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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, 02/2020), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 29. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine, 

donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 

2020. GODINU 

 

Članak 1. 

 Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se: 

 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih područja  

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije 

5. Građevinske komunalne infrastrukture koje će se uklanjati 

6. 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. Nerazvrstane ceste 

2. Javne površine i objekti 

3. Javna rasvjeta 

 

Članak 3. 

 U 2020. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće: 

 

OPIS POSLOVA Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

Rok Izvor  

financiranja 

1. Nerazvrstane ceste 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00   

Izgradnja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Bebrina 

Izgradnja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Bebrina 

 

300.000,00 

 

200.000,00 

200,000,00 

 

-200.000,00 

500.000,00 

 

0,00 

2020. 

godina 

4 

 

5 

Tematske ceste na području 

Općine Bebrina 

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 2020. 

godina 

5 

Modernizacija nerazvrstanih 

cesta – šumske prometnice 

 

8.000.000,00 

 

0,00 

 

8.000.000,00 

 

2020. 

godina 

 

5 

Dodatno ulaganje (ugibališta) 10.000,00 0,00 10.000,00 2020. 

godina 

7 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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2. Javne površine i objekti     2.145.000,00  

150.000,00 

 

2.295.000,00 

  

Pješačka staza u Stupničkim 

Kutima – projektna 

dokumentacija 

100.000,00 0,00 100.000,00 2020. 

godina 

1 

Izgradnja parkirališta kod 

groblja u Stupničkim Kutima  

 125.000,00 0,00 125.000,00 2020. 

godina 

4 

Izgradnja dječjeg igrališta u 

Šumeću – mjera LAG-a 

Izgradnja dječjeg igrališta u 

Šumeću – mjera LAG-a 

 

20.000,00 

 

200.000,00 

0,00 

 

0,00 

20.000,00 

 

200.000,00 

2020. 

godina 

1 

 

5 

Rekonstrukcija staze na groblju 

u Kaniži 

30.000,00 0,00 30.000,00 2020. 

godina 

1 

Izgradnja objekata 200.000,00 

 

0,00 200.000,00 2020. 

godina 

7 

Izgradnja objekta – spremište 

Bebrina 

500.000,00 -300.000,00 200.000,00 2020. 

godina 

5 

Nabava zemljišta 100.000,00 0,00 100.000,00 2020. 

godina 

7 

Zelenilo – stabla na grobljima i 

javnim površinama 

Zelenilo – stabla na grobljima i 

javnim površinama 

60.000,00 

 

 

10.000,00 

0,00 

 

 

0,00 

60.000,00 

 

 

10.000,00 

2020. 

godina 

4 

 

 

7 

 

Pješačko-biciklistička staza u 

Kaniži 

500.000,00 -100.000,00 400.000,00 2020. 

godina 

5 

Pješačka staza u Banovcima 100.000,00 0,00 100.000,00 2020. 

godina 

1 

Parkiralište kod Crkve u Bebrini 200.000,00 -200.000,00 0,00 2020. 

godina 

4 

Pješačka staza u Zbjegu 

 

Pješačka staza u Zbjegu 

0,00 

 

0,00 

350.000,00 

 

300.000,00 

350.000,00 

 

300.000,00 

2020. 

godina 

1 

 

5 

Opremanje dječjih igrališta 0,00 100.000,00 100.000 2020. 

godina 

4 

3. Javna rasvjeta  1.600.000,00 -1.000.000,00 600.000,00   

Izgradnja mreže 

Izgradnja mreže 

Izgradnja mreže 

100.000,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

0,00 

-100.000,00 

-900.000,00 

100.000,00 

400.000,00 

100.000,00 

2020. 

godina 

1 

4 

5 

 

UKUPNO 1+2+3 13.755.000,00 

 

 

-850.000,00 

 

 

12.905.000,00 
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Članak 4. 

Planirani izvori sredstava za ostvarenje gradnje komunalne infrastrukture su od: 

Oznaka 

izvora 

finaciranja 

Naziv izvora Iznos 

1. Sredstva proračuna 700.000,00 

4. Komunalni doprinos / komunalna naknada/grobna naknada/zakup 

poljoprivrednog zemljišta 

 

1.185.000,00 

5. Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava,  Fondova EU, 10.700.000,00 

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 320.000,00 

UKUPNO: 12.905.000,00 

 

 

 

 

Članak 5. 

