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Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), a u vezi 

s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 32. Statuta općine Bebrina  (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020 i 

04/2021), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 9. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine, donosi 

I. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. 

GODINU 

Članak 1. 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Glasnik Općine Bebrina“ broj 12/2021) (dalje u tekstu: 

Program građenja) mijenja se članak 3. i glasi:  

 

„U 2022. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće: 

OPIS POSLOVA 
Plan  

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 

2022. 

Rok Izvor  

financi

ranja 

 

Mjesto ulaganja 

1. Nerazvrstane ceste 8.100.000,00 -1.500.000,00 6.600.000,00    

Izgradnja nerazvrstanih cesta 

na području Općine Bebrina 

Izgradnja nerazvrstanih cesta 

na području Općine Bebrina 

300.000,00 

 

 

300.000,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

300.000,00 

 

 

300.000,00 

 

2022. 

godina 

1 

 

 

5 

Izgradnja ceste u naselju 

Zbjeg 

Rekonstrukcija dva traktorska 

puta u šumske ceste 

 

7.500.000,00 

 

-1.500.000,00 

 

6.000.000,00 

 

2022. 

godina 

 

5 

k.o. Kaniža, 1.060 m,  

k.o. Zbjeg, 2.560 m 

k.o. Banovci 2.220 m, 

k.o. Bebrina 1.140 m 

2. Javne površine i objekti 

/ građevine 

9.785.000,00 451.500,00 10.236.500,00    

Šumska učionica i tematsko 

dječje igralište (izgradnja) 

168.500,00 

781.500,00 

168.500,00 

13.500,00 

337.000,00 

795.000,00 

2022. 

godina 

1 

5 

Naselje Bebrina 

k.č. 984, k.o. Bebrina 

Edukativno pješačka staza u 

Bebrini (izgradnja) 

70.00,00 

130.000,00 

-23.000,00 

-116.000,00 

47.000,00 

14.000,00 

2022. 

godina 

1 

5 

Naselje Bebrina 

k.č. 984, k.o. Bebrina 

Promatračnica Lacus 

(izgradnja) 

68.000,00 

682.000,00 

37.000,00 

0,00 

105.000,00 

682.000,00 

2022. 

godina 

1 

5 

Naselje Stupnički Kuti  

k.č. 105, k.o. Stupnički 

Kuti 

PARK - FILIUS  

(izgradnja) 

62.500,00 

687.500,00 

37.500,00 

0,00 

100.000,00 

687.500,00 

2022. 

godina 

1 

5 

Naselje Šumeće 

k.č. 756, k.o. Šumeće 

TEMATSKO-EDUKATIVNI 

PARK  

(izgradnja) 

72.000,00 

678.000,00 

33.000,00 

0,00 

105.000,00 

678.000,00 

2022. 

godina 

1 

5 

Naselje Stupnički Kuti 

k.č. 105, k.o. Stupnički 

Kuti 

ADRENALINSKA ŠUMA  

(izgradnja) 

117.000,00 

883.000,00 

1.333.000,00 

-103.000,00 

1.450.000,00 

780.000,00 

2022. 

godina 

1 

5 

Naselja Banovci / 

Bebrina 

na k.č. 35/1 u k.o. 

Banovci i k.č. 984 u k.o. 

Bebrina 

Pješačka staza u Stupničkim 

Kutima (izgradnja) 

100.000,00 0,00 100.000,00 2022. 

godina 

1 Naselje Stupnički Kuti 

Pješačke staze u naseljima 

Općine 

400.000,00 0,00 400.000,00 2022. 

godina 

1 Sva naselja Općine 



Stranica 93, Broj 3/2022 GLASNIK OPĆINE BEBRINA 27. rujna 2022. godine 

 

 

 

Izgradnja parkirališta kod 

groblja u Stupničkim Kutima  

120.000,00 0,00 120.000,00 2022. 

godina 

4 Naselje Stupnički Kuti 

Rekonstrukcija staze na 

groblju u Kaniži 

50.000,00 0,00 50.000,00 2022. 

godina 

1 Naselje Kaniža 

Izgradnja objekata 100.000,00 

600.000,00 

200.000,00 

0,00 

-500.000,00 

120.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

320.000,00 

2022. 

godina 

1 

5 

7 

 

Uređenje zelenila – sadnja 

stabla na grobljima i javnim 

površinama 

30.000,00 

10.000,00 

0,00 

0,00 

30.000,00 

10.000,00 

2022. 

godina 

4 

1 

 

Sva naselja općine 

Bebrina (prema potrebi) 

Pješačko-biciklistička staza u 

Kaniži 

265.000,00 

3.260.000,00 

-38.000,00 

-511.000,00 

227.000,00 

2.749.000,00 

2022. 

godina 

1 

5 

Naselje Kaniža 

Savska cesta 

Pješačka staza u Banovcima 100.000,00 0,00 100.000,00 2022. 

godina 

1 Naselje Banovci 

Opremanje dječjih igrališta 150.000,00 0,00 150.000,00 2022. 

godina 

1 Sva naselja općine 

Bebrina 

3. Javna rasvjeta  1.200.000,00 0,00 1.200.000,00    

Izgradnja mreže 

 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

2022. 

godina 

1 

4 

5 

Izgrađena mreža u dužini 

1.000 m 

UKUPNO 1+2+3 19.085.000,00 -1.048.500,00 18.036.500,00    

 

 

Članak 2. 

 

U Programu građenja mijenja se članak 4. i glasi: 

 

„Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od: 

Oznaka 

izvora 

finaciranja 

Naziv izvora 
Plan  

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 2022. 

