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Na temelju članka 10., stavka 1. i članka
12., stavka 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18
i 98/19), članka 4., stavka 1. Pravilnika o
agrotehničkim mjerama („Narodne Novine“ broj
22/19), članka 8., stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“ broj 92/10) 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 26. sjednici održanoj 2. ožujka 2020.
godine donosi
ODLUKU O AGROTEHNIČKIM
MJERAMA I MJERAMA ZA
UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE
MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA
PODRUČJU OPĆINE BEBRINA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o agrotehničkim mjerama i
mjerama
za
uređivanje
i
održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Odluka)
propisuju se potrebne agrotehničke mjere u
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera
nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje
i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, a
sve u svrhu održavanja i zaštite poljoprivrednog
zemljišta na području Općine Bebrina (u
daljnjem tekstu: Općina).
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove
Odluke smatraju se poljoprivredne površine koje
su po načinu uporabe u katastru opisane kao:
oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci,
maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare
kao i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.

Utorak, 3. ožujka 2020.

Poljoprivredno zemljište mora se
održavati
pogodnim
za
poljoprivrednu
proizvodnju. Pod održavanjem poljoprivrednog
zemljišta
pogodnim
za
poljoprivrednu
proizvodnju smatra se sprječavanje njegove
zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.
Katastarske čestice zemljišta unutar
granice građevinskog područja površine veće od
500 m² i katastarske čestice izvan granice
građevinskog područja planirane dokumentima
prostornog uređenja za izgradnju, koje su u
evidencijama Državne geodetske uprave
evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje
nisu privedene namjeni, moraju se održavati
pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se
svrhu koristiti do izvršnosti akta kojim se
odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde
glavnog projekta.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
Agrotehničke mjere predstavljaju skup
mehaničkih, fizikalnih, kemijskih i bioloških
zahvata u i na poljoprivrednom zemljištu s ciljem
povećanja ili održavanja trenutne plodnosti
zemljišta
te
osiguranja
odgovarajućeg
gospodarenja sadržajem organskog ugljika s
ciljem sprječavanja ili smanjenja degradacije tla
i zemljišta kako bi se osigurala sigurnost hrane,
prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena,
poboljšala kvaliteta tla, smanjila erozija, povećao
kapacitet zadržavanja vode i povećala otpornost
na sušu, dok bonitetna vrijednost zemljišta treba
primjenom agrotehničkih mjera ostati ista ili bi
se primijenjenim mjerama trebala povećati.
Agrotehničkim mjerama, u svrhu zaštite
poljoprivrednog zemljišta od erozije vodom i
vjetrom, razumijeva se zabrana skidanja
humusnog, odnosno oraničnog sloja površine
poljoprivrednog zemljišta.
Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta povoljnim
za uzgoj biljaka,
2. sprječavanje
zakorovljenosti
i
obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje organizama štetnih za
bilje,
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4. gospodarenje biljnim ostatcima,
5. održavanje organske tvari i humusa u
tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije,
8. održavanje plodnosti tla.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište
obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke
mjere, ne umanjujući njegovu vrijednost.
1. Minimalna razina obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta
povoljnim za uzgoj biljaka
Članak 4.
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog
zemljišta
podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne
tehnologije, a posebno:
-

-

redovito obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta u skladu s
određenom biljnom vrstom i načinom
uzgoja,
odnosno
katastarskom
kulturom poljoprivrednog zemljišta,
održavanje ili poboljšanje plodnosti
tla,
održivo
gospodarenje
trajnim
pašnjacima i livadama,
održavanje površina pod trajnim
nasadima u dobrom proizvodnom
stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti
obrastanja višegodišnjim raslinjem

i

Članak 5.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati
odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i
njege usjeva i nasada u cilju sprječavanja
zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
korovom poljoprivrednog zemljišta.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva
potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama

Utorak, 3. ožujka 2020.

zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne,
biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod
korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je
dati prednost herbicidima s povoljnijim
ekotoksikološkim svojstvima.
Članak 6.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog
zemljišta, dužni su tijekom vegetacijske sezone
tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina
(uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih
putova) uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim
mjerama:
- agrotehničkim
–
pridržavanjem
plodoreda, obradom tla, pravovremenom
sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim
prašenjem
strništa
i
neobrađene
(nezasijane) poljoprivredne površine,
- mehaničkim
–
međurednom
kultivacijom,
okopavanjem,
plijevljenjem i pročupavanje izbjeglih
biljaka,
redovitom
(višekratnom)
košnjom, priječenjem prašenja i
plodonošenja biljaka,
- kemijskim – uporabom učinkovitih
herbicida koji imaju dozvolu za promet i
primjenu u Republici Hrvatskoj za
suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom
za primjenu koja je priložena uz sredstvo.
3. Suzbijanje organizama štetnih za
bilje
Članak 7.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta moraju suzbijati
organizme štetne za bilje, a kod suzbijanja
obvezni su primjenjivati temeljna načela
integrirane zaštite bilja sukladno posebnim
propisima koji uređuju održivu uporabu
pesticida.
Nakon provedenog postupka vlasnici
odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta
dužni su ambalažu od korištenja sredstava za
zaštitu bilja zbrinuti sukladno uputama
proizvođača koje su priložene uz ta sredstva te u
skladu s posebnim zakonima, odlukama i
propisima.
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4. Gospodarenje biljnim ostatcima
Članak 8.
U trogodišnjem plodoredu dozvoljeno je
samo u jednoj vegetacijskoj godini uklanjanje
biljnih ostataka s poljoprivrednih površina osim
u slučajevima njihovog daljnjeg korištenja u
poljoprivredi u smislu hrane ili stelje za stoku i u
slučaju njihove potencijalne opasnosti za širenje
organizma štetnih za bilje.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta moraju ukloniti sa
zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti
uzrokom širenja organizama štetnih za bilje u
određenom agrotehničkom roku u skladu s
biljnom kulturom.
Članak 9.
Agrotehničke mjere gospodarenja
biljnim ostatcima obuhvaćaju:
-

