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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, 1/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine 

Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020) na 30. sjednici 

Općinskog vijeća općine Bebrina održanoj dana  

30. rujna 2020. godine, donosi se 

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA 

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE BEBRINA ZA RAZDOBLJE OD 1. 

SIJEČNJA 2020. GODINE DO 30. LIPNJA 

2020. GODINE 

 

Članak 1.  

 Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće 

Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 1. 

siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine 

(KLASA:023-01/20-01/48, URBROJ:2178/02-

01-20-1 od 25. rujna 2020. godine) koje je 

podnio Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

Izvješće Općinskog načelnika o radu za 

razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do 30. 

lipnja 2020. godine (KLASA:023-01/20-01/48, 

URBROJ:2178/02-01-20-1 od 25. rujna 2020. 

godine) sastavni je dio ovog Zaključka i objavit 

će se u Glasniku Općine Bebrina. 

 

Članak 3. 

Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku 

Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 021-05/20-01/62 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 30. rujna 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

Na temelju članka 35.b 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 47. 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.), 

Općinski načelnik Općine Bebrina podnosi 

Općinskom vijeću Općine Bebrina na sjednici 

dana 30. rujna 2020. godine 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG 

NAČELNIKA OPĆINE BEBRINA ZA 

RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2020. DO 

30. LIPNJA 2020. GODINE 

 

Od dana 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 

2020. godine u okviru poslovanja općine Bebrina 

obavljane su slijedeće aktivnosti. 

 

• U uvjetima svjetske krize uslijed pandemije 

COVID-19 redovito su održavani sastanci 

stožera civilne zaštite Općine Bebrina, 

angažirane su snage civilne zaštite, izdavali 

smo propusnice, te smo provodili razne 

mjere i aktivnosti na dnevnoj razini po 

preporukama Nacionalnog stožera civilne 

zaštite RH kako bi spriječili širenje bolesti. 

• Prijavljen projekt postavljanja infrastrukture 

i uspostava bežičnog pristupa internetu na 

javnim mjestima Općine Bebrina putem 

natječaja WiFi4EU-2020-01 (Call 4) u 

iznosu od 15.000,00 €, 

• Prijavljen projekt „Mobilno reciklažno 

dvorište Bebrina“, sufinanciran 85% iz EU 

fondova putem Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost, 

• Prijavljen projekt, dobivena odluka o 

financiranju i potpisan Ugovor za projekt 

"Radim i pomažem" u vrijednosti 

1.384.000,00kn kojim je planirano zaposliti 

15 žena s područja općine Bebrina i 

omogućiti podršku i pomoć u kući za više od 

90 krajnjih korisnika., financiran iz 

Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu, 

• Prijavljen projekt i dobivena odluka o 

sufinanciranju „Podizanje komunalnog 

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
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
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standarda Općine Bebrina nabavom vozila 

za komunalne poslove“, sufinanciran 

sredstvima Ministarstva graditeljstva, 

• Prijavljen projekt i dobivena odluka o 

financiranju „Pješačka staza u naselju Zbjeg 

II faza“, projekt sufinanciran sredstvima 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije, 

• Prijavljen projekt „Pješačka staza u naselju 

Zbjeg I faza“ ukupne vrijednosti 611.334,81 

kn, na natječaj Ministarstva regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije, 

• Prijavljen projekt „Izgradnja pješačko 

biciklističke staze u naselju Kaniža – Savska 

ulica“, na Poziv „ITU – Biciklističke staze 

urbanog područja Slavonski Brod“ u okviru 

Operativnog programa „Konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020.“, ukupne vrijednosti 

3.640.306,77kn. 

• Izrada projektne dokumentacije za projekt 

„ADRENALINSKA ŠUMA“ na k.č. 35/1 

k.o. Banovci i 984 k.o. Bebrina, 

• Izrada projektne dokumentacije za projekt 

„PARK FILIUS“ na k.č. 756 k.o. Šumeće, 

• Izrada projektne dokumentacije za projekt 

„TEMATSKO - EDUKATIVNI PARK“ na 

k.č. 105 k.o. Stupnički Kuti, 

• Izrada projektne dokumentacije za projekt 

„PROMATRAČNICA LACUS“ na k.č. 105 

k.o. Stupnički Kuti, 

• Izrada projektne dokumentacije za 

rekonstrukciju traktorskih puteva u šumske 

ceste u gospodarskoj jedinici „Mrsunjski lug 

– migalovci“, 

• Proveden postupak javne nabave za projekt 

„Rekonstrukcija građevine javne i društvene 

namjene“ (Zgrada stare Općine u Bebrini) na 

Mjeru M07 „Temeljne usluge i obnova sela 

u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. 