Ove I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupaju na snagu osam dana od 

dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA  

KLASA: 021-05/20-01/56 

URBROJ:2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine 

 

 

 

        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  
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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 i 02/2020) Općinsko vijeće općine Bebrina  na svojoj 

29.  sjednici održanoj dana 29. srpnja 2020. donosi 

 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 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, 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 

 

Plan 2020. 

 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

Provedba programa predškolskog odgoja- Male škole 

 

100.000,00 

 

1.000,00 101.000,00 

Posebni programi – Vrtić Zlatni cekin  10.000,00 0,00 10.000,00 

Sufinanciranje boravka djece u vrtićima 20.000,00 0,00 20.000,00 

Sufinanciranje djece u Programu igraonice- Udruga za djecu 

„Bubamara“ Brodski Stupnik  

 

30.000,00 

 

0,00 30.000,00 

UKUPNO: 160.000,00 1.000,00 161.000,00 

 

 

2. 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 

osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa, a obuhvaća odgoj i obvezno obrazovanje, druge oblike školovanja djece 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=477
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=478
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=479
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40813
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=82
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=83
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=84
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12103
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16031
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40903
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18801
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40755
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=477
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=478
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=479
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40813
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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 

 

Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 
Novi plan 2020. 

Sufinanciranje školskih projekata  55.000,00 0,00 55.000,00 

UKUPNO: 55.000,00 0,00 55.000,00 

 

3. 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 

 

Plan 

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 
Novi plan 2020. 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola-učeničke 

karte 

 

120.000,00 

 

0,00 120.000,00 

UKUPNO: 120.000,00 0,00 120.000,00 

 

4. 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 

 

Plan 

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 
Novi plan 2020. 

Pomoći studentima 80.000,00 0,00 80.000,00 

UKUPNO: 80.000,00 0,00 80.000,00 

 

Članak 3. 

5. 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 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 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=82
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=83
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=84
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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  

- 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 

 

Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

Kulturno-umjetnički amaterizam, glazbeni i folklorni  

50.000,00 

 

-26.000,00 24.000,00 

Kulturne manifestacije od interesa za općinu 50.000,00 -26.000,00 24.000,00 

Religijske aktivnosti vjerskih zajednica i zaštita i očuvanje 

nepokretnih kulturnih dobara 

 

100.000,00 

 

-50.000,00 50.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 -102.000,00 98.000,00 

 

 

 

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  

- 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. 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=56
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=57
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=58
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=59
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=60
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=476
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=12103
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16031
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40903
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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 

 

Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

Djelovanje sportskih udruga – klubovi, treninzi i 

natjecanja, stručni rad, administrativno osoblje, oprema i 

rekviziti, materijalni izdaci 

 

 

215.000,00 

 

 

-109.500,00 105.500,00 

UKUPNO: 215.000,00 -109.500,00 105.500,00 

 

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 javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu Općine Bebrina za 

2020. godinu stupaju na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 
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OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BEBRINA  

KLASA:021-05/20-01/57 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpanj 2020. godine 

 

                                                                       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 vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 2/2018., 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine 

Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020),  Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj  29. sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine, 

donosi 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 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. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 

2. održavanje javnih površina 

3. održavanje nerazvrstanih cesta 

4. održavanje groblja 

5. 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: 

1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 

na čišćenje javnih površina 

Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

- 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 0,00 10.000,00 

UKUPNO: 10.000,00 0,00 10.000,00 

Izvori financiranja:    

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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opći prihodi i primici 

komunalna naknada 

koncesijska naknade 

2. Održavanje javnih površina Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

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 0,00 10.000,00 

Materijal za održavanje javnih površina  50.000,00 0,00 50.000,00 

UKUPNO: 60.000,00 0,00 60.000,00 

Izvori financiranja: 

opći prihodi i primici 

komunalna naknada 

komunalni doprinos 

koncesijska naknada 

   

 

3. Održavanje  i  nasipanje tucanikom ili 

frezanim asfaltom nerazvrstanih cesta  i 

uređenje javnih površina  

Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak 

 Zbjeg – drugi red kuća,  

 Stupnički Kuti – kraj sela 

 Šumeće – Musin sokak  

 Dubočac- cesta do groblja 

220.000,00 0,00 220.000,00 

- čišćenje snijega i leda u zimskom periodu  na 

nerazvrstanim cestama u  svim naseljima općine 

 

- održavanje poljskih puteva- cesta  u svih sedam 

naselja Općine 

 