-

-

-

-

s

primjenu odgovarajućih postupaka s
biljnim ostatcima nakon žetve na
poljoprivrednom zemljištu na kojem se
primjenjuje konvencionalna i reducirana
obrada tla,
primjenu odgovarajućih postupaka s
biljnim ostatcima na površinama na
kojima se primjenjuje konzervacijska
obrada tla,
obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
ili njihovo usitnjavanje s ciljem
malčiranja površine tla nakon provedenih
agrotehničkih mjera u višegodišnjim
nasadima,
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenja šuma, putova i
međa na šumskom zemljištu, koje graniči
s poljoprivrednim zemljištem te se ovaj
materijal mora zbrinuti/koristiti na
ekološki i ekonomski održiv način, kao
što je izrada komposta,
malčiranje površine, alternativno gorivo i
slično.

Žetveni ostatci ne smiju se spaljivati, a
njihovo je spaljivanje dopušteno samo u cilju
sprečavanja širenja ili suzbijanja organizama
štetnih za bilje uz provođenje mjera zaštite od
požara sukladno posebnim propisima.

Utorak, 3. ožujka 2020.

Uništavanje
biljnih
ostataka
spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se
uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno
posebnim propisima.
5. Održavanje organske tvari i humusa
u tlu
Članak 10.
Organska tvar u tlu održava se
provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda
prema pravilima struke ili uzgojem usjeva za
zelenu gnojidbu ili dodavanjem poboljšivača tla.
Trogodišnji plodored podrazumijeva
izmjenu u vremenu i prostoru: strne žitarice –
okopavine – leguminoze ili industrijsko bilje ili
trave ili djeteline ili njihove smjese.
Redoslijed usjeva u plodoredu mora biti
takav da se održava i poboljšava plodnost tla,
povoljna struktura tla, optimalna razina hranjiva
u tlu.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne
smjese sastavni su dio plodoreda i mogu na istoj
površini ostati duže od tri godine.
Poduusjevi, međuusjevi i ugar smatraju
se sastavnim dijelom plodoreda.
Članak 11.
Kod planiranja održavanja razine
organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene
ostatke u tlu primjenom konvencionalne,
reducirane ili konzervacijske obrade tla i
uravnoteženo gnojiti tlo organskim gnojem ili
uzgojem usjeva za zelenu gnojidbu.
6. Održavanje povoljne strukture tla
Članak 12.
Korištenje mehanizacije mora biti
primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i
njegovim svojstvima.
U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom,
poplavljeno ili prekriveno snijegom zabranjeno
je korištenje poljoprivredne mehanizacije na
poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve
ili berbe usjeva.
7. Zaštita od erozije
Članak 13.
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Na nagnutim terenima (>15%) obveza je
provoditi pravilnu izmjenu usjeva.
Međuredni prostori na nagnutim terenima
(>15%) pri uzgoju trajnih nasada moraju biti
zatravljeni, a redovi postavljeni okomito na nagib
terena.
Na nagibima većim od 25% zabranjena je
sjetva jarih okopavinskih usjeva rijetkog sklopa.
Na prostorima gdje dominiraju teksturno
lakša tla pored konzervacijske obrade u cilju
ublažavanja pojave i posljedica erozije vjetrom
moraju se podići vjetrozaštitni pojasi.
8. Održavanje plodnosti tla
Članak 14.
Plodnost tla se mora održavati primjenom
agrotehničkih mjera, uključujući gnojidbu, gdje
je primjenjivo, kojom se povećava ili održava
povoljan sadržaj makro i mikrohraniva u tlu, te
optimalne fizikalne i mikrobiološke značajke tla.
III.
MJERE
ODRŽAVANJE
RUDINA

ZA

UREĐIVANJE
I
POLJOPRIVREDNIH

Članak 15.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala oborinske
odvodnje,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojasa.
1. Održavanje živica i međa
Članak 16.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu,
dužni su je redovito održavati i podrezivati na
način da se spriječi zakorovljenost živice, širenje
na susjedno zemljište i putove i zasjenjivanje

Utorak, 3. ožujka 2020.

