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Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju 

otpadom (Narodne br. 84/2021) i članka 32. Statuta 

Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko – 

posavske županije broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i 

„Glasnika Općine Bebrina“ 1/209, 2/2020 i 4/2021), 

Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 

14. ožujka 2022. godine, donosi  

  

ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE 

USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG 

OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE 

BEBRINA 

 

Uvodne odredbe  
Članak 1.  

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti 

pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području općine Bebrina putem spremnika 

od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog 

otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada (u daljnjem 

tekstu: javna usluga).  

Javna usluga je usluga od općeg interesa i 

podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog 

komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog 

otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, 

preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i 

mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje 

otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju 

otpada.  

Ovom Odlukom propisuju se:  

1. kriterij obračuna količine miješanog 

komunalnog otpada;  

2. standardne veličine i druga bitna svojstva 

spremnika za sakupljanje otpada;  

3. najmanja učestalost odvoza otpada prema 

područjima;  

4. obračunska razdoblja kroz godinu; 

5. područja pružanja javne usluge;  

6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge  

7. popis reciklažnih dvorišta;  

8. način pružanja javne usluge: odredbe o 

načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; 

odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja 

javne usluge za pojedinog korisnika usluge; 

odredbe o načinu korištenja zajedničkog 

spremnika; odredbe o odvozu glomaznog 

otpada; način određivanja udjela korisnika 

javne usluge u slučaju kad korisnici usluge 

kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – 

obrtnici koriste zajednički spremnik, a nije 

postignut sporazum o njihovim udjelima;  

9. odredbe o korištenju javnih površina za 

prikupljanje otpada i mjestima primopredaje 

otpada ako su različita od obračunskog 

mjesta;  

10. obveze davatelja javne usluge;  

11. obveze korisnika javne usluge;  

12. odredbe o informiranju korisnika javne 

usluge o načinu djelovanja sustava 

gospodarenja otpadom  

13. odredbe o prikupljanju i pohrani podataka te 

prihvatljivim dokazima izvršenja javne 

usluge za pojedinačnog korisnika javne 

usluge;  

14. odredbe o načinu sklapanja i provedbe 

ugovora o javnoj usluzi (u daljnjem tekstu: 

Ugovor);  

15. odredbe o provedbi Ugovora koje se 

primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih 

okolnosti uključujući elementarne nepogode, 

katastrofe i slično;  

16. odredbe o načinu podnošenja prigovora i 

postupanja po prigovoru građana na neugodu 

uzrokovanu sustavom sakupljanja 

komunalnog otpada i prigovora na račun za 

javnu uslugu;  

17. iznos cijene minimalne javne usluge, s 

obrazloženjem načina na koji je određen, kao 

i iznos naknada koje se naplaćuju u sklopu 

naplate cijene minimalne javne usluge;  

18. odredbe o kriterijima za određivanje 

korisnika javne usluge u čije ime Općina 

Bebrina preuzima obvezu sufinanciranja 

cijene javne usluge;  

19. odredbe o ugovornoj kazni;  

20. opći uvjeti ugovora s korisnicima (u daljnjem 

tekstu: Ugovor).  

Članak 2.  

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci o 

načinu pružanja javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području općine Bebrina (u 

daljnjem tekstu: Odluka) definirani su Zakonom o 

gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon) i 

drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju 

Zakona.  

Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci su 

rodno neutralni.  

 

Članak 3.  
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Pružatelj javne usluge na području općine 

Bebrina javnu uslugu pruža na temelju javno 

provedenog natječaja i sklopljenog ugovora o 

koncesiji (u daljnjem tekstu: davatelj javne usluge).  

Članak 4.  

Korisnik javne usluge na području pružanja 

javne usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik 

posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine 

odnosno posebnog dijela nekretnine kad je vlasnik 

nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine 

obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i 

o tome obavijestio davatelja javne usluge, ili stvarni 

korisnik nekretnine.   

Skupina korisnika javne usluge može, na 

vlastiti zahtjev i sukladno međusobnom sporazumu, 

zajednički nastupati prema davatelju javne usluge.  

 

Kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog 

otpada i obračunska razdoblja  

Članak 5.  

Kriterij obračuna količine miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada je volumen ugovorenog spremnika 

komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja 

spremnika u obračunskom razdoblju.  

Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju 

od mjesec dana, počinje prvoga dana u mjesecu, a 

završava zadnjega dana u istome mjesecu. Račun se 

izdaje korisniku javne usluge posljednjeg radnog 

dana u mjesecu za tekući mjesec.  

Kategorije korisnika javne usluge  

Članak 6.  

Korisnici javne usluge razvrstavaju se u 

kategorije korisnika:  

1. kućanstvo  

2. nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog 

otpada) 

Korisnik kućanstvo je korisnik javne usluge 

koji nekretninu koristi, trajno ili povremeno, u svrhu 

stanovanja (npr. vlasnici stanova, obiteljskih kuća, 

nekretnina za odmor).  

Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik javne 

usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika 

kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu 

obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače 

koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u 

domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje 

ugostiteljska djelatnost.  

Ako se na istom obračunskom mjestu 

korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u 

kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je 

dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge 

obračunatu za kategoriju korisnika koji nije 

kućanstvo.  

 

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika 

za sakupljanje komunalnog otpada  

Članak 7.  

Standardne veličine spremnika određuju se 

kako bi se omogućilo njihovo pražnjenje pomoću 

specijalnih komunalnih vozila sa sustavima za 

podizanje spremnika, u skladu s uvjetima zaštite na 

radu.  

Standardne veličine spremnika za sakupljanje 

miješanog komunalnog otpada, biootpada i ostalih 

vrsta otpada u okviru javne usluge na obračunskom 

mjestu korisnika javne usluge, na području općine 

Bebrina, jesu: 80 litara, 120 litara, 240 litara i 1.100 

litara. 

Standardne veličine i druga bitna svojstva 

spremnika određuju se na način da spremnik bude 

primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge. 

 

 Navedeni standardni spremnici koriste se na 

sljedeći način:  

• spremnici zapremine 80 litara koriste se za 

sakupljanje komunalnog otpada kod svih 

korisnika kategorije kućanstvo;  

• spremnici zapremine 120 litara koriste se za 

sakupljanje komunalnog otpada kod svih 

kategorija korisnika;  

• spremnik zapremine 120 litara koristi se za 

sakupljanje reciklabilnog komunalnog 

otpada (papir, staklo, plastika) od svih 

kategorija korisnika 

• spremnik zapremine 240 L koristi se za 

sakupljanje komunalnog otpada od svih 

kategorija korisnika  

• spremnici zapremine 1.100 litara i drugi koje 

davatelj javne usluge može ponuditi 

korisniku javne usluge, koriste se za 

sakupljanje komunalnog otpada kod 

korisnika koji nije kućanstvo, a kod korisnika 

kategorije kućanstvo samo u slučaju iznimne 

potrebe, u dogovoru između korisnika javne 

usluge i davatelja javne usluge i naplatu 

prema Cjeniku davatelja javne usluge;  

• u okviru javne usluge korisnik može imati 

najviše jedan spremnik odgovarajuće 

zapremine za svaku pojedinu vrstu otpada, 

osim ako je ugovorom drukčije određeno.  

 

Iznimno, osim u navedenim spremnicima, 

komunalni otpad se može prikupljati i u 
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odgovarajućim vrećicama koje osigurava davatelj 

javne usluge. 

Isto je moguće i ukoliko korisnik javne 

usluge nema mogućnost smještaja standardnog 

spremnika u vlastitom prostoru ili ukoliko je količina 

otpada koju predaje veća od one koja stane u 

spremnik koji koristi.   

 

Članak 8.  

Spremnici za sakupljanje otpada moraju biti 

nepropusni za tekućine, s poklopcem koji mora u 

potpunosti i vodonepropusno zatvarati otvor za 

punjenje/pražnjenje spremnika, sprječavati rasipanje 

otpada i širenje neugodnih mirisa.  

Spremnici za pojedine vrste komunalnog 

otpada kod korisnika javne usluge moraju sadržavati 

natpis s nazivom davatelja javne usluge, oznaku koja 

je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu 

pridružena korisniku javne usluge i obračunskom 

mjestu te naziv vrste otpada za koju je spremnik 

namijenjen.  

Spremnik za komunalni otpad mora imati 

jedinstvenu oznaku koju je moguće nedvosmisleno 

povezati s vlasnikom spremnika i očitati 

elektroničkim uređajem – „barcode“ oznaku.  

Najmanja učestalost odvoza otpada prema 

područjima  

Članak 9.  

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti 

korisniku javne usluge primopredaju komunalnog 

otpada na obračunskom mjestu korisnika. 

Najmanja učestalost za fizičke osobe:  

• miješanog komunalnog otpada najmanje 

svakih 14 dana ;  

• biorazgradivi otpad svakih 14 dana;  

• reciklabilni korisni otpad najmanje jednom u 

tijeku obračunskog razdoblja;  

• glomazni otpad minimalno jednom godišnje 

na obračunskom mjestu korisnika 

 

Najmanja učestalost za pravne osobe: 

• miješanog komunalnog otpada najmanje 

svakih 14 dana;  

• reciklabilni korisni otpad najmanje jednom u 

tijeku obračunskog razdoblja;  

• odvoz miješanog komunalnog otpada po 

pozivu u roku od 7 dana od narudžbe 

• odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 7 

dana od narudžbe 

 

Plan s okvirnim datumom i vremenom 

primopredaje komunalnog otpada prema područjima, 

kategorijama korisnika i vrstama otpada sastavni je 

dio obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada. 

Korisnici usluge moraju miješani komunalni 

otpad u obračunskom razdoblju predati barem 

jedanput. Ukoliko korisnici usluge ne predaju 

miješani komunalni otpad barem jedanput u 

obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo 

naplatiti jednu primopredaju miješanog komunalnog 

otpada u obračunskom razdoblju.  

Povremeni korisnici usluge (korištenje 

građevine do 4 mjeseca godišnje, uz predočenje 

potvrde o drugom boravištu, vizi, radnoj dozvoli ili 

dozvoli boravka u inozemstvu) ne trebaju ispuniti 

obavezu od jedne primopredaje miješanog 

komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, osim u 

razdoblju u kojem koriste nekretninu. 

Iznimno od navedenog, nadležno tijelo 

općine Bebrina može odrediti da se broj odvoza, na 

cijelom području općine Bebrina ili u određenim 

dijelovima Općine Bebrina, uredi na drugačiji način, 

a sukladno stvarnim potrebama. 

 

Područja pružanja javne usluge  

Članak 10.  

Davatelj javne usluge iz članka 3. ove Odluke 

dužan je javnu uslugu pružati na čitavom 

administrativnom području Općine Bebrina.   

Popis reciklažnih dvorišta na području Općine i 

način njihovog korištenja  

Članak 11.  

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji 

trgovačkog društva Jakob Becer d.o.o.  Na području 

općine Bebrina postoji mobilno reciklažno dvorište.  

Način pružanja i korištenja javne usluge   

Članak 12.  

Davatelj javne usluge pruža, a korisnik javne 

usluge koristi javnu uslugu na sljedeći način:  

1. korisniku javne usluge mora se osigurati 

mogućnost odvojene primopredaje 

komunalnog otpada, putem spremnika 

odgovarajućih veličina i vrsta, na njegovom 

obračunskom mjestu; korištenjem spremnika 

za različite vrste otpada postavljenih na 

javnoj površini; korištenjem reciklažnih 

dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta te 

odvozom glomaznog komunalnog otpada 

jednom godišnje, bez naknade, s adrese 

obračunskog mjesta korisnika javne usluge;  

2. korisniku javne usluge mora se osigurati 

odvojena primopredaja miješanog 

komunalnog otpada, biootpada i 
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reciklabilnog otpada, koja se obavlja putem 

spremnika na lokaciji obračunskog mjesta 

korisnika usluge, na način da se miješani 

komunalni otpad i biootpad sakupljaju 

odvojeno od reciklabilnog otpada, u 

odgovarajućim spremnicima  

3. korisnik javne usluge može odabrati 

zbrinjavanje biootpada kompostiranjem u 

kućnom komposteru ili odvozom biootpada 

odvojeno prikupljenog u odgovarajućem 

spremniku;  

4. korisniku javne usluge mora se omogućiti 

odvojena predaja glomaznog komunalnog 

otpada u reciklažnom dvorištu te jednom 

godišnje, bez naplate, odvozom s adrese 

obračunskog mjesta korisnika javne usluge 

na poziv korisnika javne usluge;  

5. korisniku javne usluge mora se omogućiti 

odvojena predaja otpada određenog 

posebnim propisom koji uređuje 

gospodarenje otpadom u reciklažnom 

dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom 

dvorištu.  