UKUPNO: 220.000,00 0,00 220.000,00 

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 

   

       

 

4. Održavanje groblja 

 

Plan 

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

Održavanje mjesnih groblja  10.000,00 0,00 10.000,00 

UKUPNO: 10.000,00 0,00 10.000,00 

Izvor financiranja: 

opći prihodi i primici 

Grobna naknada 

komunalni doprinos  
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5. Javna rasvjeta 

 

 

Plan 

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i rasvjetnih 

tijela 

50.000,00 50.000,00 100.000,00 

troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje 

ulica 

250.000,00 0,00 250.000,00 

UKUPNO: 300.000,00 50.000,00 350.000,00 

Izvor financiranja: 

komunalna naknada 

komunalni doprinos  

   

 

 

Članak 4. 

Ove I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupaju na snagu osam dana 

od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BEBRINA  

 

 

KLASA: 021-05/20-01/57 

URBROJ:2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. 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 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, 02/2020), Općinsko vijeće općine Bebrina  na svojoj 29. sjednici održanoj dana 29. srpnja 

2020. godine donosi 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH  POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI NA 

PODRUČJU OPĆINE BEBRINA U 2020. GODINI 

 

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 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 233.000 kn, a 

raspoređuju se kako slijedi: 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1675
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1677
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40781
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
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PROGRAM 

 

Plan  

2020. 

Povećanje/ 

smanjenje 

Novi plan 

2020. 

Jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu  

25.000,00 

 

0,00 

 

25.000,00 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja 30.000,00 0,00 30.000,00 

Potpore Udruzi slijepih Brodsko-posavske županije  

1.000,00 

 

0,00 

 

1.000,00 

Potpora za O.Š. Milan Amruš Slavonski Brod   2.000,00 0,00 2.000,00 

Naknada rodiljama za  novorođenčad 100.000,00 0,00 100.000,00 

Potpore za Crveni križ (sukladno Zakonu o 

Hrvatskom Crvenom križu 
20.000,00 

 

15.000,00 

 

35.000,00 

Jednokratne pomoći  za ogrjev BPŽ 40.000,00 0,00 40.000,00 

UKUPNO: 218.000,00 15.000,00 233.000,00 

 

 

Članak 3. 

 Sredstva iz članka 2. doznačivati će se na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, a temeljem zahtjeva 

fizčke ili pravne osobe. 

 

Članak 4. 

Za osobe koje ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja (podrazumijevaju se troškovi najamnine, 

komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim 

propisima), naknada se može odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da općina Bebrina djelomično ili u cijelosti 

plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.   

 

 

Članak 5. 

Ove II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Bebrina 

u 2020. godini stupaju na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 
 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA:021-05/20-01/59 

URBROJ:2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine 

 

                                                                    PREDSJEDNIK 

                                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                           Mijo Belegić, ing. 
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POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2020. 

GODINU 
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Temeljem članka 35. Zakona o vlasništu i drugim 

stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06

, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 

32. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županje“ broj 02/2018, 

18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ 

broj 1/2019 i 2/2020) na 29. sjednici Općinskog 

vijeća općine Bebrina održanoj 29. srpnja 2020. 

godine donosi se  

 

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O 

NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA 

SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE BEBRINA 

 

Članak 1. 

U članku 5. Odluke o načinu upravljanja i 

korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine 

Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 25/2017) (u daljnjem tekstu: 

Odluka) iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi: 

„Kriteriji za davanje određene sportske građevine 

na upravljanje i korištenje pravnim osobama iz 

stavka 1. ovog članka su da pravna osoba koja se 

javlja na javni poziv:  

1. mora bi registrirana sukladno 

zakonskim odredbama 

2. mora imati registrirano sjedište na 

području općine Bebrina 

3. mora obavljati sportsku djelatnost u 

skladu s namjenom sportske građevine te 

okupljati određeni broj članova 

4. mora imati određeni broj godina 

aktivnog i kontinuiranog rada  

5. ne smije imati dugovanja po osnovi 

javnih davanja 

6. uredno je ispunila obveze iz prethodno 

sklopljenih ugovora s Općinom 

Bebrina“ 

 

Članak 2. 