parcela te iste formirati na način da ne ometaju
promet, vidljivost i preglednost poljskih putova.
Živice uz poljske putove, odnosno međe
mogu se zasaditi najmanje 0,5 m od ruba puta,
odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5 m te se
u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih
parcela moraju obrezivati, tako da njihova visina
ne prelazi 1 m.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati međe tako da budu
vidljivo označene, očišćene od korova i
višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu
agrotehničkih zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje
međa.
Za ograđivanje parcela na međama
zabranjuje se korištenje bodljikave žice i
armaturnih mreža.
2. Održavanje poljskih putova
Članak 17.
Poljskim putom u smislu ove Odluke
smatra se put koji se koristi za promet ili prilaz
poljoprivrednom zemljištu, a kojim se koristi
veći broj korisnika.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički
brinuti o održavanju poljskih putova koje koriste.
Pod održavanjem poljskih putova smatra
se naročito:
- redovito održavanje i uređivanje poljskih
putova tako da ne ometaju provođenje
agrotehničkih
mjera
i
prolazak
vatrogasnih vozila,
- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih
rupa odgovarajućim materijalom,
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala i
propusta,
- sprječavanje širenja živica i drugog
raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje
otežavaju korištenje puta,
- sprječavanje oštećivanja putova njihovim
nepravilnim korištenjem (preopterećenje,
neovlašteni
građevinski
zahvati,
nasipavanje otpadnim materijalom i
slično),
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sprječavanje uzurpacije putova i
zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.

Članak 18.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu
dovesti do uništavanja poljskih putova, a
naročito:
- preoravanje poljskih putova,
- sužavanje poljskih putova,
- nanošenje zemlje ili raslinja na poljske
putove prilikom obrađivanja zemljišta,
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske
putove,
- skretanje oborinskih i drugih voda na
poljske putove.
3. Uređivanje i održavanje kanala
oborinske odvodnje
Članak 19.
Vlasnici,
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze
prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda,
odnosno vlasnici ili posjednici tih kanala dužni
su ih čistiti tako da se spriječi odronjavanje
zemlje, zarastanje korovom i raslinjem, odnosno
omogući prirodni tok oborinskih voda.
Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz
stavka 1. ovog članka, osim kada se to radi
temeljem projektne dokumentacije i valjane
dozvole nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik
poljoprivrednog zemljišta.
4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih
čestica
Članak 20.
Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog
raslinja neposredno uz međe. U protivnom
oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela mogu
poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno
Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom
voćaka ili drugih visokorastućih kultura
zasjenjivati
susjedne
parcele
te
tako
onemogućavati ili umanjivati poljoprivrednu
proizvodnju na tim parcelama.

Utorak, 3. ožujka 2020.

Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi
sade se ovisno o njihovom habitusu, na dovoljnoj
udaljenosti od susjednih parcela da ne zasjene
susjedno zemljište.
5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojasa
Članak 21.
Radi
uređivanja
i
održavanja
poljoprivrednih rudina, a na područjima na
kojima je zbog izloženosti vjetru većeg
intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena
poljoprivredna
proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas
zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobranski pojas
vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.
IV. POSEBNE
POŽARA

MJERE

ZAŠTITE

OD

Članak 22.
Radi sprječavanja pojave i širenja požara
na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno
posjednici dužni su poduzimati slijedeće mjere:
- održavati, uređivati i čistiti međe, živice,
kanale te poljske i šumske putove,
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera i nakon
žetve, berbe i slično,
- odstraniti biljne ostatke nakon sječe i
čišćenja šume, putova i međa na
šumskom zemljištu koje graniči s
poljoprivrednim zemljištem,
- uz međe preorati ili očistiti zemljište
zatravljeno suhim biljem i biljnim
otpadom,
- spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka
i korova na poljoprivrednom i šumskom
zemljištu vršiti samo uz poduzimanje
odgovarajućih propisanih preventivnih
mjera opreza sukladno Zakonu o zaštiti
od požara.
Članak 23.
Spaljivanje korova, trave i drugog
otpadnog materijala biljnog porijekla te loženja
vatre na poljoprivrednim površinama može se
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obavljati ako su poznate sljedeće mjere
opreznosti:
- ako se spaljivanje korova i loženje vatre
na otvorenom prostoru obavlja na većoj
poljoprivrednoj
površini,
vlasnici
odnosno posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su tražiti odobrenje
nadležne vatrogasne postrojbe koja će
osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja
vatrogasaca s opremom za gašenje
požara, a na manjim površinama treba
primijeniti potrebne mjere zaštite od
požara,
- mjesto spaljivanja korova i loženja vatre
na otvorenom prostoru mora biti
najmanje 50 metara udaljeno od
gospodarskih i stambenih objekata,
najmanje 200 m od ruba šumskog
zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji
stabala i nasada na susjednim parcelama,
te na udaljenosti većoj od 100 m od
stogova slame i sijena kao i drugih
objekata u kojima je uskladišteno sijeno,
slama i drugi zapaljivi materijal,
- mjesto spaljivanja mora biti tako
odabrano da se vatra ne može proširiti
preko gorivog materijala na zemlji, kao ni
prelijetanja iskri,
- osoba koja obavlja spaljivanje korova i
loženje vatre na otvorenom prostoru mora
biti punoljetna, stalno prisutna pri
spaljivanju s pričuvnom opremom za
gašenje požara (lopata, kanta napunjena
vodom i slično),
- osobe koje su izvršile spaljivanje korova
i loženje vatre na otvorenom prostoru
dužne su mjesto spaljivanja pregledati i
ostatke u potpunosti pogasiti,
- potrebno je poduzeti i ostale preventivne
mjere prema specifičnosti situacije, a u
cilju sprečavanja nastanka i širenja
požara.
Članak 24.
Zabranjeno je spaljivanje korova i biljnog
otpada kao i loženje vatre na otvorenom prostoru
u sljedećim uvjetima:
- u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna
tekuće godine,

Utorak, 3. ožujka 2020.