Na zahtjev korisnika javne usluge, uz 

naplatu sukladno Cjeniku davatelja javne usluge, 

pružaju se sljedeće usluge:  

6. preuzimanje otpada iz stavka 1. ovoga članka 

u slučaju iznimne potrebe za preuzimanjem 

veće količine otpada od uobičajene;  

7. preuzimanje glomaznog otpada, osim 

preuzimanja glomaznog otpada iz točke 4. 

stavka 1. ovoga članka.  

Korisnik koji koristi kućno kompostiranje 

biootpada dužan je koristiti vlastiti komposter ili 

komposter koji preuzima od davatelja javne usluge. 

Komposter se postavlja na udaljenosti od najmanje 2 

metra od svake granice katastarske čestice na adresi 

obračunskog mjesta korisnika javne usluge, osim 

ukoliko korisnik ima suglasnost vlasnika susjednog 

zemljišta o tome da komposter smije postaviti na 

manju udaljenost od granice katastarske čestice.  

Korisnik javne usluge obvezuje se 

djelatnicima davatelja javne usluge ili drugim 

osobama ovlaštenim za nadzor provedbe ove Odluke 

omogućiti pristup na svoju nekretninu i uvid u stanje 

kompostera i provedbu kućnog kompostiranja. 

Korisnik javne usluge dužan je kućno kompostiranje 

provoditi sukladno uputama davatelja javne usluge te 

odredbama Zakona i odgovarajućih propisa.  

Spremnik na obračunskom mjestu na adresi 

korisnika javne usluge i spremnik postavljen na 

javnoj površini iz stavka 1. ovoga članka smatraju se 

primarnim spremnikom.  

Korisnici na istom obračunskom mjestu 

zajednički odgovaraju za obveze nastale zajedničkim 

korištenjem spremnika 

Svaki korisnik javne usluge, koji koristi 

zajednički spremnik, dužan je postupati s otpadom i 

spremnikom na obračunskom mjestu na način koji ne 

dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do 

rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu 

neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada.  

Korisnici usluge koji zajednički koriste 

spremnik dužni su se sporazumjeti o udjelima u 

korištenju zajedničkog spremnika. 

Kada korisnici javne usluge razvrstani u 

kategoriju korisnika kućanstvo i korisnici javne 

usluge razvrstani u kategoriju korisnika koji nije 

kućanstvo koriste zajednički spremnik za miješani 

komunalni otpad, a nije postignut sporazum o 

njihovim udjelima, kao kriterij za određivanje udjela 

korisnika javne usluge koristit će se slijedeći 

parametri.   

Za korisnike iz kategorije kućanstva 

parametar za udjel je broj fizičkih osoba u kućanstvu, 

a za korisnike iz kategorije koja nije kućanstvo 

davatelj usluge će predložiti udjel uzimajući pri tome 

u obzir proizvedene količine otpada u istim ili sličnim 

gospodarskim subjektima na području pružanja 

usluge. 

 

Korištenje javnih površina za sakupljanje otpada   

Članak 13.  

Sakupljanje komunalnog otpada na adresi 

obračunskog mjesta korisnika javne usluge obavlja se 

u odgovarajućim spremnicima koji u pravilu moraju 

biti smješteni na zemljištu, odnosno unutar nekretnine 

korisnika javne usluge.  

Primopredaja otpada u pravilu se obavlja na 

javnoj površini ispred nekretnine korisnika javne 

usluge, osim ako korisnik javne usluge nije ovlastio 

davatelja javne usluge za ulazak na zemljište odnosno 

u nekretninu korisnika javne usluge i to mu 

omogućio. Korisnik javne usluge koristi uslugu na 

način da, sukladno obavijesti o prikupljanju 

komunalnog otpada, u dane odvoza otpada na javnu 

površinu ispred svoje nekretnine iznese odgovarajući 

spremnik s otpadom koji se u te dane odvozi.  

U suradnji s Općinom, davatelj javne usluge 

prema potrebi spremnike za komunalni otpad i 

mobilna reciklažna dvorišta može povremeno 

privremeno postavljati na javne površine, sukladno 

uputama nadležnog tijela Općine, na način da tako 

postavljeni spremnici i mobilna reciklažna dvorišta 

ne ometaju korištenje javne površine, osobito u 

smislu prometa pješaka i vozila te preglednosti 

raskrižja. Sav otpad koji se nađe u okolici spremnika 
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na javnoj površini davatelj javne usluge dužan je 

ukloniti u najkraćem mogućem roku.  

Na javnim površinama nije dozvoljeno 

kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada.  

 

Obveze davatelja javne usluge  

Članak 14. 

Davatelj javne usluge dužan je: 

1. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i 

ovom Odlukom te drugim propisima koji 

reguliraju gospodarenje otpadom;  

2. postupati s odvojeno sakupljenim 

komunalnim otpadom, uključujući 

preuzimanje, prijevoz i predaju na 

zbrinjavanje tog otpada, sukladno redu 

prvenstva gospodarenja otpadom i na način 

koji ne dovodi do miješanja odvojeno 

sakupljenog komunalnog otpada s drugom 

vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija 

svojstva;   

3. odgovarati za sigurnost, redovitost, i 

kvalitetu pružanja javne usluge te čistoću na 

mjestu primopredaje otpada;  

4. snositi sve troškove gospodarenja 

prikupljenim komunalnim otpadom do 

uspostave sustava postupanja s reciklabilnim 

komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito 

od otpadne ambalaže;  

5. osigurati korisniku javne usluge spremnike 

za primopredaju komunalnog otpada 

sukladno odredbama ove Odluke; osigurati 

korisniku javne usluge na njegov zahtjev 

komposter za kompostiranje biootpada; 

omogućiti odvoz glomaznog komunalnog 

otpada s adrese obračunskog mjesta korisnika 

sukladno odredbama ove Odluke;  

6. označiti spremnike za primopredaju 

komunalnog otpada nazivom davatelja javne 

usluge, nazivom vrste otpada za koju je 

spremnik namijenjen i oznakom koja je u 

Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu 

pridružena korisniku javne usluge i 

obračunskom mjestu, te održavati navedene 

natpise;  

7. preuzimati redovito, u skladu s rasporedom 

odvoza davatelja javne usluge, sadržaj 

pojedinog spremnika od korisnika javne 

usluge;  

8. osigurati provjeru da otpad sadržan u 

spremniku prilikom primopredaje odgovara 

vrsti otpada čija se primopredaja obavlja;  

9. osigurati uvjete kojima se ostvaruje 

pojedinačno korištenje javne usluge, 

neovisno o broju korisnika koji koriste 

zajednički spremnik;  

10. predati sakupljeni reciklabilni i miješani 

otpad  nadležnim osobama   

11. izraditi i objaviti u elektroničkom obliku 

obavijest o sakupljanju komunalnog otpada 

za područje Općine za sljedeću godinu i 

dostaviti ju korisniku javne usluge;  

12. educirati i informirati korisnike javne usluge 

o pravilnom korištenju spremnika za 

odvojeno sakupljanje otpada;  

13. voditi evidenciju o preuzetoj količini 

komunalnog otpada od pojedinog korisnika 

usluge u obračunskom razdoblju prema 

kriteriju količine otpada iz članka 5. ove 

Odluke, u digitalnom obliku (u daljnjem 

tekstu: evidencija) sukladno članku 18. ove 

Odluke; sastavni dio evidencije je Izjava 

korisnika i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi; 

podatci iz evidencije moraju biti dostupni na 

uvid korisniku usluge na njegov zahtjev;  

14. izraditi Cjenik javne usluge i objaviti ga na 

mrežnoj stranici;   

15. obračunati cijenu javne usluge na način 

propisan Zakonom, ovom Odlukom i 

Cjenikom; na računu za javnu uslugu navesti 

sve elemente temeljem kojih je izvršio 

obračun cijene javne usluge, uključivo i porez 

na dodanu vrijednost određen sukladno 

posebnom propisu kojim se utvrđuje porez na 

dodanu vrijednost.  

Obveze korisnika javne usluge  

 

Članak 15. 

 

Korisnik javne usluge dužan je: 

1. dostaviti davatelju javne usluge popunjenu 

Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u 

daljnjem tekstu: Izjava) iz članka 17. ove 

Odluke;  

2. koristiti javnu uslugu na području na kojem 

se nalazi nekretnina korisnika usluge na način 

da proizvedeni komunalni otpad predaje 

putem primarnih spremnika, odvojeno po 

vrstama u odgovarajuće spremnike za 

miješani komunalni otpad, biootpad i 

reciklabilni komunalni otpad;  

3. predati opasni i problematični komunalni 

otpad u reciklažnom dvorištu ili mobilnom 
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reciklažnom dvorištu, odnosno postupati s 

istim u skladu s propisom kojim se uređuje 

gospodarenje posebnom kategorijom otpada;  

4. predati odvojeno biootpad  putem 

odgovarajućeg spremnika ili kompostirati 

biootpad na mjestu nastanka;  

5. preuzeti od davatelja javne usluge 

standardizirane spremnike za otpad, pa iste 

spremnike držati na mjestu određenom za 

njihovo držanje na način da se njihovom 

uporabom ne ometaju drugi korisnici 

nekretnine, korisnici susjednih nekretnina ili 

korisnici javnih površina u okolici 

nekretnine;  

6. omogućiti davatelju javne usluge 

označavanje spremnika odgovarajućim 

natpisom i oznakama;  

7. omogućiti davatelju javne usluge pristup 

spremniku na mjestu primopredaje kad 

mjesto primopredaje otpada nije na javnoj 

površini;  

8. postupati s otpadom na obračunskom mjestu 

korisnika javne usluge na način kojim se ne 

dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne 

dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i 

ne uzrokuje pojava neugode trećim osobama 

zbog mirisa ili drugih štetnih svojstava 

otpada;  

9. odgovarati za postupanje s otpadom i 

spremnikom na obračunskom mjestu 

korisnika javne usluge te, kad više korisnika 

koristi zajednički spremnik, zajedno s ostalim 

korisnicima javne usluge na istom 

obračunskom mjestu odgovarati za obveze 

nastale zajedničkim korištenjem spremnika;  

10. platiti redovito davatelju javne usluge iznos 

cijene javne usluge za obračunsko mjesto i 

obračunsko razdoblje, u skladu s važećim 

Cjenikom, osim za obračunsko mjesto na 

kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi.  

 

Informiranje korisnika javne usluge o načinu 

djelovanja sustava gospodarenja otpadom  

Članak 16.  

Općina i davatelj javne usluge na svojim 

mrežnim stranicama objavljuju i ažurno održavaju 

popis koji sadrži najmanje sljedeće informacije:  

• lokacije mobilnih i izgrađenih reciklažnih 

dvorišta po naseljima, s uputama o vrstama 

otpada koje se u njima preuzimaju i načinu 

preuzimanja te raspored korištenja mobilnog 

reciklažnog dvorišta po naseljima;  

• lokacije i vrste spremnika za odvojeno 

sakupljanje komunalnog otpada na javnim 

površinama s uputama za njihovo korištenje;  

• raspored odvoza pojedinih vrsta komunalnog 

otpada sa obračunskog mjesta korisnika 

javne usluge i upute za odvojeno prikupljanje 

pojedinih vrsta komunalnog otpada;  

• upute za odvoz glomaznog komunalnog 

otpada po pozivu;  

• upute za kućno kompostiranje otpada.  

Općina će na odgovarajući način osigurati 

provedbu informativnih aktivnosti u svezi 

gospodarenja otpadom na svojem području. Općina 

će u sklopu svoje mrežne stranice uspostaviti i 

ažurno održavati mrežne stranice sa svim bitnim 

informacijama o gospodarenju otpadom na svojem 

području.  

 

Prikupljanje i pohrana podataka te prihvatljivi dokaz 

izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika 

javne usluge  

Članak 17.  