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za 

ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“. Ukupna vrijednost projekta 

4.705.455,08 kn. 

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova na projektu „Energetska obnova 

zgrade Sportski objekt na nogometnom 

igralištu u Stupničkim Kutima, na adresi 

Stupnički Kuti bb, Stupnički Kuti“. Ukupna 

vrijednost projekta 267.317,10 kn. 

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova na projektu „Energetska obnova 

zgrade DVD Kaniža na adresi Kaniža 117, 

Kaniža“. Ukupna vrijednost projekta 

289.884,60 kn. 

• Provedena javna nabava za radove i 

realizaciju projekta „Energetska obnova 

zgrade – Društveni dom Banovci, Banovci 

20, Banovci“.  

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova na projektu „Energetska obnova 

zgrade Sportski objekt na nogometnom 

igralištu u Šumeću na adresi Šumeće bb, 

Šumeće“. Ukupna vrijednost projekta 

471.292,65 kn. 

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova na projektu „Energetska obnova 

zgrade Društveni dom Dubočac na adresi 

Dubočac 69, Dubočac“. Ukupna vrijednost 

projekta 496.444,60 kn. 

• Administracija na projektu nakon obavljenih 

radova rekonstrukcije tri traktorska puta u 

šumske ceste u k.o. Stupnički Kuti, k.o. 

Kaniža, k.o. Dubočac iz mjere M04 

„Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. 

„Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano 

uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu 

poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 

4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova iz Fonda za sufinanciranje 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije „Energetska obnova zgrade 

Sportski objekt na nogometnom igralištu u 

Stupničkim Kutima, na adresi Stupnički 

Kuti bb, Stupnički Kuti“. Ukupna prijavljena 

vrijednost projekta iznosi 72.393,17 kn. 

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova iz Fonda za sufinanciranje 
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Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije „Energetska obnova zgrade 

DVD Kaniža na adresi Kaniža 117, Kaniža“. 

Ukupna prijavljena vrijednost projekta 

iznosi 72.835,15 kn. 

• Administracija projekta prije izvedenih 

radova iz Fonda za sufinanciranje 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije „Energetska obnova zgrade 

– Društveni dom Banovci, Banovci 20, 

Banovci“. Ukupna prijavljena vrijednost 

projekta iznosi 259.628,28 kn. 

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova iz Fonda za sufinanciranje 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije „Energetska obnova zgrade 

Sportski objekt na nogometnom igralištu u 

Šumeću na adresi Šumeće bb, Šumeće“. 

Ukupna prijavljena vrijednost projekta 

iznosi 132.701,37. 

• Administracija projekta nakon izvedenih 

radova iz Fonda za sufinanciranje 

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije „Energetska obnova zgrade 

Društveni dom Dubočac na adresi Dubočac 

69, Dubočac“. Ukupna prijavljena vrijednost 

projekta iznosi 132.664,35 kn. 

• Nastavilo se sa obavljanjem izmjere i 

rješavanjem imovinsko pravnih poslova oko 

prometnica, staza i nerazvrstanih cesta na 

području općine Bebrina.  

• Planirane su projektne mogućnosti za 

podizanje, poslovnih, socijalnih, turističkih i 

zdravstvenih vrijednosti na području općine 

Bebrina. 

• Sudjelovao sam na raznim sastancima 

vezanim uz, zaštitu okoliša, održivo 

gospodarenje otpadom, poljoprivredno 

zemljište, provedbu projekata, ruralni i 

regionalni razvoj, investicijske potencijale 

itd. 

• Tijekom šestomjesečnog razdoblja 

pripremani su materijali za sjednice 

Općinskog vijeća, u više navrata je 

komunicirano sa udrugama i vjerskim 

zajednicama koje svoje aktivnosti provode 

na području općine Bebrina s ciljem potpore 

i sufinanciranja aktivnosti koje bi provodili 

prijavom i dodijeljenim sredstvima iz 

nacionalnih, europskih i drugih fondova. 