U članku 12. Odluke, iza stavka 2. dodaju se 

stavak 3. i 4 i glase: 

„Upravitelj se obvezuje sportsku građevinu 

održavati na način na koji se osigurava njena 

potpuna sportska funkcija i koji jamči očuvanje 

vrijednosti građevine ili omogućava povećanje 

njene vrijednosti.“ 

„U slučaju da upravitelj sportsku građevinu 

koja mu je dana na upravljanje ne koristi na način 

naveden u prethodnom stavku, Općina Bebrina 

može jednostrano raskinuti Ugovor o upravljanju 

i korištenju sportske građevine.“ 

 

Članak 3. 

U članku 13. Odluke iza stavka 2. dodaju se stavak 

3. i glasi: 

„Upravitelj je odgovoran za podmirenje 

troškova energenata, komunalnih usluga, te 

troškove redovitog tekućeg održavanja sportske 

građevine. Pod tekućim održavanjem sportske 

građevine smatraju se sitni popravci, održavanje 

zajedničkih prostorija i uređaja, održavanje i 

uređivanje okolnog zemljišta koje služi za redovnu 

uporabu sportske građevine.“ 

 

Članak 4. 

U članku 14. Odluke dodaje se stavak 2. i 

glasi: 

„Način i uvjeti učinkovitog korištenja predmetne 

građevine definirat će se ugovorom o upravljanju 

i korištenju sportskih građevina.Učinkovitim 

upravljanjem sportakom građevinom smatra se: 

- redovito održavanje sportske građevine i 

pripadajućih sportskih sadržaja 

- redovito podmirivanje troškova energenata, 

komunalnih usluga i ostalih troškova 

- obavljanje redovitih pregleda građevine u 

cilju utvrđivanja ispravnosti  

- osiguravanje primjerene zaštite sportske 

građevine 

- uredno i redovito dostavljanje izvještaja iz 

članka 19. ove Odluke 

- uredno ispunjavanje ostalih obveza 

definiranih Ugovorom o upravljanju i 

korištenju sportskih građevina 

 

Članak 5. 

 U članku 19. Odluke dodaje se stavak 2. i 

glasi: 

„Upravitelj je dužan općini Bebrina kao 

vlasniku sportske građevine do 1. ožujka tekuće 

godine za prethodnu godinu dostaviti izvješće o 

upravljanju i korištenju sportske građevine, 

odnosno o ispunjavanju mjera koje su predmet 

nadzora iz stavka 1. ovog članka.“ 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32383
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32385
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32387
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32389
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32391
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32393
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32395
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32397
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32397
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32399
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32401
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32403
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32405
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32407
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32409
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U članku 19. Odluke dodaje se stavak 3. i 

glasi: 

„Općina Bebrina kao vlasnik objekta će 

putem Povjerenstva analizirati dostavljena 

izvješća iz prethodnog stavka u svrhu utvrđivanja 

učinkovitosti upravljanja sportskom građevinom. 

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u upravljanju 

sportskom građevinom upravitelja će se pozvati da 

iste ukloni u utvrđenom roku. U slučaju 

neotklanjanja nedostatka Ugovor o upravljanju i 

korištenju sportske građevine će se raskinuti.“ 

 

Članak 6. 

U ostalim dijelovima Odluka o načinu 

upravljanja i korištenja sportskih građevina u 

vlasništvu Općine Bebrina („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 25/2017) ostaje 

nepromijenjena. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 

objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 021-05/20-01/51 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mijo Belegić, ing. 

 

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“ 02/2018, 

18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“ 

broj 01/2019 i 2/2020.), Općinsko vijeće općine 

Bebrina na svojoj  29.  sjednici održanoj dana 29. 

srpnja 2020. godine donosi 

ODLUKU O KRATKOROČNOM 

ZADUŽENJU OPĆINE BEBRINA  

  

Članak 1. 

 Odobrava se kratkoročno zaduživanje, 

dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, 

Općine Bebrina kod poslovne banke – Privredna 

banka Zagreb u kojoj Općina ima otvoren žiro-

račun, do iznosa 3.000.000,00 kuna 

(trimilijunakuna) prema uvjetima banke kreditora, 

na rok od 12 mjeseci od potpisa ugovora. 

 

Članak 2. 