Korisnik javne usluge dužan je dostaviti 

davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja 

javne usluge. Izjava o načinu korištenja javne usluge 

je obrazac kojim se korisnik javne usluge i davatelj 

javne usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima 

Ugovora.  

Izjava se daje na obrascu koji korisniku javne 

usluge dostavlja davatelj javne usluge, a koji sadrži 

podatke koje propisuje ministar pravilnikom.  

Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u 

obrascu Izjave u dva stupca, od kojih je prvi prijedlog 

davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika 

javne usluge.  

Korisnik javne usluge je dužan vratiti 

davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave u 

roku od 15 dana od dana zaprimanja.  

Davatelj javne usluge dužan je po zaprimanju 

Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni 

primjerak Izjave u roku od 15 dana od dana 

zaprimanja.  

Davatelj javne usluge dužan je primijeniti 

podatak iz Izjave koji je naveo korisnik javne usluge 

(stupac: očitovanje korisnika javne usluge) kad je taj 

podatak u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.  

Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka 

davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave 

koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog 

davatelja javne usluge) u sljedećim slučajevima:  

1. kad se korisnik javne usluge ne očituje u 

Izjavi o podacima iz stavka 2. ovoga članka 

odnosno ne dostavi davatelju javne usluge 

Izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka,  
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2. kad više korisnika javne usluge koristi 

zajednički spremnik, a među korisnicima 

javne usluge nije postignut dogovor o 

udjelima korištenja zajedničkog spremnika 

na način da zbroj svih udjela čini jedan,   

3. kad podatak koji je naveo korisnik javne 

usluge nije u skladu sa Zakonom i ovom 

Odlukom,  

4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno 

utvrditi da podatak koji je naveo korisnik 

javne usluge ne odgovara stvarnom stanju 

kod korisnika javne usluge.  

U slučaju spora između davatelja javne 

usluge i korisnika javne usluge u vezi zajedničkog 

korištenja spremnika za miješani komunalni otpad o 

predmetu spora rješenjem će odlučiti nadležno tijelo 

Općine.  

Davatelj javne usluge može omogućiti 

davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav 

način prihvatljiv korisniku javne usluge.  

Korisnik javne usluge dužan je obavijestiti 

davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka, u 

roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena 

podataka sadržanih u Izjavi.  

Osobni podatci korisnika javne usluge 

dostavljeni davatelju javne usluge putem Izjave tajni 

su i smiju se koristiti isključivo u svrhu provedbe 

ugovornih obveza iz Ugovora o korištenju javne 

usluge. Davatelj javne usluge dužan je ove podatke 

čuvati u elektroničkoj bazi podataka s ograničenim 

pristupom, a obrasce Izjave dužan je pohraniti u 

arhivu uz odgovarajuću razinu zaštite tajnosti 

osobnih podataka.  

 

Članak 18.  

Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za 

pojedinog korisnika javne usluge predstavlja 

evidencija davatelja javne usluge o izvršenoj javnoj 

usluzi (automatska elektronička evidencija 

pražnjenja spremnika tijekom obračunskog 

razdoblja) za pojedinog korisnika javne usluge, pri 

čemu davatelj javne usluge ne odgovara za 

neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih 

osoba, već je svaki korisnik javne usluge dužan 

osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste 

neovlašteno treće osobe.   

Davatelj javne usluge dužan je, na zahtjev 

korisnika javne usluge, omogućiti korisniku javne 

usluge uvid u njegove podatke u evidenciji, u 

elektroničkom obliku, putem e-pošte ili mrežnog 

servisa.  

 

Evidencija sadrži podatke najmanje o:   

1. kategoriji korisnika javne usluge;  

2. korisniku javne usluge – ime i prezime ili 

naziv pravne osobe odnosno fizičke osobe – 

obrtnika, OIB i adresa sjedišta; adresa 

obračunskog mjesta; popis predviđenih 

primopredaja miješanog komunalnog otpada 

po obračunskim razdobljima; popis 

izjavljenih prigovora korisnika javne usluge;  

3. korištenju javne usluge za obračunsko 

mjesto: podatak o korištenju nekretnine na 

obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne 

koristi); datum zaprimanja / zadnje izmjene 

Izjave i kopija Izjave u elektroničkom obliku; 

vrsta i količina spremnika s pripadajućim 

oznakama; udio korisnika javne usluge u 

korištenju spremnika; datum i broj 

primopredaja miješanog komunalnog otpada 

i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom 

razdoblju;  

4. korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog 

reciklažnog dvorišta – lokacija reciklažnog 

dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog 

dvorišta; datum predaje, vrsta i količina 

otpada predanog u reciklažnom dvorištu;  

5. korištenju usluge preuzimanja glomaznog 

komunalnog otpada po pozivu – datum 

preuzimanja glomaznog komunalnog otpada, 

vrsta i količina.  

 

Ugovor o korištenju javne usluge  

Članak 19.  

Ugovor o korištenju javne usluge smatra se 

sklopljenim:  

1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju 

javne usluge Izjavu ili  

2. prilikom prvog evidentiranog korištenja 

javne usluge ili zaprimanja na korištenje 

spremnika za primopredaju miješanog 

komunalnog otpada, u slučaju kad korisnik 

javne usluge ne dostavi davatelju javne 

usluge Izjavu.  

Bitne sastojke Ugovora čine Opći uvjeti 

Ugovora, ova Odluka, Izjava i Cjenik javne usluge.  

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti 

korisniku javne usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga 

članka prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene 

i/ili dopune Ugovora te kasnije, na zahtjev korisnika 

javne usluge.  

Općina i davatelj javne usluge dužni su, 

putem sredstava javnog informiranja, mrežne 

stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za 

korisnika javne usluge prihvatljiv način, osigurati da 

korisnik javne usluge, prije sklapanja Ugovora i/ili 

izmjene odnosno dopune Ugovora, bude upoznat s 

propisanim odredbama koje uređuju sustav 
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sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i 

pravnim posljedicama.   

Davatelj javne usluge je dužan na svojoj 

mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na 

mrežne stranice Narodnih novina na kojima su 

objavljeni Zakon te drugi podzakonski akti, digitalna 

preslika Odluke, digitalna preslika Cjenika i obavijest 

o načinu podnošenja prigovora sukladno pozitivnim 

propisima Republike Hrvatske.  

 

Provedba Ugovora i korištenje javne usluge u 

slučaju nastupanja posebnih okolnosti  

Članak 20. 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti – 

elementarne nepogode, rata ili druge više sile koja bi 

spriječila davatelja javne usluge u izvršenju javne 

usluge u okvirima opisanim ovom Odlukom u 

trajanju duljem od obračunskog razdoblja definiranog 

ovom Odlukom, ugovorne obveze se ne primjenjuju 

za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.  

U slučaju trajanja posebnih okolnosti kraćem 

od obračunskog razdoblja definiranog ovom 

Odlukom, ugovorne obveze ostaju na snazi, a davatelj 

javne usluge dužan je, čim okolnosti dozvole, izvršiti 

javnu uslugu u cijelosti, uključujući i odvoz onih 

količina otpada koje je propustio odvesti za vrijeme 

trajanja posebnih okolnosti. Odredbe Ugovora koje se 

odnose na ugovornu kaznu u takvom slučaju se ne 

primjenjuju, dok se ne normalizira stanje u sustavu.  

 

Podnošenje prigovora u vezi neugode uzrokovane 

sustavom sakupljanja komunalnog otpada i 

podnošenja prigovora – reklamacije korisnika javne 

usluge  

Članak 21.  

Prigovor u vezi neugode uzrokovane 

sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi 

se komunalnom redaru, a komunalni redar rješenjem 

će obvezati uzročnika neugode na otklanjanje 

posljedica. U slučaju da je do neugode došlo zbog 

povrede odredbi ove Odluke, Zakona ili drugog 

propisa, ovlaštena osoba može pokrenuti prekršajni 

postupak.  

Prigovor – reklamaciju u vezi korištenja i 

naplate javne usluge korisnik javne usluge može 

predati davatelju javne usluge pisanim putem, 

osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik ili 

elektroničkom poštom na objavljenu službenu 

adresu elektroničke pošte davatelja javne usluge. 

Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne 

usluge odgovoriti na prigovor – reklamaciju u roku 

od najviše 15 dana od datuma podnošenja iste, 

pisanim putem odnosno elektroničkom poštom, 

ovisno o zahtjevu korisnika javne usluge. Ukoliko 

korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom, 

može na iste opisane načine podnijeti prigovor – 

reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.  

Rok za reklamaciju na ispostavljeni račun je 

15 (petnaest) dana od dana primitka računa.  

 

Cijena javne usluge  

Članak 22.  

Strukturu cijene javne usluge čini cijena 

obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena za 

količinu predanog miješanog komunalnog otpada 

(C), a određuje se prema izrazu: CJU = MJU + C   

Korisnik javne usluge dužan je platiti 

davatelju usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i 

obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o 

obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne 

koristi u smislu članka 71. Zakona.  

Cijena obvezne minimalne javne usluge 

pokriva troškove javne usluge koju je potrebno 

osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog 

otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom 

obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač 

plaća«, načela ekonomski održivog poslovanja te 

sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne 

usluge sukladno Zakonu, ovoj Odluci i drugim 

propisima.   

Cijena obvezne minimalne javne usluge za 

korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na 

čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:  

33,00 HRK (slovima: trideset i tri kune) 

mjesečno, bez PDV-a.  

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika 

koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom 

području primjene ove Odluke, a iznosi:  

44,00 HRK (slovima: četrdeset i četiri kune) 

mjesečno, bez PDV-a.  

Cijena javne usluge za predanu količinu 

miješanog komunalnog otpada naplaćuje se 

razmjerno količini predanog otpada, sukladno 

kriteriju iz članka 5. ove Odluke, odnosno podatcima 

iz evidencije o predanom otpadu.  

Cijena javne usluge za predanu količinu 

miješanog komunalnog otpada određuje se prema 

izrazu:   

C = JCV x BP x U  

gdje je:   

C – cijena javne usluge za količinu predanog 

miješanog komunalnog otpada izražena u kunama;  

JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog 

volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, 

izražena u kunama sukladno Cjeniku;  

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog 

komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 
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sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju 

spremnika;  

U – udio korisnika javne usluge u korištenju 

spremnika.  

Kad jedan korisnik javne usluge samostalno 

koristi spremnik, udio korisnika javne usluge u 

korištenju spremnika iznosi 1. Kad više korisnika 

javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela 

svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom 

ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora iznositi 

1.  

 

Utvrđivanje korisnika javne usluge u čije ime 

Općina preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne 

usluge  

Članak 23.  

Općina Bebrina može preuzeti obvezu 

plaćanja cijene javne usluge za korisnike socijalne 

skrbi koji sukladno važećim propisima o socijalnoj 

skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove 

stanovanja.  

Jedinstveni pravni odjel Općine  Bebrina 

dostavlja davatelju javne usluge ažurirani popis 

korisnika, na temelju kojeg davatelj javne usluge 

ispostavlja jedinstveni mjesečni račun, sa 

specifikacijom cijene pojedinačno po korisniku za 

korisnike na popisu.  

 

Odredbe o ugovornoj kazni  

Članak 24.  

Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom 

korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne 

usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. U 

nastavku se određuju situacije u kojima se smatra da 

je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru i 

iznos ugovorne kazne u pojedinom slučaju:   

1. Ne koristi javnu uslugu na području na kojem 

se nekretnina nalazi na način da predaje 

proizvedeni komunalni otpad putem 

zaduženog spremnika ili onemogući 

davatelju usluge pristup spremniku kad to 

mjesto nije na javnoj površini (200,00 HRK) 

2. Kada postupa s otpadom na način da dovodi 

u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do 

rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje 

pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa 

otpada (150,00 HRK); 

3. kad u Izjavi o korištenju javne usluge ili 

zahtjevu za izmjenu Izjave unese lažne 

podatke (350,00 HRK);  

4. kad ne predaje otpad davatelju javne usluge 

(ne zaduži spremnik za miješani komunalni 

otpad i/ili izjavljuje da trajno ne koristi 

nekretninu) a na temelju podataka očitanja 

mjernih uređaja za potrošnju električne 

energije, plina, pitke vode ili na drugi način 

davatelj javne usluge nepobitno utvrdi da 

korisnik javne usluge ipak koristi nekretninu 

(350,00 HRK);  

5. kad odlaže otpad pored spremnika ne 

koristeći odgovarajuće vrećice s logotipom 

davatelja javne usluge ili ne predaje odvojeno 

mješani, reciklabilni, opasni i glomazni otpad 

(150,00 HRK);  

6. kad ne dopusti ovlaštenim osobama davatelja 

javne usluge pristup svojoj nekretnini i 

nadzor kompostera za biootpad, ukoliko 

koristi mogućnost kompostiranja biootpada 

(150,00 HRK);  

7. kad u spremnik za reciklabilni otpad odlaže 

otpad druge vrste od one koja se smije 

odlagati u taj spremnik sukladno dobivenim 

uputama ili ne predaje odvojeno miješani 

komunalni otpad, reciklabilni komunalni 

otpad, opasni otpad i glomazni otpad(50,00 

HRK);  

8. kad u spremnik za miješani komunalni otpad 

ili u spremnik za biootpad odlaže opasne 

tvari, problematični otpad ili otpad koji se 

može reciklirati, a koji nije prikladan za 

odlaganje u spremnik za biootpad, odnosno 

spremnik za miješani komunalni otpad 

(150,00 HRK);  

9. kad ošteti ili uništi spremnik za otpad od 80 l 

(200,00 HRK);  

10. kad ošteti ili uništi spremnik za otpad od 80 l 

(200,00 HRK);  

11. kad ošteti ili uništi spremnik za otpad od 120 

l (300,00 HRK);  

12. kad ošteti ili uništi spremnik za otpad od 1100 

l (500,00 HRK);  

13. kad odjavi javnu uslugu, a dokazano je da se 

nekretnina koristi; ili nekretnina se ne koristi, 

a nije dostavljen dokaz – obračun potrošnje 

vode ili obračun električne energije 

odabranog isporučitelja (348,00 HRK);  

14. kad odbacuje otpad nepropisno u okoliš ili na 

javne površine (348,00 HRK);  

15. kad spaljuje otpadne materijale u peći ili na 

otvorenom, osim ako se radi o čistom 

otpadnom papiru za potpalu, suhom sirovom 

otpadnom drvu koje nije tretirano nikakvim 

opasnim tvarima ili drugom osušenom 

otpadnom biljnom materijalu pogodnom za 

loženje (348,00 HRK).  

Kad više korisnika javne usluge koristi 

zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja 

ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi 

odgovornost pojedinog korisnika javne usluge, snose 
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svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički 

spremnik, sukladno udjelima u korištenju 

zajedničkog spremnika.   

Davatelj javne usluge ne će naplatiti 

ugovornu kaznu već će izdati pisanu opomenu ako 

procijeni da korisnik javne usluge nije postupio u 

namjeri počinjenja prekršaja, već je prekršaj počinjen 

zbog neinformiranosti korisnika, ili u slučaju kad je 

prekršaj počinjen prvi puta.  

 

Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge  

Članak 25.  

Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne 

usluge sadržani su u Prilogu 1 ove Odluke i čine 

njen sastavni dio.  

 

Prijelazne i završne odredbe  

Članak 26.  

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 

nadležni inspektor te komunalni redar, sukladno 

odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni 

vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 17/19 i 

„Glasnik Općine Bebrina“ broj 4/2021) i članku 140. 

Zakona.  

Članak 27.  

Davatelj javne usluge obvezan je ispuniti 

uvjete za naplatu odvoza miješanog komunalnog 

otpada prema predanoj količini otpada na čitavom 

području Općine, sukladno članku 5. ove Odluke, u 

roku od najviše 3 mjeseca od dana stupanja na snagu 

ove Odluke.  

Davatelj javne usluge obvezan je u roku iz 

stavka 1. ovoga članka isporučiti svim korisnicima 

javne usluge spremnike za odvojeno sakupljanje 

komunalnog otpada; u slučaju nemogućnosti 

isporuke spremnika u navedenom roku, davatelj 

javne usluge će korisnicima isporučiti odgovarajuće 

vrećice za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.  

 

Članak 28.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko – 

posavske županije“ broj 2/2018 i 2/2019). 

Članak 29.  

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od 

dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

KLASA: 024-02/22-02/3 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA BEBRINA  

 

PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

 

PRILOG 1.  OPĆI UVJETI UGOVORA O 

KORIŠTENJU JAVNE USLUGE 

SAKUPLJANJA KOMUNALNOG 

OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE 

BEBRINA  

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)  

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim općim uvjetima isporuke javne komunalne 

usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja mješovitog 

komunalnog otpada ( u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 

uređuju se međusobni odnosi između davatelja 

komunalne usluge i korisnika usluga na području 

općina u kojima davatelj obavlja navedenu javnu 

uslugu. 

 

Članak 2. 

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi 

imaju sljedeće značenje: 

Davatelj komunalne usluge je trgovačko 

društvo Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja 

Vrba (u daljnjem tekstu: Davatelj). 

Korisnici usluge su: 

Fizičke i pravne osobe koji su vlasnici 

građevina odnosno posebnog dijela građevine 

(zgrada, stanova i poslovnih prostora) 

Korisnici građevina odnosno posebnog dijela 

građevina (stanari, najmoprimci, zakupci i dr.) kada 

je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika ( u 

daljnjem tekstu: korisnik) 

Usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog 

otpada je prikupljanje tog otpada na području općina 

Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Gornja Vrba, 

Klakar, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci i 

Slavonski Šamac putem spremnika od pojedinih 

korisnika i prijevoz tog otpada na odlagalište 
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komunalnog otpada u Odlagalište d.o.o. Nova 

Gradiška i Čistoća Županja d.o.o. Županja. 

Komunalni otpad je miješani komunalni otpad i 

odvojeno sakupljeni otpad iz kućanstava, uključujući 

papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo, 

tekstil, ambalažu, otpadnu električnu i elektroničku 

opremu, otpadne baterije i akumulatore te glomazni 

otpad, uključujući madrace i namještaj te miješani 

komunalni otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz 

drugih izvora, ako je taj otpad sličan po prirodi i 

sastavu otpadu iz kućanstva, ali ne uključuje otpad iz 

proizvodnje, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i 

akvakulture, septičkih jama i kanalizacije i uređaja za 

obradu otpadnih voda, uključujući kanalizacijski 

mulj, otpadna vozila i građevni otpad, pri čemu se 

ovom definicijom ne dovodi u pitanje raspodjela 

odgovornosti za gospodarenje otpadom između 

javnih i privatnih subjekata. 

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i 

otpad iz drugih izvora koji je po svojstvima i sastavu 

sličan otpadu iz kućanstava, te je u Katalogu otpada 

označen kao 20 03 01. 

Biorazgradivi otpad je svaki otpad ili dio otpada 

koji podliježe anaerobnoj ili aerobnoj razgradnji, kao 

što je otpad iz vrtova, otpad od hrane te papir i karton. 

Ambalažni otpad (otpadna ambalaža) je svaka 

ambalaža i ambalažni materijal koji je otpad osim 

ostataka koji nastaju u proizvodnji ambalaže. 

Glomazni otpad je otpadni predmet ili tvar koju je 

zbog zapremine ili mase neprikladno prikupljati u 

sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 07. 

Opasni komunalni otpad je opasni otpad iz 

podgrupe 20 01 i 15 01 Kataloga otpada koji 

uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji 

je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s 

opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u 

kućanstvu pri čemu se opasnim komunalnim 

otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača 

tog otpada. 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor 

namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 

skladištenju manjih količina opasnog komunalnog 

otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih 

propisanih vrsta otpada. 

Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom 

je djelatnost koja uključuje postupak posredovanja u 

gospodarenju otpadom koji obuhvaća poslove 

posredništva i organizacije sakupljanja, oporabe i 

zbrinjavanja otpada te posredovanja u prijenosu prava 

i obveza u svezi otpada, vođenja evidencija u svezi 

gospodarenja otpadom za potrebe drugih. 

Djelatnost prijevoza otpada je prijevoz otpada za 

vlastite potrebe ili za potrebe drugih na teritoriju RH. 

Djelatnost sakupljanja otpada je djelatnost koja 

uključuje postupak sakupljanja otpada i postupak 

sakupljanja otpada u reciklažno dvorište. 

Djelatnost trgovanja otpadom je kupovanje i 

prodavanje otpada, sa ili bez preuzimanja otpada u 

posjed bez obzira na način prodaje, u svrhu 

ostvarivanja dobili ili drugog gospodarskog učinka 

postupkom trgovanja otpadom na veliko i malo. 

Gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, 

prijevoza, oporabe uključujući razvrstavanje i 

zbrinjavanja otpada, uključujući nadzor nad 

obavljanjem tih djelatnosti, nadzor i mjere koje se 

provode na lokacijama na kojima se zbrinjavao otpad, 

te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom i 

posrednik u gospodarenju otpadom. 

Posude za otpad je polietilenska posuda s kotačima 

zapremine 120 litara. 

Spremnik za otpad (kontejner) je metalni ili 

polietilenski spremnik zapremine 1100 litara, 5,7,10 

m3 i rollo i press kontejneri. 

Vreća davatelja je doplatna polietilenska vreća 

namijenjena isključivo za zbrinjavanje viška 

mješovitog komunalnog otpada. 

Članak 3. 

Davatelj usluge jedini ima isključivo pravo 

raspolaganja s otpadom temeljem koncesijskih 

ugovora s općinama. 

Posude za komunalni otpad volumena 120 i 

1100 litara dodijeljene fizičkim i pravnim 

osobama vlasništvo su davatelja usluge, kao i 

spremnici od 5,7 i 10 m3. 

 

II. UGOVOR O ISPORUCI KOMUNALNE 

USLUGE 

 

Članak 4. 

Ugovor o isporuci komunalne usluge smatra se 

zaključenim na temelju koncesijskog ugovora između 

općine i davatelja usluge. 

 

Članak 5. 

Korisnici usluge javne uslugu ugovaraju 

zaključenjem ugovora sukladno Odluci. 

Ugovor se smatra sklopljenim: 

Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu 

ili 

Prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja 

na korištenje spremnika za primopredaju 

komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne 

dostavi davatelju usluge Izjavu. 

Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne 

usluge kojeg donosi jedinica lokalne samouprave 

sukladno odredbama Odluke. 
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Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge 

utvrđenu Cjenikom javne usluge na temelju 

ispostavljenih računa/uplatnica koje mu dostavlja 

davatelj usluge, a koji dospijevaju prema roku 

dospijeća iskazanom na svakom pojedinom 

računu/uplatnici. 

Zaključenjem ugovora korisnik usluge pristaje na 

primjenu odredbi ovih Općih uvjeta. 

III. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA 

 

Članak 6. 

Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava 

i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom (Izjava) i 

ovim Općim uvjetima. 

Korisnik usluge dužan je u roku 15 dana 

obavijestiti davatelja usluge o svim promjenama 

vezanim za matične podatke korisnika. 

U slučaju stjecanja vlasništva nekretnine, 

korisnik usluge ( novi korisnik) dužan je 15 dana prije 

početka korištenja javne usluge obavijestiti davatelja 

usluge o početku korištenja javne usluge. 

U slučaju prenošenja obveze plaćanja s 

vlasnika nekretnine, odnosno vlasnika posebnog 

dijela nekretnine na korisnika nekretnine, odnosno 

korisnika posebnog dijela nekretnine, vlasnik 

nekretnine ostaje u obvezi plaćanja pružene javne 

usluge kao jamac-platac. 

Korisnik usluge obvezan je obavijestiti 

davatelja usluge u roku od 15 dana o prestanku 

korištenja nekretnine (stan, kuća, poslovni prostor). 

Svaka promjena koja se prijavljuje prihvaća se 

od dostave prijave davatelju usluge, a primjenjuje se 

od prvog dana sljedećeg obračunskog razdoblja te je 

isključena mogućnost retroaktivnog učinka 

prijavljene promjene. Prilikom promjene svi dospjeli 

računi moraju biti plaćeni. 

Prilikom konačnog prestanka korištenja javne 

usluge, dotadašnji korisnik usluge dužan je platiti sve 

do tada zaprimljene račune, vratiti zadužene 

spremnike kako bi se mogao brisati iz evidencije 

davatelja usluge. 

Davatelj usluge i korisnik usluge sklapaju 

ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. 