-

za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima
(od 19.00 do 5.00 sati),
- na trasama elektroenergetskih vodova.
Loženje vatre u razdoblju od 1. listopada
do 31. svibnja može se obavljati ako je osoba
prethodno obavijestila o tome neposredno ili
putem telefona nadležnu vatrogasnu postrojbu i
od iste ishodila odobrenje za loženje vatre na
otvorenom prostoru ovisno o prosudbi opasnosti
za nastanak požara sukladno raspoloživim
podacima o namjeravanom loženju vatre na
otvorenom prostoru.
V. NADZOR
Članak 25.
Nadzor nad provedbom odredbi ove
Odluke provodi ovlaštena osoba općine Bebrina
- poljoprivredni redar Općine Bebrina i nadležne
inspekcije ovlaštene posebnim zakonima.
Članak 26.
U obavljanju nadzora ovlaštena osoba iz
člakna 25. ove Odluke ovlaštena je:
1. rješenjem narediti:
- poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja
nastanka štete, onemogućavanja ili
smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja
posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji,
- poduzimanje radnji u svrhu provedbe
mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina,
- uklanjanje protupravno postavljenih
ograda, živica, drvoreda, voćnjaka,
pojedinačnih stabala i grmlja,
- ostale mjere potrebne za provođenje
odredbi ove Odluke i održavanje reda u
skladu s odredbama ove Odluke.
2. donositi rješenje o prisilnom izvršenju
nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem
treće osobe,
3. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica,
putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na
temelju kojih može utvrditi identitet stranke
odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i
drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
4. uzimati izjave od odgovornih osoba radi
pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne
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mogu izravno utvrditi, kao i drugih osoba
nazočnih prilikom nadzora,
5. zatražiti pisanim putem od stranke točne i
potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u
nadzoru,
6. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično
stanje na vizualni i drugi odgovarajući način
(fotografiranjem,
snimanjem
kamerom,
videozapisom i sl.),
7. opominjati fizičke i pravne osobe na
pridržavanje odredbi ove Odluke,
8. izdati obvezni prekršajni nalog,
9. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja,
10. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe
nadzora.

Utorak, 3. ožujka 2020.

Ako poljoprivredni redar u svom radu
naiđe na otpor može zatražiti pomoć nadležne
policijske uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 29.
Za nepoštivanje mjera propisanih ovom
Odlukom fizičke i pravne osobe mogu biti
kažnjene novčanim kaznama propisanima
Zakonom
o
poljoprivrednom
zemljištu
(„Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18. i 98/19)
i Zakonom o zaštiti od požara („Narodne novine“
broj 92/10.).
VII. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Mjere za provođenje odredbi ove Odluke i
održavanje reda u skladu s odredbama ove
Odluke poljoprivredni redar naređuje rješenjem
osobi koja je povrijedila Odluku odnosno osobi
koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu. Ako
se osoba ne može utvrditi, rješenje se donosi
protiv nepoznate osobe.
Ako poljoprivredni redar utvrdi povredu
odredaba ove Odluke može donijeti rješenje i bez
saslušanja stranke.
Članak 27.
Protiv rješenja poljoprivrednog redara
može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana
dostave
rješenja.
Žalba
na
rješenje
poljoprivrednog redara ne odgađa izvršenje
rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja
poljoprivrednog redara odlučuje upravno tijelo
Brodsko-posavske županije nadležno za
poljoprivredu.
Članak 28.
Vlasnici
odnosno
posjednici
poljoprivrednog
zemljišta
dužni
su
poljoprivrednom redaru u provedbi njegovih
ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora
i pristup do poljoprivrednog zemljišta, dati
osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna
obavještenja o predmetu uredovanja.
Zabranjeno je omalovažavanje i
vrijeđanje poljoprivrednog redara prilikom
vršenja nadzora nad provedbom ove Odluke.

Članak 30.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o agrotehničkim mjerama
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 9/2004)
Članak 32.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Glasniku Općine Bebrina“.

KLASA: 021-05/20-01/4
URBROJ: 2178/02-03-20-1
Bebrina, 2. ožujka 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Temeljem članka 31. stavka 13. 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 02/2018, 18/2019 i
24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj
1/2019), na 26. sjednici Općinskog vijeća općine

