zaštite.

NESREĆE S OPASNIM
TVARIMA U
CESTOVNOM
PROMETU

TOLERANTNO

Organizirati vježbe
sklanjanja, evakuacije
i spašavanja
stanovništva iz
ugroženih područja
Provođenje
preventivnih mjera je Provođenje mjera reagiranja je u
u nadležnosti pravnih nadležnosti pravnih osoba koje
osoba koje upravljaju upravljaju državnim i županijskim
državnim i
cestama.
županijskim cestama.
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