 

Članak 7. 

Osim u slučaju promjene vlasništva 

nekretnine te u slučaju utvrđenja da se nekretnina 

trajno ne koristi, sukladno čl. 71. Zakona o 

gospodarenju otpadom, korisnik usluge ne može 

otkazati uslugu, odnosno sve dok koristi javnu uslugu 

dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno 

obračunu davatelja usluge. 

Nekretnina koja se trajno ne koristi je 

nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 

mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za 

stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, 

odnosno nije useljiva. 

Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na 

temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se 

temeljem podataka oČitanja mjernih uređaja za 

potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili 

na drugi odgovarajući način uključujući očevid 

lokacije. 

 

Članak 8. 

Korisnici usluge spremnike za komunalni 

otpad smještaju u prostore u svom vlasništvu odnosno 

prostore koje koriste temeljem druge pravne osnove,, 

a u terminima odvoza dužni su spremnike iznijeti na 

javnu površinu tako da je do njih moguć pristup 

specijalnim vozilom za odvoz komunalnog otpada. 

Korisnici usluge dužni su očistiti snijeg i led 

kako bi omogućili radnicima davatelja usluge 

nesmetano rukovanje spremnicima za komunalni 

otpad i PE vrećama za komunalni i reciklabilni otpad. 

Korisnici usluge dužni su na dan uoči odvoza 

komunalnog otpada prema utvrđenom rasporedu, 

uvečer do 24.00 sata spremnike za komunalni i 

korisni otpad iznijeti ispred svog objekta na javnu 

površinu tako da isti ne ometaju promet te ih 

obavezno nakon odvoza u najkraćem roku ukloniti s 

javne površine, kako bi se spriječila mogućnost 

oštećenja i eventualna otuđenja. 

Korisnik usluge spremnik za komunalni otpad 

mora zatvoriti, a PE vreću zavezati. Sav odloženi 

komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a 

poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren. 

Suprotnim postupanjem, korisnik usluge podliježe 

naplati ugovorne kazne, sukladno čl. 72. Zakona o 

gospodarenju otpadom. 

Korisnici usluge dužni su skupljeni komunalni 

i reciklabilni otpad pažljivo odlagati u spremnike, 

tako da se on ne rasipa i ne onečišćuje okolni prostor. 

Otpad rasut prilikom iznošenja spremnika na javnu 

površinu korisnik usluge je dužan sam očistiti. 

Spremnik za komunalni otpad dužni su održavati i 

čistiti korisnici usluge. 

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada 

izvan spremnika ili uz spremnike, u nestandardizirane 

spremnike, kutije ili drugu ambalažu. Za višak 

komunalnog otpada korisnici usluge mogu kupiti 

vreće u sjedištu tvrtke Jakob Becker d.o.o. Gornja 

Vrba. 

Zabranjeno je oštećivati spremnike za 

odlaganje komunalnog otpada, PE vreće za 

komunalni i reciklabilni otpad, odlagati u njih tekuće 

i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, 
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klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, 

električne baterije, akumulatore, glomazni, 

ambalažni, građevni otpad, kamenje, zemlju, opasni 

otpad i slično. Suprotnim postupanjem, korisnik 

usluge podliježe naplati ugovorne kazne u skladu sa 

čl. 72. Zakona o gospodarenju otpadom. 

Zabranjeno je oštećivati evidencijske oznake 

za elektroničko očitanje pražnjenja spremnika. 

Suprotnim postupanjem, korisnik usluge podliježe 

naplati ugovorne kazne u skladu sa čl. 72. Zakona o 

gospodarenju otpadom. 

Davatelj usluge ne odgovara za nestanak 

spremnika za odlaganje komunalnog otpada koji je 

zadužio korisnik usluge, za neovlašteno korištenje 

spremnika od strane trećih osoba već je svaki korisnik 

usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene 

spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe. 

U slučaju otuđenja, oštećenja ili uništenja 

spremnika za odlaganje komunalnog otpada trošak 

nabave snosit će korisnik usluge. Korisnik usluge 

odgovara davatelju usluge za štetu nastalu uslijed 

nepravilnog korištenja spremnika za komunalni otpad 

i otpadom koji je odložen u spremnik za miješani 

komunalni otpad, kao i za štetu uzrokovanu 

djelovanjem tvari koje je zabranjeno odlagati u 

spremnik za miješani komunalni otpad. 

 

Članak 9. 

Davatelj usluge, u okviru javne usluge, 

obavlja odvoz komunalnog i reciklabilnog otpada 

prema Odluci jedinice lokalne samouprave. Davatelj 

usluge dužan je voditi evidenciju o preuzetoj količini 

otpada od pojedinog korisnika usluge u obračunskom 

razdoblju. Evidencija se vodi u digitalnom obliku i 

dostupna je svakom korisniku usluge na 

računu/uplatnici za obračunsko razdoblje. 

 

Članak 10. 

Davatelj usluge dužan je pažljivo rukovati 

posudama za odlaganje otpada, tako da se iste ne 

oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i ne onečišćuje 

okolinu. Svako onečišćenje i oštećenje 

prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada 

davatelj usluge dužan je odmah otkloniti. Nakon 

pražnjenja posuda za odlaganje otpada davatelj 

usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bile i 

zatvoriti poklopac. 

Ako oštećenje nastane krivnjom Davatelja, isti se 

obvezuje korisniku popraviti oštećenu posudu ili 

dostaviti novu posudu odnosno spremnik na vlastiti 

trošak. 

 

Članak 11. 

U slučaju nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje 

uslijed kojih je vozilu davatelja onemogućen pristup, 

korisnici će otpad odlagati u tipizirane posude za 

otpad, prema mjestu koje se odredi u dogovoru s 

nadležnim tijelom jedinica lokalne samouprave. 

 

Članak 12. 

Broj, vrstu i veličinu pojedinih posuda na „zelenim 

otocima" za odvojeno prikupljanje korisnog otpada 

određuju nadležne službe jedinica lokalne 

samouprave u skladu s brojem domaćinstava. 

Smještaj „zelenih otoka" na javnim površinama 

određuju zajedno davatelj usluga i nadležna služba 

jedinice lokalne samouprave. 

Pravne osobe (industrija, uslužne djelatnosti, 

ustanove) mogu s Davateljem sklopiti Ugovor o 

najmu i pražnjenju spremnika za odvojeno 

sakupljanje reciklabilnog otpada. 

Davatelj usluge proizvođaču/posjedniku korisnog 

otpada ispostavlja ovjereni Prateći list za 

neopasni/inertni otpad koji je dokaz zakonom 

propisanog zbrinjavanja korisnog otpada. 

 

Članak 13. 

Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge 

jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni 

otpad od korisnika usluge koji je kućanstvo na 

obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. 

Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge 

koji je kućanstvo osigurati preuzimanje glomaznog 

otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu 

korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan 

platiti cijenu prijevoza i obrade tog 

otpada.Zabranjeno je glomazni otpad odbacivati i 

sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika. 

 

Članak 14. 

Prema članku 69. Zakona o gospodarenju otpadom 

davatelj usluge dužan je: 

Gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim 

otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog 

otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja 

otpadom i način na koji ne dovodi do miješanja 

odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom 

vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva. 

Pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i Odlukom 

jedinice lokalne samouprave 

Snositi troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, 

osim troškova postupanja s reciklabilnim 

komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od 

otpadne ambalaže. 

Osigurati korisniku usluge spremnike za komunalni 

otpad 
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Preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to 

odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, 

reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad. 

Osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku 

prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se 

primopredaja obavlja. 

Voditi evidencije propisane čl. 82. Zakona o 

gospodarenju otpadom. 

Osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne 

usluge. 

 

Članak 15. 

Korisnik usluge može podnijeti pisani prigovor na 

izvršenu uslugu /obračun u poslovnim prostorijama 

davatelja usluge, uz pisanu potvrdu primitka 

prigovora. 

Pisani prigovor na izvršenu uslugu/obračun korisnik 

usluge može podnijeti i putem pošte preporučeno, 

telefaksa ili elektroničke pošte. 

Reklamacije na račun podnose se najkasnije do isteka 

roka dospijeća. 

 

Članak 16. 

Ako korisnik ne plaća uslugu dulje od 6 mjeseci, 

davatelj će pokrenuti postupak prisilne naplate svojih 

potraživanja, a uz to može obustaviti pružanje usluge 

korisniku. U slučaju da pojedini korisnici učestalo ne 

plaćaju isporučenu uslugu, davatelj može privremeno 

obustaviti uslugu i pokrenuti postupak naplate. U 

slučaju da davatelj i korisnik usluge imaju međusobna 

novčana potraživanja s druge pravne osnove i s 

osnove izvršenih usluga, mogu međusobno izvršiti 

prijeboj potraživanja. 

 

IV. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 

Članak 17. 

Korisnik usluge ovlašćuje Davatelja da može 

prikupljati, provjeravati, obrađivati, čuvati, prenijeti i 

koristiti osobne podatke potrebne za sklapanje 

ugovora. Davatelj se obvezuje da te iste podatke mora 

Čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa zakonom. 

 

V. PRISTUP SLUŽBENIH OSOBA 

DAVATELJA 

 

Članak 18. 

Korisnik je dužan ovlaštenom djelatniku davatelja 

omogućiti pristup kako bi se izvršila kontrola ili 

revizija prijavljenih podataka koji utječu na cijenu 

usluge i ispravnost računa. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 19. 

Opći uvjeti poslovanja i korištenja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada društva 

Jakob Becker d.o.o. stupaju na snagu danom 

donošenja, a primjenjuju se od 01. kolovoza 2021. 

godine. 

 

Direktor:                                                                                     

Brankica Ristić, dipl. ing. 

 

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 

2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 

novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i 

članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 2/2018, 1/2019 i 4/2021), na 

prijedlog Općinskog načelnika Općine Bebrina, 

Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 6. 

sjednici održanoj dana 14. ožujka  2022. godine  

donosi 

 

ODLUKU O USKLAĐIVANJU PROCJENE 

RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA 

OPĆINU BEBRINA 

  

Članak 1. 

Usvaja se usklađenje Procjene rizika od 

velikih nesreća za Općinu Bebrina (u daljnjem 

tekstu: Procjena), koju je izradila Radna skupina 

osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine 

za usklađivanje procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Bebrina (KLASA: 

810-01/21-01/17, URBROJ: 2178/02-01-21-4, 

od 09. prosinca 2021.godine), uz ugovorno 

angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih 

poslova u području planiranja civilne zaštite, u 

svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN 

Konzalting“ d.o.o. iz Slavonskog Broda, 

Baranjska 18. 

 

Članak 2. 

Procjena rizika od velikih nesreća za 

Općinu Bebrina nalazi se u prilogu i sastavni je 

dio ove Odluke. 

Članak 3. 
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/4 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Mijo Belegić, ing. 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 15

0/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 

članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko 

vijeće Općine Bebrina na 6. sjednici od dana 14. 

ožujka 2022. godine donosi 

 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU U 

CESTU „TRAVNJAK“ U ZBJEGU 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Bebrina 

daje suglasnost na provedbu kapitalnog ulaganja 

u cestu „Travnjak“ u naselju Zbjeg na 

katastarskim česticama 901, 887, 851/1, 889/2, 

738, 851/5 i 888/3 u katastarskoj općini Zbjeg. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik 

na donošenje odluka o prijavi programa i 

projekta u svrhu izgradnje ceste, a radi 

osiguravanja sredstava za provedbu programa i 

projekata.  

Cilj provedbe ulaganja iz prethodnog stavka je 

unaprjeđenje komunalne infrastrukutre na 

području općine Bebrina.   

Utvrđuje se da će se, po potrebi donijeti 

pojedinačne odluke o suglasnosti za provedbu 

pojedinog ulaganja, ako će donošenje pojedinog 

akta biti uvjet za prijavu na natječaj iz 

prethodnog stavka. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 
 

 

KLASA: 024-02/22-02/5 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 15

0/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 

članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko 

vijeće Općine Bebrina na 6. sjednici od dana 14. 

ožujka 2022. godine donosi 

 

ODLUKU O KAPITALNIM ULAGANJIMA 

U PJEŠAČKE STAZE NA PODRUČJU 

OPĆINE BEBRINA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine 

Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnih 

ulaganja u pješačke staze na području Općine 

Bebrina. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski 

načelnik na donošenje odluka o prijavi programa 

i projekata u svrhu izgradnje, unaprjeđenja i 

rekonstrukcije pješačkih staza na natječaje tijela 

javne vlasti i drugih davatelja sredstava, a u svrhu 

stjecanja odgovarajućih sredstava sufinanciranja 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
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i novčane pomoći pri provedbi programa i 

projekata. 