GLASNIK OPĆINE BEBRINA
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Bebrina održanoj 2. ožujka 2020. godine donosi
se
ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA
POVJERENSTVA ZA ZAKUP NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U
VLASNIŠTVU DRŽAVE
Članak 1.
Ovom odlukom imenuju se članovi
Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu države (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo za zakup) za područje općine
Bebrina.
Sukladno članku 31. stavku 13. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
broj 20/18, 115/18 i 98/19) Povjerenstvo za
zakup čini pet članova: po jedan predstavnik
pravne, geodetske i agronomske struke te dva
predstavnika Općinskog vijeća općine Bebrina.
Članak 2.
Članovima Povjerenstva iz članka 1. ove
Odluke imenuju se:
1. Ivana Penić, mag.iur.
2. Matija
Japundžić,
mag.ing.agr.,
magistar agronomije
3. Stjepan
Rakitić,
dipl.ing.geo.,
diplomirani inženjer geodezije
4. Marijan Crnac, član Općinskog vijeća
5. Josip Ćosić, član Općinskog vijeća
Članovi Povjerenstva kao i članovi njihovih
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne
mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup koji
su u nadležnosti rada tog Povjerenstva.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na
naknadu za svoj rad. Iznos naknade odredit će
posebnom odlukom Općinski načelnik.
Članak 3.
Mandat članova Povjerenstva imenovanih
iz reda članova Općinskog vijeća traje do isteka
tekućeg mandata Općinskog vijeća općine
Bebrina.
Članak 4.

Utorak, 3. ožujka 2020.

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću
općine Bebrina odluku o izboru najpovoljnije
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske.
Povjerenstvo obavlja i druge zadaće i
poslove vezane za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na području općine
Bebrina, a sukladno zakonskim i podzakonskim
propisima.
Članak 5.
Stručne poslove za potrebe Povjerenstva za
zakup vezane uz provedbu postupaka javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu države, kao i sve ostale poslove,
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine
Bebrina.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“.

KLASA: 021-05/20-01/5
URBROJ: 2178/02-03-20-1
Bebrina, 2. ožujka 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

Na temelju članka 27. i članka 35. stavka
1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15., 123/17. i 98/19)
i članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine
Bebrina“), Općinsko vijeće Općine Bebrina na
svojoj 26. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2020.
godine, donosi
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ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI
ZA PROVEDBU ULAGANJA U
REKONSTRUKCIJU

Utorak, 3. ožujka 2020.

„Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019)
Općinsko vijeće općine Bebrina na 26. sjednici
održanoj 2. ožujka 2020. godine donosi

traktorskih puteva u šumske ceste
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost
Općini Bebrina za provedbu ulaganja u
rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske ceste
u katastarskim općinama Stupnički Kuti, Bebrina
i Kaniža u okviru mjere 4.3.3. „Ulaganje u
šumsku infrastrukturu“,
iz podmjere 4.3.
„Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz
razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
i šumarstva“.
Članak 2.
Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski
načelnik na donošenje odluka o pokretanju
postupka izrade projektne dokumentacije te
prijave projekta u svrhu rekonstrukcije
traktorskih puteva u šumske ceste u u
katastarskim općinama Stupnički Kuti, Bebrina i
Kaniža.
Utvrđuje se da će se, po potrebi donijeti
pojedinačne odluke o suglasnosti za provedbu
projekta, ukoliko će donošenje pojedinog akta
biti uvijet za prijavu na natječaje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/20-01/6
URBROJ: 2178/02-03-20-1
Bebrina, 2. ožujka 2020. godine

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA
KOMUNALNOG REDARSTVA OPĆINE
BEBRINA ZA RAZDOBLJE 01.01.31.12.2019.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu komunalnog
redarstva općine Bebrina za razdoblje 01.
siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019.
godine
(KLASA:363-04/20-01/6,
URBROJ:2178/02-04-20-1).
Članak 2.
Izvješće o radu komunalnog redarstva
općine Bebrina za razdoblje od 1. siječnja 2019.
godine do 31. prosinca 2019. godine sastavni je
dio ove odluke i objavit će se na internetskoj
stranici općine Bebrina.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/20-01/7
URBROJ: 2178/02-03-20-1
Bebrina, 2. ožujka 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.

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

Temeljem članka 32. Statuta općine
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i

Sukladno članku 3. stavak 2. Ugovora o
ustrojstvu zajedničkog komunalnog redarstva,
zajednički komunalni redar podnosi

IZVJEŠĆE O RADU KOMUNALNOG
REDARSTVA OPĆINE BEBRINA ZA
RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE
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1. UVOD
Zajedničko komunalno redarstvo ustrojeno je
sukladno odredbama članka 110. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br.
68/18, 110/18) i Odluke o zajedničkom obavljanju
poslova komunalnog redarstva (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 25/17).
Općinsko vijeće Općine Bebrina donijelo je
Odluku o zajedničkom obavljanju poslova
komunalnog redarstva s Općinom Brodski Stupnik,
Općinom Oriovac i Općinom Sibinj na 6. sjednici
održanoj dana 19. prosinca 2017. godine.
Komunalni redar počeo je s radom dana 21.
ožujka 2018. godine.
Prema dogovoru, raspored rada komunalnog
redara je sljedeći:
1. ponedjeljak: Općina Oriovac
2. utorak: Općina Brodski Stupnik
3. srijeda: Općina Bebrina
4. četvrtak: Općina Sibinj
5. petak: jednom u mjesecu u svakoj općini.
Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju
nadzor i kontrolu sljedećih poslova:
- obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima
se uređuje komunalni red,
- obavljanje nadzora nad provedbom propisa o
držanju kućnih ljubimaca, načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama i načinu
postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan
prirodnog staništa,
- obavljanje nadzora nad davanjem javnih površina i
drugih nekretnina u vlasništvu Općine Bebrina na
korištenje za postavljanje privremenih objekata, te
reklamnih i oglasnih predmeta (kiosk, montažni
objekti, pokretne naprave, ugostiteljske terase,
štandovi, reklamne i dr. naprave),
- obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima
se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica
lokalne samouprave,
- obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima
se uređuju nerazvrstane ceste,
- obavljanje nadzora nad provedbom propisa
stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave,
a sukladno odredbama Zakona o građevinskoj
inspekciji,
- obavljanje nadzora nad radom komunalnih i
trgovačkih društava koji obavljaju poslove iz
područja komunalnog i vodnog gospodarstva, te
prikupljanja i postupanja s otpadom,

Utorak, 3. ožujka 2020.