• Također se svakodnevnim tekućim 

aktivnostima koje provodi općina Bebrina 

želi podići životni standard i to kvalitetnim 

održavanjem javnih površina i objekata u 

nadležnosti Općine Bebrina, dodjelama 

naknada rodiljama za novorođenčad, 

naknada studentima, sufinanciranjem dječje 

igraonice, dječjeg vrtića, sufinanciranjem 

autobusnih karti za učenike srednjih škola, 

sufinanciranjem rada udruga, održavanjem 

nulte stope nameta prireza stanovnicima 

općine Bebrina itd. 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

• Redovno je vođena evidencija kroz 

uspostavljeni digitalni sustav pisarnica koji 

je proveden kroz Plavi link platformu za 

pohranu i obradu podataka kojom se 

provode aktivnosti pisarnice općine Bebrina. 

• Tijekom ovoga razdoblja također se radilo 

na praćenju izvršavanja ugovornih obveza za 

zakup i prodaju te revalorizaciju državnog 

zemljišta na području općine Bebrina, radilo 

se na naplati pristiglih potraživanja u 

suradnji s nadležnim Općinskim državnim 

odvjetništvom. 

• Obavljena jednostavna nabava naftnih 

derivata za potrebe općine Bebrina 

• Obavljena jednostavna nabava za nabavu 

rabljenog teretnog vozila 

• Obavljene nabave za izrade energetskih 

certifikata prije obnove objekata 

• Obavljene nabave za izrade glavnih 

projekata 

• Zaprimljeno je 10 zahtjeva i izdano 9 

rješenja za isplatu naknade za novorođenče. 
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• Zaprimljeno je 66 zahtjeva za korištenje 

poslovnih prostora u vlasništvu općine 

Bebrina 

• Pripremljeni su opći akti i ostali materijali za 

3 sjednice Općinskog vijeća  

• Objavljena su 4 broja Glasnika Općine 

Bebrina. 

• Zaprimljeno je 14 zahtjeva za izdavanje 

rješenja o korištenju grobnih mjesta, 

obavljeni izlasci na teren te označavanje 

dodijeljenih grobnih mjesta 

• Zaprimljeno je 35 zahtjeva za izdavanje 

potvrda iz evidencija općine Bebrina po 

osnovi podmirenja obveza prema općini 

Bebrina, posjedovanja grobnog mjesta, te 

izdane potvrde. 

• Zaprimljeno 8 zahtjeva za izdavanje 

suglasnosti za radove na groblju i izdano 7 

suglasnosti 

• Zaprimljena 2 zahtjeva za izdavanje rješenja 

o komunalnom doprinosu i izdana 2 rješenja 

o komunalnom doprinosu. 

• Zaprimljen 1 zahtjev za obračun naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru i izdano 1 rješenje o obračunu 

naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru. 

• Zaprimljena 3 zahtjeva za korištenje javnih 

površina  

• Sukladno članku 17. Zakona o financiranju 

vodnog gospodarstva („Narodne novine“ 

broj 

153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127

/17) preuzeta obveza obračuna i naplate 

naknade za uređenje voda 

• Izdano 1020 rješenja o naknadi za uređenje 

voda 

• Obavljeno 13 tjednih prijenosa naplaćenih 

financijskih sredstava na račun Hrvatskih 

voda  

• Hrvatskim vodama poslana 2 mjesečna 

izvještaja o naplaćenim sredstvima po 

osnovi naknade za uređenje voda 

 

KLASA: 023-01/20-01/48 

URBROJ: 2178/02-01-20-1 

Bebrina, 25. rujna 2020. godine 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec. 

 

 

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, 24/2019 i „Glasnik općine Bebrina“ 

broj 1/2019, 2/2020), na 30. sjednici Općinskog 

vijeća općine Bebrina održanoj 30. rujna 2020. 

godine donosi se  

 

ODLUKA O ISPLATI NOVČANE 

NAKNADE STUDENTIMA S PODRUČJA 

OPĆINE BEBRINA 

 

Članak 1. 

       Ovom odlukom odobrava se isplata 

novčane naknade redovnim i izvanrednim 

studentima koji imaju prebivalište na području 

Općine Bebrina. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove 

Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine 

Bebrina. 

 

Članak 2. 

Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i 

isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 

2020./2021. 

 

Članak 3. 

          Postupak za ostvarivanje prava iz ove 

Odluke pokreće se na zahtjev studenta.  

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Bebrina neposredno u 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=329
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=330
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=331
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1693
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17440
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17717
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26191
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26191
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pisarnicu upravnog odjela ili putem ovlaštenog 

pružatelja poštanskih usluga. 