Utvrđuje se da će se, po potrebi donijeti 

pojedinačne odluke o suglasnosti za provedbu 

pojedinog programa i projekta, ako će donošenje 

predmetnog akta biti uvjet za prijavu na natječaje 

iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 
 

 

KLASA: 024-02/22-02/6 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

 

 

Na temelju 35. 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., 98/19 i 144/20) u članka 32. Statuta 

općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-

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

24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ 01/2019, 

2/2020 i 4/2021) na 6. sjednici održanoj 14. 

ožujka 2022. godine Općinsko vijeće donosi 

 

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA O 

OSTVARIVANJU PROGRAMA 

KORIŠTENJA SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, 

PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 

PRIVREMENOG KORIŠTENJA I 

DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 

POGODBOM NA PODRUČJU OPĆINE 

BEBRINA ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o 

ostvarivanju programa korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom na području 

općine Bebrina za 2021. godinu koje podnosi 

Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

  Izvješće o ostvarivanju programa 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

prodaje, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom na području općine Bebrina 

za 2021. godinu sastavni je dio ove Odluke i 

objavit će se u Glasniku Općine Bebrina. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA  
 

 

KLASA: 024-02/22-02/7 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 
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IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU 

PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA 

OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, 

PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, 

PRIVREMENOG KORIŠTENJA I 

DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM 

POGODBOM NA PODRUČJU 

OPĆINE/GRADA BEBRINA ZA  2021. 

GODINU 

 

 

Tablica 1. Ostvarena sredstva prema vrsti prihoda 
 

VRSTA PRIHODA PLANIRANO (kn) 
OSTVARENO 

(kn) 

zakup i privremeno korištenje 200.000,00 196.837,15 

dugogodišnji zakup     

dugogodišnji zakup za ribnjake     

koncesija     

prodaja 110.000,00 111.672,84 

prihod od prodaje izravnom 
pogodbom     

davanje poljoprivrednog zemljišta 
na korištenje bez javnog poziva 

  
  

UKUPNO 310.000,00 308.509,99 

Neutrošeno iz prethodne godine 250.970,26 250.970,26 

UKUPNO (ukupno+neutrošeno) 560.970,26 559.480,25 

 

 
Tablica 2. Ostvareni 
rashodi 

 
  

Namjena sukladno čl. 
49* 

PLANIRAN
O (kn) 

OSTVAREN
O (kn) 

Dokumentacija
** 

1. za programe 
katastarsko-geodetske 
izmjere zemljišta 

45.000,00 0,00 
  

1.1.       

1.2.       

2. za podmirenje 
troškova postupaka 
koji se vode u svrhu 
sređivanja 
imovinskopravnih 
odnosa i zemljišnih 
knjiga 

0,00 0,00 

  

2.1.       

2.2.       

3. za subvencioniranje 
dijela troškova za 
sređivanje 
zemljišnoknjižnog 
stanja poljoprivrednog 
zemljišta u privatnom 
vlasništvu 

0,00 0,00 

  

3.1.       

3.2.       

4. za podmirenje dijela 
stvarnih troškova u 

115.970,26 113.587,13 

  

vezi s provedbom 
ovoga Zakona 

4.1.       

4.2.       

5. za program 
razminiranja zemljišta 

0,00 0,00 
  

5.1.       

5.2.       

6. za program uređenja 
ruralnog prostora 
izgradnjom i 
održavanjem ruralne 
infrastrukture vezane 
za poljoprivredu i 
akvakulturu 

400.000,00 331.371,41 

URA/21/0609-1 
URA/21/0781-1 

6.1.       

6.2.       

7. za program uređenja 
zemljišta u postupku 
komasacije i 
hidromelioracije 

0,00 0,00 

  

7.1.       

7.2.       

8. za troškove 
održavanja sustava za 
navodnjavanje 

0,00 0,00 
  

8.1.       

8.2.       

9. za program 
očuvanja ugroženih 
područja i očuvanja 
biološke raznolikosti  

0,00 0,00 

  

9.1.       

9.2.       

10. za program 
sufinanciranja 
aktivnosti izrade 
programa, projekata i 
ostalih dokumenata 
neophodnih za 
provedbu mjera 
potpore iz Programa 
ruralnog razvoja, a čija 
se izrada ne 
sufinancira kroz mjere 
potpore iz toga 
Programa  

0,00 0,00 

  

10.1.       

10.2.       

11. za druge poticajne 
mjere za unaprjeđenje 
poljoprivrede i 
akvakulture. 

0,00 0,00 

  

11.1.       

11.2.       

UKUPNO 560.970,26 444.958,54   

(PRIHOD-RASHOD) 0,00 114.521,71   
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Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 12/19), 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, 02/2020 i 4/2021) 

Općinski načelnik Općine Bebrina donosi  

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE 

BEBRINA U 2022. GODINI 

(KRATKOROČNI PLAN) 

 

Članak 1. 

Ovim Planom prijma u službu u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina u 2022. 

godini (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje 

se prijam službenika i namještenika u službu u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.  

 

Članak 2. 

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti 

radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 31. 

prosinca 2021. godine, te planira potreban broj 

službenika i namještenika za prijam u službu na 

određeno vrijeme. 

Tabelarni prikaz stvarnog stanja 

popunjenosti na neodređeno vrijeme na dan 31. 

prosinca 2021. godine i planirani broj osoba za 

rad na određeno vrijeme u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Bebrina nalazi se u 

privitku ovog Plana prijma i čini njegov sastavni 

dio. 

Članak 3. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno 

značenje korišteni u ovom Planu prijma odnose 

se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu 

li korišteni u musškom ili ženskom rodu. 

 

 

Članak 4. 

Na temelju Plana prijma prijem u službu 

provodi se temeljem javnog natječaja ili oglasa. 

       Na određeno vrijeme planira se prijem 

osoba sa stečenom nižom stručnom spremom ili 

osnovnom školom i najmanje gimnazijskim 

srednjoškolskim obrazovanjem ili 

četverogodišnjim strukovnim srednjoškolskim 

obrazovanjem. 

                                                                  

Članak 5. 

            Plan prijma provodit će se sukladno 

sredstvima planiranim u Proračunu Općine 

Bebrina za tekuću godinu.  

 

Članak 6. 

  Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Glasniku općine 

Bebrina. 

 

KLASA: 112-01/22-01/1 

URBROJ: 2178-2-01-22-1 

Bebrina, 11. siječnja 2022. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec. 

 

 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE 

BEBRINA 

U 2022. godini 
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Na temelju članka 35. 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., 98/19 i 144/20) 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, 2/2020 i 4/2021) na 6. sjednici 

Općinskog vijeća općine Bebrina održanoj dana  

14. ožujka 2022. godine, donosi se 

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA 

OPĆINSKOG NAČELNIKA O RADU ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2021. 

GODINE DO 31. PROSINCA 2021. 

GODINE 

 

Članak 1.  

 Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće 

Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 1. 

srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine 

koje je podnio Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

Izvješće Općinskog načelnika o radu za 

razdoblje od 1. srpnja 2021. godine do 31. 

prosinca 2021. 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: 024-02/22-02/10 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. 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, 

98/19 i 144/20) 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  

Red. 

broj 

Naziv 

radnog 

mjesta 

Stupanj 

obrazova

nja i 
stručna 

sprema i 

potrebno 
radno 

iskustvo 

Broj 

sistemati

ziranih 
radnih 

mjesta 

Stvarno 

stanje 

popunjenos
ti na 

neodređeno 

vrijeme na 
dan 

31.12.2021. 

Planirani 

broj 

novozaposl
enih osoba 

na 

određeno 
vrijeme 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE 

BEBRINA 

  

1. Referent 

– 
Komunal

ni redar 

najmanje 

gimnazijs
ko 

srednjošk

olsko 
obrazova

nje ili 

četverogo
dišnje 

strukovn

o 
srednjošk

olsko 

obrazova
nje 

minimaln

o jedna 
godina 

iskustva 

na 
odgovara

jućim 

poslovim
a 

1 0 1 

2. Ostala 

radna 
mjesta za 

koja je 

kao uvijet 

propisana 

niža 

stručna 
sprema ili 

osnovna 

škola- 
Komunal

ni 

djelatnik 

niža 

stručna 
sprema 

ili 

osnovna 

škola,  

4 1 3 

SVEUKUPNO 

JEDINSTVENI 

UPRAVNI ODJEL 

 
13 1 4 

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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IZVJEŠĆE 

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINE BEBRINA ZA RAZDOBLJE OD  

01. SRPNJA 2021. do 31. PROSINCA 2021. 

GODINE 

 

Od dana 1. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 

2021. godine u okviru poslovanja općine Bebrina 

obavljane su slijedeće aktivnosti. 

 

• Održavana redovna komunikacija stožera 

civilne zaštite Općine Bebrina vezano uz 

provedbu COVID mjera po preporukama 

Nacionalnog stožera civilne zaštite RH. 

• U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo 

Brodsko-posavske Županije organizirano 

je cijepljenje stanovnika na području 

općine Bebrina protiv COVID 19, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Mobilno reciklažno dvorište Bebrina“, 

sufinanciran 85% iz EU fondova putem 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, 

• Provedba i administracija projekta 

"Radim i pomažem" u vrijednosti 

1.384.000,00kn kojim je zaposleno 15 

žena s područja općine Bebrina, voditelj 

projekta i pomoćnik voditelja projekta, te 

je omogućena podrška i pomoć u kući za 

više od 90 krajnjih korisnika., financiran 

iz Europskog socijalnog fonda u 100% 

iznosu, 

• Provedba i administracija projekta 

„Radom za zajednicu i sebe“ kojim smo 

zaposlili 4 osobe s područja općine. 

• Administracija vezana uz projekt 

„Nabava strojeva, alata i opreme za sječu 

i izradu drva, šumskouzgojne radove te 

manipulacija drvom“ sufinanciran iz 

mjera ruralnog razvoja. 

• Administracija vezana uz realizaciju 

projekta „Pješačka staza u naselju Zbjeg 

I faza“, sufinanciran putem Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije. 

• Administracija vezana uz projekt 

„Pješačka staza u naselju Zbjeg III faza“, 

projekt sufinanciran sredstvima 

Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta 

na javnoj zelenoj površini u naselju 

Šumeće“, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Izgradnja pješačko biciklističke staze u 

naselju Kaniža – Savska ulica“, 

financiran kroz Poziv „ITU – 

Biciklističke staze urbanog područja 

Slavonski Brod“ u okviru Operativnog 

programa „Konkurentnost i kohezija 

2014.-2020.“, provedeni postupci javnih 

nabava i potpisan ugovor sa slijedećim 

ponuditeljem za izvođenje radova Promet 

građenje d.o.o., obavljeno uvođenje u 

posao izvođača radova po kojemu je 

započela i sama izgradnja, 

• Administracija vezana uz projekt 

„rekonstrukcija građevine dvd Banovci“ 

• Administracija vezana uz projekt 

„ADRENALINSKA ŠUMA“ na k.č. 

35/1 k.o. Banovci i 984 k.o. Bebrina, 

• Administracija vezano uz projekt „PARK 

FILIUS“ na k.č. 756 k.o. Šumeće, 

• Administracija vezano uz projekt 

„TEMATSKO - EDUKATIVNI PARK“ 

na k.č. 105 k.o. Stupnički Kuti, 

• Administracija vezano uz projekt 

„PROMATRAČNICA LACUS“ na k.č. 

105 k.o. Stupnički Kuti, 

• Radovi na rekonstrukciji u okviru 

projekta „Rekonstrukcija građevine javne 

i društvene namjene“ (Zgrada stare 

Općine u Bebrini) koji se financira kroz 

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“,  

• Administracija vezana uz projekt 

rekonstrukcije traktorskih puteva u 

šumske ceste u k.o. Bebrina, k.o. 