- obavljanje nadzora nad primjenom propisanih mjera
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mjera na
sprječavanju širenja ambrozije i drugih mjera koji se
tiču zaštite zdravlja ljudi iz djelokruga jedinica
lokalne samouprave.
Komunalni redari obavljaju nadzor i
poduzimaju odgovarajuće mjere, sukladno ovlastima
iz sljedećih propisa:
- Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine br. 68/18, 110/18)
- Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br.
102/18)
- Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99,22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
90/10, 143/12, 152/14)
- Zakona o zaštiti od buke (Narodne novine br. 30/09,
55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14)
- Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine br. 94/13, 73/17)
- Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine
br. 153/13)
- Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne
novine br. 41/18)
- Prekršajnog zakona (Narodne novine br. 107/07,
39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
- Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09,
63/11, 130/11, 56/13, 14/14)
- Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br.
153/13, 65/17)
- Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13,
20/17)
- Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine
br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 146/08,
111/12, 125/11, 68/13, 110/15)
- Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine br. 20/18)
- Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne
novine br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,
64/15, 108/17)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne
novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Odluke o komunalnom redu Općine Bebrina
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
02/18, 17/19)
- Odluke o zakupninama za korištenje građevinskog
zemljišta i dijelova javnih površina (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 09/97)
- Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 10/12)
- Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
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komunalnog otpada na području općine Bebrina
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
02/18)
- Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području općine Bebrina
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
08/18)
- Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca, o načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama i načinu postupanja s divljim
životinjama izvan prirodnog staništa (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 08/18)
- Odluke o određivanju mjesta za prodaju robe
pokretnim trgovinama (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 05/08).
Iz navedenog proizlazi da komunalni redari
obavljaju nadzor nad 16 zakona i 7 podzakonskih
akata.
Tijekom 2019. godine izvršeni su sljedeći
poslovi:
1. nadzor temeljem Odluke o komunalnom redu
Općine Bebrina,
2. nadzor temeljem Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca, o načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama i načinu
postupanja s divljim životinjama izvan prirodnog
staništa,
3. nadzor temeljem Odluke o zakupninama za
korištenje građevinskog zemljišta i dijelova javnih
površina,
4. nadzor temeljem Odluke o grobljima,
5. nadzor temeljem Zakona o komunalnom
gospodarstvu,
6. nadzor temeljem Odluke o mjerama za
sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
7. nadzor temeljem Odluke o određivanju mjesta za
prodaju robe pokretnim trgovinama,
8. nadzor nad radom koncesionara „Jakob Becker“
d.o.o.
2. NADZOR TEMELJEM ODLUKE O
KOMUNALNOM REDU OPĆINE BEBRINA
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
02/18 i 17/19)
Komunalni red i mjere za njegovo
provođenje propisane su Odlukom o komunalnom
redu Općine Bebrina (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 02/18 i 17/19).

Utorak, 3. ožujka 2020.

Komunalno redarstvo provodeći navedenu
Odluku nadzire:
- uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja,
okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili
pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne
namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi,
reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i
druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja,
dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih
uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim
propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog
projekta,
- održavanje čistoće i čuvanje javnih površina,
- način uređenja i korištenja površina javne namjene i
zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za
gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo
davanje na privremeno korištenje, građenje građevina
koje se prema posebnim propisima grade bez
građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje
reda na tim površinama,
- uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža,
nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene
za parkiranje vozila,
- održavanje čistoće i čuvanje površina javne
namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih
površina,
- sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim
komunalnim otpadom,
- uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- mjere za provođenje komunalnog reda,
- kaznene odredbe.
U postupku nadzora nad primjenom odredbi
Odluke o komunalnom redu u 2019. godini izvršena
je kontrola na temelju prijava građana i neposrednim
opažanjem komunalnog redara na terenu.
Najveći broj prekršaja komunalnog reda
odnosi se na uređenje naselja:
1. uređenje dvorišta s pogledom na javnu površinu –
5 predmeta,
2. uređenje neizgrađenog građevinskog zemljišta – 2
predmeta,
3. uređenje javne zelene površine – 1 predmet,
4. prekop javne površine - 2 predmeta,
5. održavanje čistoće i čuvanje javnih površina – 9
predmeta.
3. NADZOR TEMELJEM ODLUKE O
UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S
DIVLJIM
ŽIVOTINJAMA
IZVAN
PRIRODNOG STANIŠTA
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(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
08/18)

i uvjeti korištenja groblja, te pravila ponašanja na
groblju.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način
držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova
razmnožavanja, posebni uvjeti i način držanja pasa i
mačaka, te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama na području Općine Bebrina.