Rokove za podnošenje zahtjeva odredit će 

u Javnom pozivu Općinski načelnik. 

Obrazac zahtjeva mora sadržavati podatke 

o studentu i oznaku upisane akademske godine. 

        Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti 

potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze 

potrebne za ostvarivanje traženog prava i to: 

- kopiju osobne iskaznice, 

- kopiju tekućeg računa ili žiro računa na 

koji će se isplatiti naknada, 

- potvrdu fakulteta o statusu studenta, 

 

Podnositelj zahtjeva odgovara za točnost 

podataka navedenih u zahtjevu i priloženoj 

dokumentaciji. 

 

 

Članak 4. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku općine Bebrina. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/63 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 30. rujna 2020. godine 

 

 

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, 1/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine 

Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020) na 30. sjednici 

Općinskog vijeća općine Bebrina održanoj dana  

30. rujna 2020. godine, donosi se 

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU 

PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCA 

POROTNIKA ŽUPANIJSKOG SUDA U 

SLAVONSKOM BRODU 

 

Članak 1.  

 Ovim Zaključkom o usvajanju prijedloga 

kandidata za suca porotnika Županijskog suda u 

Slavonskom Brodu (u daljnjem tekst: Zaključak) 

usvaja se prijedlog za suca porotnika 

Županijskog suda u Slavonskom Brodu. 

  Za suca porotnika Županijskog suda u 

Slavonskom Brodu predlaže se Ružica Crnac iz 

Bebrine. 

Članak 2. 

Uz ovaj Zaključak Brodsko-posavskoj 

županiji dostavit će se podaci zatraženi od 

Komisije za izbor i imenovanja Županijske 

skupštine Brodsko-posavske županije. 

 

Članak 3. 

Ovaj zaključak objavit će se u Glasniku 

Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/64 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 30. rujna 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 30. sjednici 

održanoj  30. rujna 2020 . godine donosi 
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I. DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH 

VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE 

BEBRINA 

 

Članak 1. 

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području 

općine Bebrina („Glasnik Općine Bebrina“ broj 

7/2020)(u daljnjem tekstu: Plan mreže dječjih 

vrtića) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 

3. i glasi: 

„Iznimno, zbog krize uzrokovane 

pojavom korona virusa i bolesti SARS COV2 za 

vrijeme provođenja programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja na lokaciji iz članka 4. 

stavka 2. ovog Plana mreže dječjih vrtića na 

području općine Bebrina, broj grupa može biti 

drugačiji.“ 

 

Članak 2. 

 

U Planu mreže dječjih vrtića u članku 4. 

dodaju se stavci 2. i 3.  koji glase: 

„Iznimno, zbog krize uzrokovane 

pojavom korona virusa i bolesti SARS COV2 

Program predškolskog odgoja i obrazovanja 

obavljat će se u Bebrini, na adresi Bebrina 83, 

35 254 Bebrina .  

Program predškolskog odgoja i 

obrazovanja obavljat će se na lokaciji iz stavka 

2. ovog članka dok su na snazi mjere i odluke 

donesene u cilju suzbijanja pandemije korona 

virusa.“ 

 

 

Članak 3. 

 

U ostalim dijelovima Plan mreže dječjih 

vrtića na području općine Bebrina („Glasnik 

Općine Bebrina“ broj 7/2020) ostaje 

nepromijenjen. 

Članak 4. 

 

Ove I. dopune Plana mreže dječjih vrtića 

stupaju na snagu osam dana od dana objave u 

„Glasniku Općine Bebrina“. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/61 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 30. rujna 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                       

Mijo Belegić, ing. 

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. 

Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne 

novine", br. 82/15, 118/18, 31/2020), i članka 32. 

Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 

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

broj 01/2019 i 2/2020 ), te u skladu sa Procjenom 

rizika od velikih nesreća za područje Općine 

Bebrina, Općinsko vijeće Općine Bebrina na 30. 

sjednici održanoj 30. rujna 2020. godine  donijelo 

je 

 

O D L U K U O ODREĐIVANJU PRAVNIH 

OSOBA I UDRUGA GRAĐANA OD 

INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆINE BEBRINA 

 

Članak 1. 