Banovci, k.o. Zbjeg i k.o. Kaniža 

odobrenog kroz mjeru M04 „Ulaganja u 

fizičku imovinu“, Podmjeru 4.3. 
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„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 vezana uz projekt 

„Energetska obnova zgrade Sportski 

objekt na nogometnom igralištu u 

Stupničkim Kutima, na adresi Stupnički 

Kuti bb, Stupnički Kuti“ nakon izvedenih 

radova iz Fonda za sufinanciranje 

Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Energetska obnova zgrade DVD Kaniža 

na adresi Kaniža 117, Kaniža“. nakon 

izvedenih radova iz Fonda za 

sufinanciranje Ministarstva regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Energetska obnova zgrade – Društveni 

dom Banovci, Banovci 20, Banovci“, 

nakon izvedenih radova iz Fonda za 

sufinanciranje Ministarstva regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Energetska obnova zgrade Sportski 

objekt na nogometnom igralištu u 

Šumeću na adresi Šumeće bb, Šumeće“, 

nakon izvedenih radova iz Fonda za 

sufinanciranje Ministarstva regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Energetska obnova zgrade Društveni 

dom Dubočac na adresi Dubočac 69, 

Dubočac“, nakon izvedenih radova iz 

Fonda za sufinanciranje Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Šumska učionica i tematsko dječje 

igralište“, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Edukativno pješačka staza“ , 

• Administracija vezana uz projekt 

rekonstrukcija dva traktorska puta u 

šumske ceste u k.o. Bebrina, k.o. 

Banovci, k.o. Zbjeg. i k.o. Kaniža, 

• Administracija vezana uz projekt 

Rekonstrukcije tri traktorska puta u 

šumske ceste iz natječaja za 

sufinanciranje, Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije“, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Izgradnja pješačko biciklističke staze u 

naselju Kaniža – Savska ulica“ iz 

natječaja za sufinanciranje, Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije“, 

• Administracija vezana uz projekt 

„Rekonstrukcija građevine javne i 

društvene namjene“ iz natječaja za 

sufinanciranje, Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije“, 

• Podrška LU „SRNA“ Banovci u provedbi 

aktivnosti i realizaciji projekta „Poučna 

staza Migalovci“, 

• Podrška LU „SRNA“ Banovci u provedbi 

aktivnosti i realizaciji projekta 

„Odmorište Dubočac“, 

• Podrška LU „SRNA“ Banovci u provedbi 

aktivnosti i realizaciji projekta 

„Vidikovac Kaniža“, 

• Podrška LU „SRNA“ Banovci u provedbi 

aktivnosti i realizaciji projekta 

„Tematsko edukativni park“, 

• Rješavanje imovinsko-pravnih poslova 

vezano za lokaciju izgradnje vrtića na 

području općine Bebrina, 

• Provedba zakupa državnog 

poljoprivrednog zemljišta, 
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• Planirane su i druge 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 za pohranu i 

obradu podataka kojom se provode aktivnosti 

pisarnice općine Bebrina. 

• Zaprimljeno je 18 zahtjeva i izdano 13 

rješenja za isplatu naknade za novorođenče 

• Zaprimljeno je 50 zahtjeva za korištenje 

poslovnih prostora u vlasništvu općine 

Bebrina, te pripremljeni ugovori 

• Pripremljeni su opći akti i ostali materijali za 

4 sjednice Općinskog vijeća  

• Objavljeno je 5 brojeva Glasnika Općine 

Bebrina. 

• Zaprimljeno je 54 zahtjeva za izdavanje 

potvrda iz evidencija općine Bebrina  

• Zaprimljeno 7 zahtjeva za izdavanje 

suglasnosti za radove na groblju 

• Zaprimljeno 11 zahtjeva za izdavanje 

rješenja o komunalnom doprinosu, 

provedeno evidentiranje utvrđenih obveza u 

analitičkim karticama subjekata, te praćena 

njihova naplata 

• Zaprimljena 3 zahtjeva za obračun naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru, provedeno evidentiranje utvrđene 

obveze u analitičkim karticama subjekata, te 

praćena naplata 

• Zaprimljeno 8 zahtjeva za korištenje javnih 

površina, izdana rješenja o korištenju javnih 

površina 

• Raspisana dva natječaja za davanje u zakup 

poslovnih prostorija u vlasništvu Općine 

Bebrina 

• Pripremljen i proveden postupak oglasa za 

prijem namještenika u službu na određeno 

vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine 

Bebrina 

• Zaprimljeno 39 zahtjeva za isplatu naknade 

studentima, proveden postupak  i izdana 

rješenja o ostvarivanju prava na naknadu 

• 18 upravnih postupaka radi utvrđivanja 

obveze naplate komunalne naknade, podaci o 

predmetnim nekretninama i obveznicima 

evidentirani u sustavu obračuna i naplate 

komunalne naknade općine Bebrina 

• Organizirano javno informiranje o 

energetskoj obnovi obiteljskih kuća za 

2021.godinu 

• Provedeni upravni postupi utvrđivanja 

obveze i iznosa naplate naknade za uređenje 

voda u suradnji s Hrvatskim vodama, te 

izdano 14 rješenja o naknadi za uređenje 
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voda podaci o predmetnim nekretninama i 

obveznicima evidentirani u sustavu obračuna 

i naplate naknade za uređenje voda 

• Organizirana javna radionica vezana uz 5. 

LAG Natječaj iz LRS LAG-a Posavina za TO 

1.1.5. „Potpora razvoju malih 

poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je 

sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog 

razvoja RH 2014-2020.  

• Raspisan je i proveden javni natječaj za 

financiranje 

programa/projekata/manifestacija od 

interesa za opće dobro iz proračuna Općine 

Bebrina za 2021. godinu  

• Obavljen je 31 tjedni prijenos naplaćenih 

financijskih sredstava na račun Hrvatskih 

voda  

• Hrvatskim vodama poslano 6 mjesečnih 

izvještaja o naplaćenim sredstvima po osnovi 

naknade za uređenje voda. 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/11 

URBROJ: 2178-2-01-22-1 

Bebrina, 09. ožujka 2022. godine 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

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

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Bebrina 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika 

Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) 

Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 6. 

sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine donosi  

 

ZAKLJUČAK O PRENAMJENI 

SREDSTAVA ZA RASELJENE OSOBE 

 

Članak 1. 

Ovim zaključkom odobrava se 

prenamjena sredstava Proračuna Općine Bebrina 

za 2022. godinu predviđena za troškove 

obilježavanja dana općine Bebrina za troškove 

pomoći raseljenim osobama koje se nalaze u 

Republici Hrvatskoj kao posljedica rata u 

Ukrajini. 

Sredstva iz prethodnog članka 

odobravaju se u iznosu do 15.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

Prenamjena sredstava iz prethodnog 

članka ugradit će se i I. izmjene i dopune 

Proračuna Općine Bebrina za 2022. godinu. 

 

Članak 3. 

Ovim Zaključkom ovlašćuje se Općinski 

načelnik da svojom odlukom odredi organizaciju 

kojoj će se uplatiti sredstava iz članka 1. ovog 

Zaključka, a koja ima za cilj pomoć raseljenim 

osobama na području Republike Hrvatske. 

 

Članak 4. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 024-02/22-02/11 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Bebrina 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika 

Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) 

Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 6. 

sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine donosi  

 

ZAKLJUČAK O POKRETANJU 

POSTUPKA STJECANJA NEKRETNINE 

 

Članak 1. 
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Ovim zaključkom odobrava se pokretanje 

postupka radi stjecanja nekretnine od interesa za 

Općinu Bebrina na katastarskoj čestici broj 108/3 

u katastarskoj općini Bebrina i nekretnine na 

katastarskoj čestici 492 u katastarskoj općini 

Stupnički Kuti, a sukladno Odluci o uvjetima, 

načinu i postupku gospodarenja imovinom u 

vlasništvu Općine Bebrina („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 14/2016)(dalje 

u tekstu: Odluka). 

 

Članak 2. 

Ovim Zaključkom ovlašćuje se Općinski 

načelnik u suradnji s Jedinstvenim upravnim 

odjelom na provođenje svih radnji potrebnih za 

stjecanje nekretnina iz članka 1. ove Odluke, a u 

skladu s Odlukom, Statutom i zakonskim 

propisima. 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine 

Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

 

KLASA: 024-02/22-02/12 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

Na temelju članka 35. 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., 98/19. i 144/20) i članka 32. Statuta 

općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-

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

24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ 01/2019, 

2/2020 i 4/2021) na 6. sjednici održanoj 14. 

ožujka 2022. godine Općinsko vijeće donosi 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. 

godinu koje podnosi Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom za 2021. godinu sastavni je dio ove 

Odluke i objavit će se u Glasniku Općine 

Bebrina. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 

dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/8 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Mijo Belegić, ing. 
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IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2021. GODINU 
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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, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko 

vijeće Općine Bebrina na 6. sjednici od dana 14. 

ožujka 2022. godine donosi 

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU 

PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCA 

POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG 

SUDA U SLAVONSKOM BRODU 

 

Članak 1.  

 Ovim Zaključkom o usvajanju prijedloga 

kandidata za suca porotnika za mladež 

Općinskog suda u Slavonskom Brodu (u 

daljnjem tekst: Zaključak) usvaja se prijedlog za 

suca porotnika. 

  Za suca porotnika za mladež Općinskog 

suda u Slavonskom Brodu predlaže se Marijana 

Lopojda iz Šumeća. 

 

 

Članak 2. 

Uz ovaj Zaključak Brodsko-posavskoj 

županiji, Upravnom odjelu za poslove župana i 

Županijske skupštine dostavit će se traženi 

podaci o kandidatu. 
 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objavit će se u Glasniku 

Općine Bebrina. 
 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 
 

 

 

KLASA: 024-02/22-02/9 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 14. ožujka 2022. godine 
 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 15

0/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 

članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko 

vijeće Općine Bebrina na 7. sjednici od dana 31. 

ožujka  2022. godine donosi 

 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU 

CESTU KANIŽA-ŠUMEĆE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine 

Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnih 

ulaganja na katastarskim česticama broj 1377/1 i 

1442 u katastarskoj općini Kaniža, katastarske 

čestice broj 1028, 1046, 966 i 1045 u katastarskoj 

općini Šumeće. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski 

načelnik na donošenje odluka o prijavi projekta u 

svrhu izgradnje, unaprjeđenja i rekonstrukcije 

cesta na navedenim katastarskim česticama na 

natječaje tijela javne vlasti i drugih davatelja 

sredstava, a u svrhu stjecanja odgovarajućih 

sredstava sufinanciranja i novčane pomoći pri 

provedbi projekata. 

Utvrđuje se da će se, po potrebi donijeti 

pojedinačne odluke o suglasnosti za provedbu 

projekta ako će donošenje predmetnog akta biti 

uvjet za prijavu na natječaj iz prethodnog stavka. 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana 

od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 
 

 

KLASA: 024-02/22-02/16 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 31. ožujka 2022. godine 
 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 15

0/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i 

članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 

02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine 

Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko 

vijeće Općine Bebrina na 7. sjednici od dana 31. 

ožujka 2022. godine donosi 
 

ODLUKU O PRODUŽETKU PROGRAMA 

UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE BEBRINA  

2015.-2020. godina 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom produžuje važenje 

Programa ukupnog razvoja Općine Bebrina 

2015.-2020. godine („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 14/2016) do donošenja 

Odluke o usvajanju novog programa ukupnog 

razvoja. 

 

Članak 2. 

 Ova odluka stupa na snagu danom objave, 

a objavit će se u Glasniku općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/15 

URBROJ:2178-2-03 -22-1 

Bebrina, 31. ožujka 2022. godine 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić, ing. 

 

Temeljem članka 26. stavka 3. Zakona o Zakon 

o sustavu strateškog planiranja i upravljanja 

razvojem Republike Hrvatske („Narodne 

novine" broj 123/17) i članka 47. Statuta Općine 

Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije" broj 2/2018,18/2019 i 24/2019 i „ 

Glasnik Općine Bebrina" broj 1/2019, 2/2020 i 

4/2021) Općinski načelnik Općine Bebrina 

donosi 

ODLUKU O DONOŠENJU 

PROVEDBENOG PROGRAMA 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Provedbeni program 

Općine Bebrina za razdoblje 2021. - 2025. 

godine (KLASA:023-01/21-01/41, 

URBROJ:2178/02-01-21-3). 