U 2019. godini izdane su 3 Suglasnosti za
zauzimanje grobnom mjesta na temelju kojih je
izdano Rješenje, te je izdana 1 opomena i nalog za
obustavljanje radova na groblju.

U 2019. godine komunalno redarstvo izdalo
je 4 opomene vlasnicima za nesavjesno postupanje sa
psima, te je izdan 1 obavezni prekršajni nalog.
Jedinice lokalne samouprave koji do stupanja
na snagu nisu osnovale sklonište u skladu s člankom
62. stavkom 2. Zakona o zaštiti životinja obvezne su
bile osnovati sklonište najkasnije do 31. prosinca
2018. godine. Zaključno s današnjim danom, nije se
našlo rješenje za smještaj napuštenih pasa i pasa
lutalica.
4. NADZOR TEMELJEM ODLUKE O
ZAKUPNINAMA
GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA I DIJELOVA JAVNIH POVRŠINA
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
09/97)
Ovom Odlukom utvrđuje se najniža visina
zakupnine za korištenje građevinskog zemljišta i
dijelova javnih površina (građevinsko zemljište i
dijelovi javnih površina).
U 2019. godini izdana su 3 Rješenja o zakupu
javne površine.
Komunalno redarstvo provodilo je redovnu
kontrolu načina korištenja zakupljenog zemljišta, te
nisu utvrđene nepravilnosti.
5. NADZOR TEMELJEM ODLUKE O
GROBLJIMA
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
10/12)
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način
izgradnje, korištenje i upravljanje grobljima koji su u
vlasništvu ili suvlasništvu Općine Bebrina, a posebice
upravljanje grobljima, mjerila i način dodjeljivanja i
ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski
razmaci ukopa i popunjena grobnih mjesta, te način
ukopa nepoznatih osoba, održavanje i uređivanje
groblja te uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila za
plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i
godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, način

6. NADZOR TEMELJEM ZAKONA
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
(Narodne novine br. 68/18, 110/18)

O

Sukladno
Zakonu
o
komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18)
obveza je vlasnika odnosno korisnika nekretnine
plaćanja komunalne naknade.
Komunalna naknada je prihod proračuna
jedinice lokalne samouprave koji se koristi za
financiranje održavanja i građenja komunalne
infrastrukture, a može se na temelju odluke
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
koristiti i za financiranje građenja i održavanja
objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i
socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i
kulturne namjene te poboljšanja energetske
učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje
mogućnost održavanja i građenja komunalne
infrastrukture.
U 2019. godini komunalni redar održao je
ukupno 22 očevida na području Općine Bebrina u
svrhu Postupka utvrđivanja visine komunalne
naknade po m2 površine nekretnine, te je obavljeno 2
izlaska na teren u svrhu utvrđivanja trenutnog stanja
nekretnina.
7. NADZOR TEMELJEM ODLUKE O
MJERAMA
ZA
SPRJEČAVANJE
NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I
MJERAMA ZA UKLANJANJE OTPADA
ODBAČENOG U OKOLIŠ
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
08/18)
Općina Bebrina uspostavila je sustav za
zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom
otpadu putem obrasca objavljenog na mrežnoj
stranici www.bebrina.hr.
U 2019. godini bile su 2 prijave nepropisno
odbačenog otpada, koje su u danom roku uklonjene i
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predane ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom
Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba.
Komunalni redar je u 2019. godini obavio
redovan godišnji nadzor na području Općine Bebrina
radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a
posebno na lokacijama na kojima je u prethodne dvije
godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
8. NADZOR TEMELJEM ODLUKE O
ODREĐIVANJU MJESTA ZA PRODAJU ROBE
U POKRETNIM TRGOVINAMA
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
05/08)
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti koje
moraju ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje
trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne
prodaje, načini na koje je dopušteno obavljati
trgovinu na malo izvan prodavaonica putem pokretne
prodaje i naknada za obavljanje pokretne prodaje na
području Općine Bebrina.
U 2019. godini izdano je 1 rješenje za
obavljanje prodaje prehrambenih proizvoda putem
pokretnih prodavača na području Općine Bebrina.
Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu
koji se odnosi na komunalni red te korištenje javnih
površina obavlja komunalno redarstvo.
Komunalno redarstvo je u 2019. godini
provodilo redovnu kontrolu načina korištenja javnih
površina, te nisu utvrđene nepravilnosti.
9. NADZOR NAD RADOM KONCESIONARA
„JAKOB BECKER“ d.o.o.
Sukladno odlukama Općinskog Vijeća i
dodijeljenoj koncesiji koja se odnosi na skupljanje i
odvoz komunalnog otpada s područja Općine
Bebrina, komunalno redarstvo je tijekom 2019.
godine vršilo nadzor nad radom koncesionara Jakob
Becker d.o.o. Gornja Vrba.
Koncesionar je u protekloj godini
djelatnost obavljao u skladu s odlukama
Općinskog vijeća, zaključenim ugovorima i
rasporedu rada.
10. ZAKLJUČAK

Utorak, 3. ožujka 2020.