 Općina Bebrina zadužiti će se po 

sljedećim uvjetima: 

• Iznos zaduženja:  do 3.000.000,00 kn  

• Vrsta kredita: kratkoročno zaduženje – 

dopušteno prekoračenje po poslovnom računu 

• Način korištenja: dovođenje u prekoračenje 

računa do visine odobrenog kredita najkasnije 

do radnog dana koji prethodi danu dospijeća 

kredita 

• Kamatna stopa: fiksna, 2,6 % godišnje 

• Obračun i naplata kamate: obračun mjesečni, 

naplata mjesečna 

• Naknada na odobreni, a neiskorišteni iznos 

kredita: nema 

• Naknada za obradu zahtjeva: 0,15 % na iznos 

kredita, najmanje 500,00 kuna jednokratno 

• Naknada za odobrenje i korištenje: 0,60 % na 

iznos kredita, najmanje 500,00 kuna 

jednokratno 

• Naknada za rezervaciju sredstava: 0,125 % na 

iznos kredita, minimalno 500,00 HRK 

tromjesečno 

• Način otplate: sukcesivno 

• Način i rok korištenja: max. 12 mjeseci 

• Instrumenti osiguranja naplate: mjenice i 

zadužnica 

 

 

Članak 3. 

 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. 
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Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osam  dana od dana 

objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 021-05/20-01/54 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mijo Belegić, ing. 

 

Temeljem članka 28. Ustavnog zakona o pravima 

nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 

155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) 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 

i 2/2020) na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Bebrina održanoj dana 29. srpnja 2020. godine 

donosi se  

   

ODLUKA O NAČINU FINANCIRANJA 

VIJEĆA UKRAJINSKE NACIONALNE 

MANJINE OPĆINE BEBRINA U 2020. 

GODINI  

  

 Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje način 

financiranja rada i programa Vijeća ukrajinske 

nacionalne manjine Općine Bebrina u 2020. godini 

(u daljnjem tekstu: Vijeće nacionalne manjine), 

način utvrđivanja visine sredstava u Proračunu 

Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Proračun) za 

financiranje njihovog rada i programa te kriteriji 

za raspodjelu sredstava u 2020. godini. 

  

Članak 2. 

  Financijska sredstva za rad i programe iz 

članka 1. ove Odluke osiguravaju se iz: 

– Proračuna općine Bebrina, 

– drugih izvora u skladu s pozitivnim 

propisima. 

  

Članak 3. 

  Vijeću nacionalne manjine osiguravaju se 

u Proračunu Općine Bebrina sredstva za sljedeće 

rashode: 

– rashode poslovanja, koji obuhvaćaju 

materijalne rashode,  

– rashode za nabavu nefinancijske imovine,  

– rashode za provođenje aktivnosti 

utvrđenih programom rada.  

 

Članak 4. 

Vijeću se osiguravaju sredstva za rashode za 

zaposlene i rashode za provođenje aktivnosti 

utvrđenih programom rada do ukupnog iznosa od 

5.000,00 kuna. 

             

Članak 5. 

Sredstva za rashode iz ove Odluke isplaćivat će na 

račun Vijeća ukrajinske nacionalne manjine u 

poslovnoj banci po pisanom zahtjevu korisnika za 

iznos stvarno nastalih troškova.   

 

Članak 6. 

Vijeće je dužno su primjenjivati sustav 

proračunskog računovodstva, a financijski plan i 

financijske izvještaje sastavljati u skladu sa 

pozitivnim propisima. 

  

 

Članak 7. 

Sredstva za rad i program Vijeća osiguravaju se u 

Proračunu u aktivnosti A100166.   

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 

objave u „Glasniku Općine Bebrina“.  

  

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 021-05/20-01/53 
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URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mijo Belegić, ing. 

 

Temeljem članka 96. Zakona o financiranju 

političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 

98/19) i članka 7. Zakona o finaniranju političkih 

aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ 

broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13- pročišćeni tekst, 

2/14- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 

96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta Općine Bebrina 

Općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i 

„Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020),  

na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Bebrina 

održanoj 29. srpnja 2020. godine donosi se 

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA 

FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA 

I VIJEĆNIKA IZABRANIH S LISTE GRUPE 

BIRAČA U 2020. GODINI 

 

Članak 1. 

U članku 4. Odluke o raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih stranaka i 

vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2020. 

godini („Glasnik Općine Bebrina“ broj 4/2020)(u 

daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se tablični prikaz 

i glasi: 

 

 Politička 

stranka/nezavisni 

vijećnik 

Za 2020. 

godinu 

Razmjerni dio 

za 2019. godinu 

Hrvatska demokratska 

zajednica 

12.200,00 kuna 7.584,61 kuna 

  

Hrvatska seljačka stranka 6.000,00 kuna 3.692,31 kune 

Socijaldemokratska 

partija Hrvatske 

4.000,00 kuna 2.461,54 kune 

Hrvatska narodna stranka 

– Liberalni demokrati 

2.000,00 kuna 1.230,77 kuna 

Lista 

grupe 

birača 

Danijel 

Lučić 

Antonija 

Štivić 

1.1.2020. do 

23.06. 2020. 