 

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Općine Bebrina: 

1. Lovačko društvo „Golub “, Bebrina  

(mjere u kojoj sudjeluje: evakuacija, 

zbrinjavanje) 

2. Lovna udruga „Srna“ Banovci  

(mjere u kojoj sudjeluje: evakuacija, 

zbrinjavanje) 

3.  Športsko ribolovno društvo „Čikov“ 

Šumeće  

(mjere u kojoj sudjeluje: evakuacija, 

zbrinjavanje) 

4. Športsko ribolovno društvo „Sunčar“ 

Bebrina  

(mjere u kojoj sudjeluje: evakuacija, 

zbrinjavanje) 

5. Športsko ribolovno društvo „Matnik“ 

Kaniža  
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(mjere u kojoj sudjeluje: evakuacija, 

zbrinjavanje) 

 

Članak 2. 

 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne 

zaštite Općine Bebrina su one pravne osobe koje 

su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, 

ljudskim i drugima resursima najznačajniji 

nositelji tih djelatnosti na području Općine 

Bebrina.  

 

 

Članak 3. 

 

Udruge iz članka 1. ove Odluke su dio 

operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine 

Bebrina. 

 

Članak 4. 

 

 Sa udrugama iz članka 2. ove odluke 

Općina Bebrina sklapa Ugovor o međusobnoj 

suradnji za provođenje mjera i aktivnosti u 

sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofa. 

 

Članak 5. 

 

Udrugama iz članka 1. dostavit će se Odluka o 

određivanju pravnih osoba za sustav civilne 

zaštite i izvod iz Plana djelovanja civilne zaštite 

koji će sadržavati točno određene mjere i 

aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju 

prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i 

velikih nesreća. 

                                                              

Članak 6. 

 

 Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, 

pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine u svojim operativnim planovima planirati 

će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti, 

sukladno članku 36. stavak 1. Zakona o sustavu 

civilne zaštite ("Narodne novine", br. 82/15, 

118/18, 31/2020) . 

 Udruge iz članka 1. ove Odluke ne 

izrađuju operativne planove, ali su u roku od 

mjesec dana od dana primitka ove Odluke dužne 

dostaviti podatke propisane člankom 48. stavka 

3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima 

izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te 

načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 

donošenja (Narodne novine broj 49/17.). 

 

Članak 7. 

 

 Udruge iz članka 1. ove odluke dužne su 

voditi evidencije propisane člankom 8. i 

člankom 11. Pravilnika o vođenju evidencija 

pripadnika operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN75/2016). Navedene evidencije se 

dostavljaju središnjem tijelu državne uprave 

nadležnom za poslove civilne zaštite najkasnije 

do 30. prosinca svake godine. 

 Udruge iz članka 1. ove odluke 

popunjavaju i bazu podataka o materijalnim 

sredstvima i opremi koja se koristi za 

provođenje mjere i aktivnosti sustava civilne 

zaštite propisanu Pravilnikom o vođenju 

jedinstvene evidencije i informacijskih baza 

podataka o operativnim snagama, materijalnim 

sredstvima i opremi operativnih snaga sustava 

civilne zaštite (NN 99/2016) 

 

Članak 8. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite u Općini Bebrina 

KLASA: 810-01/14-01/1, URBROJ: 2178/02-

01-14-1 od 28.02.2014. godine. 

 

Članak 9. 

 

 Odluka stupa na snagu osam dana od dana 

objave u Glasniku Općine Bebrina.  

 

KLASA: 021-05/20-01/67 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 30. rujna 2020. godine 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 
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Na temelju članka 32. Statuta Općine 

Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019 i 

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

na 30. sjednici Općinskog vijeća općine Bebrina 

održanoj 30. rujna 2020. godine donosi se  

 

ODLUKA O KAPITALNIM ULAGANJIMA 

U NEKRETNINE I JAVNE POVRŠINE 

OPĆINE BEBRINA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine 

Bebrina daje suglasnost na provedbu 

kapitalnih/dodatnih ulaganja u nekretnine i javne 

površine u vlasništvu općine Bebrina koje su 

oštećene tijekom elementarne nepogode koja je 

proglašena za područje općine Bebrina u 2020. 

godini.  