Komunalno redarstvo veći dio prijava
građana rješava usmenim nalogom i dogovorom sa
strankama na terenu, a kad isto nije moguće
komunalni redar putem pisanog naloga i rješenja
naređuje fizičkim i pravnim osobama mjere za
održavanje komunalnog reda propisane zakonom i
podzakonskim aktima.
Problem koji u velikoj mjeri ograničava i
onemogućava vođenje postupka i rješavanje
problema na terenu, a čiji je nadzor u nadležnosti
komunalnog redarstva, su neriješeni imovinskopravni odnosi. U slučajevima kada su provjerom
izvatka
iz
zemljišne
knjige
vlasnici
nekretnine/zemljišta preminuli ili je došlo do
promjene mjesta prebivališta vlasnika, ne postoji
mogućnost poduzimanja daljnjih mjera protiv istih,
budući da zbog manjka informacija ne možemo tražiti
dostavu podataka od Policijske uprave. Rješavanje
istog problema moguće je jedino u suradnji s
Općinom za što je potrebno osigurati novčana
sredstva u proračunu Općine Bebrina.
Stupanjem na snagu nove Odluke o
komunalnom redu (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 17/19), koju je Općinsko vijeće
općine Bebrina donijelo na 20. sjednici održanoj dana
12. srpnja 2019. godine poboljšana je učinkovitost
komunalnog redarstva, budući da su sadržajnije i
detaljnije propisane ovlasti, prekršajnopravne
sankcije, kao i prihvatljivi dokazi u nadzoru.
KLASA: 363-04/20-01/6
URBROJ: 2178/03-04-20-1
Bebrina, 12. veljače 2020. godine

KOMUNALNI REDAR:
Josipa Gavran Ećimović, bacc. ing. traff.

Temeljem članka 86. i 86 a. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
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 26. sjednici održanoj dana 2.
ožujka 2020. godine donosi
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ODLUKU O KRATKOROČNOM
ZADUŽENJU OPĆINE BEBRINA
Članak 1.
Odobrava se kratkoročno zaduživanje,
kratkoročni kredit Općine Bebrina kod poslovne
banke Privredna banka Zagreb u kojoj Općina
ima otvoren žiro-račun, do iznosa od
1.000.000,00 kuna (jedanmilijunkuna) prema
uvjetima banke kreditora.
Rok korištenja kratkoročnog kredita je
30. rujna 2020. godine, s krajnjim rokom
vraćanja kredita 30. studenog 2020. godine.
Članak 2.
Općina Bebrina zadužiti će se po
sljedećim uvjetima:
• Iznos zaduženja: 1.000.000,00 kn
• Vrsta kredita: kratkoročno zaduženje
• Način korištenja: Isplata na transakcijski
račun u Banci
• Kamatna stopa: fiksna 2,4 % godišnje
• Obračun i naplata kamate: obračun
kamata mjesečno, naplata direktnim
terećenjem posl. računa u Banci
• Naknada na odobreni, a neiskorišteni
iznos kredita: oslobađa se
• Naknada za obradu zahtjeva: 0,150000
% jednokratno, najmanje 500,00 kuna
• Naknada za odobrenje kredita: 0,60000
% jednokratno, najmanje 500,00 kuna
• Način otplate: jednokratno, dospijeće
30.11.2020.g. Općina Bebrina se
obvezuje da će po primitku sredstava od
Agencije za plaćanje temeljem Ugovora
o financiranju od 18.07.2019.g.
(KLASA: 440-12/18-07-04-01/0268)
izvršiti prijevremeni povrat plasmana, u
roku pet radnih dana od primitka
sredstava
• Instrumenti osiguranja naplate:
- 2 (dva) komada bjanko vlastitih
akceptiranih mjenica "bez protesta"
Općine Bebrina uz mjenično očitovanje;
- 1 (jedna) zadužnica Općine Bebrina
Članak 3.

Utorak, 3. ožujka 2020.

Kratkoročni kredit će se koristiti za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite
dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza za
provedbu investicijskih i EU projekata.
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi
Ugovor o kreditu iz točke 1. ove Odluke te izda
potrebna osiguranja plaćanja sukladno uvjetima
kreditora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Glasniku Općine Bebrina“.
KLASA: 021-05/20-01/10
URBROJ: 2178/02-03-20-1
Bebrina, 2. ožujka 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić

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 26. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 2. ožujka 2020.
godine donosi
ODLUKU O PRIJEDLOGU KANDIDATA
ZA MRTVOZORNIKA NA PODRUČJU
OPĆINE BEBRINA
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Bebrina predlaže doktora Matu Gjurčevića, dr.
med., Kraljice Jelene 19, 35 000 Slavonski Brod
za mrtvozornika - ovlaštenu osobu za utvrđivanje
načina, vremena i uzroka smrti osoba umrlih
izvan zdravstvene ustanove na području Općine
Bebrina
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Članak 2.
Područje općine Bebrina na kojemu će
predloženi obavljati posao mrtvozornika
obuhvaća naselja Banovce, Bebrinu, Dubočac,
Kanižu, Stupnički Kute, Šumeće i Zbjeg.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
od dana objave u “Glasniku Općine Bebrina” i
dostavlja se Županijskoj skupštini Brodskoposavske županije.
KLASA: 021-05/20-01/11
URBROJ: 2178/02-03-20-1
Bebrina, 2. ožujka 2020. godine

Utorak, 3. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA
PREDSJEDNIK
VIJEĆA
Mijo Belegić, ing.
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Utorak, 3. ožujka 2020.
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