Provedbeni program iz prethodnog stavka ove 

odluke kratkoročni je akt strateškog planiranja te 

se donosi za vrijeme trajanja mandata Općinskog 

načelnika Općine Bebrina i vrijedi za taj mandat. 

Članak 2. 

Provedbeni program Općine Bebrina za 

razdoblje 2021. - 2025. godine u prilogu je ove 

Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u Glasniku Općine 

Bebrina. 

 

KLASA: 023-01/21-01/41 

URBROJ: 2178/02-01-21-4 

Bebrina, 10. prosinca 2021. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec. 
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Općinski načelnik Općine Bebrina na temelju 

članka 48. i 56. b. 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, 98/19 i 144/20), a 

u svezi s člankom 81. stavak 1. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 

112/19), te članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni 

glasnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 

i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 

i  4/2021), donosi 

 

PRAVILNIK O STRUČNOM 

OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U 

OPĆINI BEBRINA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Radi osiguranja planskog i organiziranog 

djelovanja u oblikovanju i razvoju ljudskih potencijala u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina (u 

daljnjem tekstu: Općina) Pravilnikom o stručnom 

osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika 

u općini Bebrina (u daljnjem tekstu:Pravilnik) uređuje se 

ustrojavanje i funkcioniranje sustava obrazovanja, 

stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i 

namještenika. 

 

Članak 2. 

Ovim Pravilnikom pored navedenog u članku 1. 

utvrđuju se vrste, načini i uvjeti obrazovanja, stručnog 

osposobljavanja i usavršavanja, a sve u svrhu općeg 

povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i 

kvalifikacija službenika i namještenika kako bi se 

pridonijelo njihovoj stručnoj sposobnosti, učinkovitosti, 

djelotvornosti i motiviranosti, a time i ukupnom povećanju 

uspješnosti Općine u cjelini. 

 

II. VRSTE STRUČNOG 

OSPOSOBLJAVANJA I 

USAVRŠAVANJA 

Članak 3. 

Službenici i namještenici su dužni trajno se 

osposobljavati i školovati za poslove službe kao i 

usavršavati stručne sposobnosti, znanja i vještine kroz 

organizirane programe obrazovanja putem programa 

obrazovanja, radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i 

sličnog.  

Izvršenje obveza iz stavka 1. ovog članka provodi 

se pod uvjetima i na način utvrđen ovim Pravilnikom, a 

troškovi obrazovanja u službi osiguravaju se u proračunu 

Općine. 

 

Članak 4. 

Sustavom stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja službenika i namještenika osigurava se 

održavanje postojećih te stjecanje i razvijanje novih znanja, 

vještina i sposobnosti potrebnih za zakonito i djelotvorno 

obavljanje trenutnih i planiranih funkcija i zadataka u 

nadležnosti Općine. 

Stručno osposobljavanje se organizira i izvodi s 

ciljem pripreme službenika i namještenika za obavljanje 

novih zadaća na istom ili drugom radnom mjestu. 

Stručno usavršavanje obuhvaća aktivnosti koje se 

obavljaju s ciljem kontinuiranog unapređenja stručnosti 

službenika i namještenika tijekom rada. 

Stručno usavršavanje može biti organizirano na 

radnom mjestu ili putem aktivnosti raznih udruga, 

društava, organizacija ili institucija. 

 

III. PROGRAMI OBRAZOVANJA 

Članak 5. 

Programi obrazovanja uključuju : 

- Programe osobnog usavršavanja službenika i 

namještenika koji uključuju stručno 

osposobljavanje i usavršavanje koje se organizira 

i izvodi prema programima kojima se osigurava 

kontinuirano podizanje stručnih znanja 

službenika i namještenika od značaja za 

obavljanje poslova njihove službe,  

- Programi osposobljavanja namještenika za 

upravljanje potrebnim alatima i strojevima 

 

Stručno osposobljavanje i usavršavanje se izvodi 

prema programima obrazovanja u verificiranim 

ustanovama, tečajevima, seminarima i savjetovanjima, 

studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu i drugim 

oblicima osposobljavanja i usavršavanja. 

Sadržaji i oblici stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja utvrđuju se Planom osposobljavanja i 

usavršavanja (u daljnjem tekstu:Plan) donesenim po 

postupku uređenom ovim Pravilnikom, temeljem procjene 

potreba i iskazanih interesa službenika i namještenika. 

Članak 6. 

Oblici stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika 

organiziraju se i provode : 

- pri prijamu u službu novih službenika tijekom 

vježbeničkog staža, jer se vježbenik nalazi na 

stručnoj i praktičnoj izobrazbi u okviru koje se uz 

neposredno vodstvo stručne osobe (mentora) kroz 

praktičan rad i učenje stručno osposobljava za 

samostalno obavljanje poslova određene struke 

odnosno službe 

- pri odrađivanju probnog rada, kada se za vrijeme 

probnog rada ocjenjuju sposobnosti službenika za 

izvršavanje poslova i zadaća glede načina rada i 

usvojenog znanja tijekom trajanja istog, te ga se 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40763
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46702
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31611
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31615
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=41367
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osposobljava za upravljanje odgovarajućim 

alatima i strojevima 

- prilikom njihova preuzimanja u službu po drugim 

osnovama, 

- pri uvođenju nove tehnike i tehnologije u rad 

upravnih tijela i u slučajevima usavršavanja 

informatičkog znanja 

- u slučajevima značajnih promjena u djelokrugu 

rada i nadležnostima odnosno upravnog ustrojstva 

i metodologije upravnih tijela 

- pohađanje tečaja odnosno raznih vidova 

edukacija, seminara bilo u Hrvatskoj ili 

inozemstvu, koji su nužno potrebni kako bi 

službenici tijekom rada postupali sukladno 

zahtjevima službe 

 

Službenici i namještenici dužni su prenijeti znanje 

te pružiti svu stručnu pomoć službeniku i namješteniku koji 

je na probnom radu u upravnom tijelu. 

 

Članak 7. 

Jedinstveni upravni odjel će vježbenicima i 

službenicima koji su u obvezi položiti državni stručni ispit 

pomoći oko prikupljanja stručne literature, te ih informirati 

o održavanju stručnih predavanja i seminara, kako bi se 

upoznali s općim i posebnim dijelom državnog stručnog 

ispita. 

 

IV. PLANIRANJE STRUČNOG 

OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 

Članak 8. 

Planiranje stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja temelji se na nacionalnoj strategiji Republike 

Hrvatske i Planu usavršavanja i osposobljavanja  koji se 

donosi za svaku kalendarsku godinu. 

 

Članak 9. 

Planom usavršavanja i osposobljavanja utvrđuje 

se usavršavanje i osposobljavanje u jednoj kalendarskoj 

godini, službenici i namještenici koji će biti obuhvaćeni te 

procjena potrebnih sredstava za provedbu. 

Članak 10. 

Postupak planiranja stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja uključuje donošenje Plana usavršavanja i 

osposobljavanja službenika i namještenika za svaku 

kalendarsku godinu do 31. siječnja tekuće godine i 

osiguranje dostatnih financijskih sredstava u proračunu 

Općine Bebrina. 

 

V. PROVEDBA PLANA USAVRŠAVANJA I 

OSPOSOBLJAVANJA 

Članak 11. 

Provedbu donesenog Plana organizira, prati i 

ocjenjuje Općinski načelnik. 

 

Članak 12. 

Osposobljavanje i usavršavanje za potrebe službe 

je obrazovanje koje su službenici i namještenici dužni 

pohađati u okviru pojedinih programa na koje su upućeni, 

a uključuje oblike obveznog stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja. 

 

Članak 13. 

Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik se nalazi 

na stručnoj i praktičnoj izobrazbi u okviru kojeg se uz 

vodstvo stručne osobe - mentora kroz praktičan rad i 

učenje, stručno osposobljava za samostalno obavljanje 

poslova određene struke odnosno radnog mjesta.  

Nakon odrađenog vježbeničkog staža službenik 

polaže državni stručni ispit na način i pod uvjetima 

određenim posebnim zakonom i uredbom. 

 

Članak 14.  

Službeniku i namješteniku se može, na njegov zahtjev 

odobriti pohađanje edukacija i seminara radi stjecanja 

znanja vezanih uz pravilnu primjenu zakonskih i 

podzakonskih propisa, a koji su nužni za pravilno i 

kvalitetno obavljanje službe.  

 

Članak 15. 

Službeniku i namješteniku se može, na njegov 

zahtjev odobriti školovanje za stjecanje višeg stupnja 

stručne spreme, prekvalifikaciju ili pohađanje 

poslijediplomskog studija magistarskog ili doktorskog 

studija, kao i polaganje pravosudnog ispita, kada se 

sukladno potrebama službe, time jača stručna 

osposobljenost službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine za izvršenje poslova iz njihova 

djelokruga rada. 

Odluku o odobrenju obrazovanja iz prethodnog 

stavka donosi Općinski načelnik, a temeljem zahtjeva 

službenika, uz obrazloženje potrebe i želje za daljnjim 

usavršavanjem te priloženog programa obrazovanja 

(dužina trajanja, troškovi obrazovanja, i sl.), a sukladno 

sredstvima planiranim u Proračunu Općine. 

Ako je usavršavanje neophodno, a vezano je uz tu 

kalendarsku godinu Odlukom iz prethodnog stavka može 

se mijenjati Plan obrazovanja. 

 

Članak 16. 

Troškovi izobrazbi iz članaka 14. i 15. ovog 

Pravilnika podmiruju se sredstvima osiguranim u 

proračunu Općine.  

Službenik i namještenik kojemu je odobreno 

usavršavanja, osposobljavanje i školovanje prema odredbi 

članka 14. i 15.  ovog Pravilnika ima pravo na plaćene 

troškove edukacije i seminara, te školarinu u cijelom 

iznosu za školovanje, te naknadu troškova putovanja i 
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troškova noćenja samo za polaganje završnog ispita izvan 

mjesta prebivališta. 

 

Članak 17. 

Sa službenikom i namještenikom kojemu je 

odobreno školovanje sukladno članku 16. sklapa se ugovor 

o međusobnim pravima i obvezama . 

Nakon završetka obrazovanja  navedeni službenik 

ili namještenik mora ostati u službi u Općini dvostruko 

duže od vremena trajanja obrazovanja. 

Ako svojom voljom ili krivnjom službenika ili 

namještenika istom prestane služba prije utvrđenog roka, 

odnosno ako ne završi izobrazbu u predviđenom vremenu, 

službenik ili namještenik je dužan naknaditi Općini iznos u 

visini svih troškova koji su iz proračuna Općine plaćeni za 

pohađanje njegove obrazovanja. 

Iznimno, službenik ili namještenik kojemu radni 

odnos prestane zbog osobno uvjetovanog razloga, 

organizacijskog viška, profesionalne nesposobnosti za rad 

ili invalidnosti može se temeljem opravdanog zahtjeva 

osloboditi obveze vraćanja troškova obrazovanja. 

 

VI. JEDINSTVENI OČEVIDNIK 

Članak 18. 

Jedinstveni upravni odjel vodi očevidnik o svim 

oblicima obrazovanja, stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja uključujući i razne seminare, radionice i sl. 

 

Članak 19. 

Službenik s kojim je sklopljen ugovor o 

školovanju, odnosno stručnom osposobljavanju i 

usavršavanju u obvezi je redovito obavještavati Općinu o 

tijeku obrazovanja kao i o postignutom uspjehu na 

školovanju. 

 

Članak 20. 

Službenik koji je pohađao neki od oblika stručnog 

osposobljavanja i usavršavanja koji mu je odobren prema 

odredbama ovog Pravilnika, a koji završava izdavanjem 

odgovarajućih verifikacijskih dokumenata, u obvezi je 

dostaviti Općini dokument kojim potvrđuje pohađanje 

određenog oblika usavršavanja, uvjerenje o pohađanju 

seminara, te stjecanje određenih ovlaštenja. 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21. 

Službenici i namještenici koji su do dana stupanja 

na snagu ovog Pravilnika podnijeli zahtjev za stručno 

osposobljavanje i usavršavanje, te im je isto odobreno, sva 

prava i obveze ostvarivat će temeljem već zaključenog 

Ugovora o međusobnim pravima i obvezama. 

 

Članak 22. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe 

u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

 

Članak 23. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana 

objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/4 

URBROJ: 2178-2-01-22-1 

Bebrina, 14. veljače 2022. godine 
 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

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