Sredstva za kapitalna ulaganja osigurana 

su u proračunu općine Bebrina. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski 

načelnik na donošenje pojedinačnih odluka o 

kapitalnom ulaganju. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

od dana objave u „Glasniku općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/65 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 30. rujna 2020. godine 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

 

Na temelju članka 35. 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 i 123/17 i 

98/19), članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 

18/2019, 24/2019 i „Glasnik općine Bebrina“ broj 

1/2019, 2/2020) i članka 4. Odluke o izvršenju 

Proračuna općine Bebrina, a u vezi s Odlukom o 

kriterijima i načinu financiranja troškova javnog 

prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 

školsku godinu 2020/2021. („Narodne novine“, broj 

94/2020 ), na 30. sjednici Općinskog vijeća općine 

Bebrina održanoj 30. rujna 2020. godine, donosi se 

  

O D L U K A O  SUFINANCIRANJU 

TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA 

REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH 

ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE BEBRINA 

ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. 

 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 

sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola s prebivalištem na području općine 

Bebrina u školskoj godini 2020./2021. 

 Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a 

imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se 

u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju jednako 

ženski i muški rod. 

 Prijevozom učenika srednih škola, u smislu 

ove Odluke, smatra se putnički javni linijski prijevoz 

na odobrenim linijama prijevoznika u autobusnom 

prometu. 

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. 

ovog članka podrazumijeva se prijevoz od mjesta 

prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta 

škole do mjesta prebivališta i to sredstvima 

redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza 

(autobus). 

 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ima 

učenik srednje škole koji ispunjava slijedeće uvjete: 

➢ Da je njegovo prebivalište na području 

općine Bebrina 

➢ Da je u školskoj godini 2020./2021. redovito 

upisao i redovito pohađa srednju školu  

➢ Da kupuje mjesečnu kartu za korištenje 

sredstava redovitog putničkog javnog 

linijskog prijevoza 
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➢ Da mu je udaljenost od mjesta prebivališta 

do mjesta školovanja 5 i više kilometara 

➢ Da svakodnevno putuje od mjesta 

prebivališta u školu, na praktičnu nastavu, 

vježbe i učeničku praksu  

 

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza 

prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje 

učenik koji je smješten u učeničkom domu koji se 

nalazi u istom mjestu njegova školovanja te kojemu 

se troškovi prijevoza u cjelini sufinanciraju iz drugih 

izvora. 

 

Članak 3. 

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na 

slijedeći način: 

➢ Za relaciju Banovci- Slavonski Brod- 

Banovci u iznosu do 80,00 kuna po učeniku 

➢ Za relaciju Bebrina-Slavonski Brod – 

Bebrina u iznosu do 80,00 kuna po učeniku 

➢ Za relaciju Dubočac – Slavonski Brod- 

Dubočac u iznosu do 95,00 kuna po učeniku 

➢ Za relaciju Kaniža – Slavonski Brod – 

Kaniža u iznosu do 65,00 kuna po učeniku 

 

 

➢ Za relaciju Stupnički Kuti – Slavonski Brod 

– Stupnički Kuti u iznosu do 80,00 kuna po 

učeniku 

➢ Za relaciju Šumeće – Slavonski Brod – 

Šumeće u iznosu do 95,00 kuna po učeniku 

➢ Za relaciju Zbjeg – Slavonski Brod – Zbjeg 

u iznosu do 95,00 kuna po učeniku 

 

Pravo na sufinanciranje učenik ostvaruje kupnjom 

mjesečne karte za navedenu lokaciju. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s 

prijevoznikom koji će obavljati prijevoz učenika 

sklopi ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza. 

Način obračuna, rokovi i način plaćanja 

iznosa sufinanciranja troškova prijevoza učenika i 

ostale bitne odredbe uređuju Općina Bebrina i 

prijevoznik Ugovorom. 

 

Članak 5. 

Općina Bebrina će iznos sredstava kojima se 

sufinancira prijevoz učenika iz članka 1. i 2. ove 

Odluke doznačiti prijevozniku svaki mjesec 

temeljem računa. 

Prilog računu iz prethodnog stavka je popis 

učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova prijevoza. 

Popis treba biti usklađen s popisom koji 

prijevoznik dostavlja za isplatu državne i županijske 

subvencije. 

Korisnik prava na sufinanciranje i 

prijevoznik s kojim je sklopljen ugovor o 

sufinanciranju prijevoza dužni su bez odgode 

obavijestiti Općinu Bebrina o svim promjenama 

koje utječu na ostvarivanje prava iz članka 2. ove 

Odluke. 

 

Članak 6. 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u Glasniku općine Bebrina. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/66 

URBROJ: 2178/02-03-20-1 

Bebrina, 30. rujna 2020. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 
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