1.051,65 kuna  1.430,77 kuna 

Ružica Crnac 

24.6.2020. do 

31.12.2020. 

1.148,35 kuna 0,00 kuna 

 

 

Članak 3.  

U ostalim djelovima Odluka o 

raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u 

2020. godini („Glasnik Općine Bebrina“ broj 

4/2020) ostaje nepromijenjena.  

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“.  

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 
 

KLASA: 021-05/20-01/52 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Mijo Belegić, ing. 

 

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju ("Narodne Novine" broj 

10/97, 107/7., 94/13. 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“ broj 01/2019 

i 02/2020) Općinsko vijeće općine Bebrina na 

svojoj 29. sjednici održanoj 29. srpnja 2020 . 

godine donosi 
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PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA 

PODRUČJU OPĆINE BEBRINA  

 

I. UVOD 

Članak 1. 

Planom mreže dječjih vrtića na području 

Općine Bebrina utvrđuju se dječji vrtići u kojima 

se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja, objekti u kojima se provode 

programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te 

razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine 

Bebrina u skladu sa potrebama građana Općine 

Bebrina. 

 

Članak 2. 

Općina Bebrina ima pravo i obvezu 

odlučivati o potrebama i interesima građana na 

svojem području organiziranjem i ostvarivanjem 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja. 

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog 

članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih 

kapaciteta za djecu s područja Općine Bebrina u 

ustanovama predškolskog odgoja i financiranjem 

ekonomske cijene redovnog programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja sukladno 

planiranim sredstvima u Proračunu Općine 

Bebrina. 

 

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA 

 

Članak 3. 

Na području Općine Bebrina  djelatnost 

predškolskog odgoja i obrazovanja provodi  

predškolska ustanova Dječji vrtić „IVANČICA-

ORIOVAC“ iz Oriovca, Luke Ilića bb, 35 250 

Oriovac.  

Program predškolskog odgoja i 

obrazovanja će se provodit u tri grupe u Bebrini, 

Šumeću i Kaniži u prostorijama matične i 

područnih škola, u trajanju od minimalno 150 do 

maksimalno 250 sati. 

 

 

Članak 4. 

Mrežu dječjih vrtića na području Općine 

Bebrina čini dječji vrtić naveden u članku 3. ovog 

Plana koji svoju djelatnost obavlja na 3 lokacije i 

to: 

1. Osnovna škola "Antun Matija Reljković" 

Bebrina 48 B, 35254 Bebrina 

2. Područna škola osnovne škole "Antun 

Matija Reljković" u Kaniži, Kaniža 103 

3. Područna škola osnovne škole "Antun 

Matija Reljković" u Šumeću, Šumeće 87 

 

Članak 5. 

Na lokaciji matične osnovne škole "Antun 

Matija Reljković" u Bebrini program predškolskog 

odgoja i obrazovanja pohađat će djeca iz naselja 

Bebrina, Banovci i Stupnički Kuti. 

Na lokaciji područne škole u Kaniži 

program predškolskog odgoja i obrazovanja 

pohađat će djeca iz naselja Kaniža. 

Na lokaciji područne škole u Šumeću 

program predškolskog odgoja i obrazovanja 

pohađat će djeca iz naselja Šumeće, Zbjeg i 

Dubočac. 

 

 

III.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 6. 

Ovaj Plan mreže može se dopunjavati 

osnivanjem novih dječjih vrtića u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i 

obrazovanje te Državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja i naobrazbe odnosno 

otvaranjem novih područnih objekata dječjih 

vrtića, uključujući i njihovo proširivanje. 

 

Članak 7. 

Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-

posavskoj županiji, a u svrhu usklađivanja Plana 

mreža dječjih vrtića na njenom području.  

 

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje 

važiti Plan mreže dječjih vrtića („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 13/2018). 

 

Članak 9. 

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana 

objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/55 
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URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 29. srpnja 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  

                                                                                       

Mijo Belegić, ing. 
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