1. Sredstva proračuna 2.433.000,00 1.548.000,00 3.981.000,00 

4. Komunalni doprinos / 

komunalna naknada/grobna 

naknada/zakup 

poljoprivrednog zemljišta / 

šumski doprinos 

 

550.000,00 

 

0,00 

 

550.000,00 

5. Drugi izvori: Sufinanciranje 

od strane Ministarstava,  

Fondova EU, 

15.902.000,00 -2.716.500,00 13.185.500,00 

7. Prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine 

200.000,00 120.000,00 320.000,00 

UKUPNO: 19.085.000,00 -1.048.500,00 18.036.500,00 

 

 

Članak 3. 

U ostalim dijelovima Program građenja ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 4. 

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA  

 

KLASA: 024-02/22-02/34 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 68/18, 110/2018 i 32/20), a u 

vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 25/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018., 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020 i 

4/2021),  Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 9. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine, donosi 

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. 

GODINU 

Članak 1. 

 U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Glasnik Općine Bebrina“ broj 12/2021) (dalje u 

tekstu: Program održavanja) mijenja se članak 3. i glasi: 

„U 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture  iz članka 1. ovog Programa u općini Bebrina obuhvaća: 

1. Održavanje javnih zelenih površina Plan 

2022. 

Povećanje 

/smanjenje 

Novi plan 

2022. 

Održavanje javnih zelenih površina na području općine Bebrina 

koje čine prakovi, dječja igrališta i travnjaci 

(k.č.br. 764/2 k.o. Kaniža, k.č.br. 764/1 k.o. Kaniža, k.č.br. 761/3 k.o. 

Kaniža, k.č.br. 761/2 k.o. Kaniža, k.č.br. 761/1 k.o. Kaniža, k.č.br. 628   

k.o. Kaniža, k.č.br. 766/4 k.o. Kaniža, k.č.br. 766/2 k.o. Kaniža, k.č.br. 

435 k.o. Dubočac, k.č.br. 785/2 k.o. Šumeće, k.č.br. 1242 k.o. Bebrina, 

k.č.br. 766/1 k.o. Kaniža, k.č.br. 749 k.o. Zbjeg, k.č.br. 766/3 k.o. 

Kaniža, k.č.br. 35/15 k.o. Banovci, k.č.br. 76/2 k.o. Banovci, k.č.br. 

35/1 k.o. Banovci) 

60.000,00 0,00 60.000,00 

UKUPNO: 60.000,00 0,00 60.000,00 

Izvori financiranja 

opći prihodi i primici 

komunalna naknada 

koncesijska naknade 

šumski doprinos 

   

 

2. Održavanje čistoće javnih površina Plan 

2022. 

Povećanje 

/smanjenje 

Novi plan 

2022. 

Održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih 

igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti  

dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,  javna 

parkirališta k.o. Zbjeg kč.br. 749, k.o. Zbjeg kčbr. 901 i k.č.br. 1212/3 

k.o. Bebrina 

50.000,00 0,00 50.000,00 

Materijal za održavanje javnih površina  

(uključujući motorni benzin i dizel) 

110.000,00 10.000,00 120.000,00 

UKUPNO: 160.000,00 10.000,00 170.000,00 
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Izvori financiranja: 

opći prihodi i primici 

komunalna naknada 

komunalni doprinos 

koncesijska naknada 

   

 

3. Održavanje  i  nasipanje tucanikom ili frezanim asfaltom 

nerazvrstanih cesta  i uređenje javnih površina 

Plan 

2022. 

Povećanje 

/smanjenje 

Novi plan 

2022. 

- čišćenje snijega i leda u zimskom periodu  na nerazvrstanim 

cestama u naseljima općine Bebrina (k.č.br. 1215 k.o. Bebrina, 

k.č.br. 1209 k.o. Bebrina, k.č.br. 1211, k.č.br. 1372/2 k.o. Kaniža, 

k.č.br. 1372 k.o. Kaniža, k.č.br. 918/2 k.o. Banovci, k.č.br. 1123/1 

k.o. Stupnički Kuti, k.č.br. 1064 k.o.Šumeće, k.č.br. 887, 738 i 

888/3 k.o. Zbjeg) 

- nasipanje tucanikom ili frezanim asfaltom nerazvrstanih cesta  i 

uređenje javnih površina (k.č.br. 1215 k.o. Bebrina, k.č.br. 1099 

k.o. Šumeće, k.č.br. 640/1 k.o. Kaniža) 

340.000,00 0,00 340.000,00 

UKUPNO: 340.000,00 0,00 340.000,00 

Izvori financiranja: 

opći prihodi i primici 

komunalna naknada   

komunalni doprinos,  

Izvori financiranja za održavanje poljskih puteva  

prihod od prodaje i zakupa  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

   

 

4. Održavanje groblja Plan 

2022. 

Povećanje 

/smanjenje 

Novi plan 

2022. 

Održavanje mjesnih groblja u Bebrini (k.č.br. 602/2 k.o. Bebrina), 

Banovcima (k.č.br. 519 k.o. Banovci, 520 k.o. Banovci), Šumeću i 

Zbjegu (k.č.br. 862 k.o. Šumeće), , Kaniži (k.č.br. 912 k.o. Kaniža)i 

Dubočcu (k.č.br. 139 k.o. Dubočac) 

 

 

50.000,00 

 

 

0,00 

 

 

50.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 0,00 50.000,00 

Izvor financiranja: 

opći prihodi i primici 

Grobna naknada 

komunalni doprinos 

   

 

5. Javna rasvjeta Plan 

2022. 

Povećanje 

/smanjenje 

Novi plan 

2022. 

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i rasvjetnih tijela u naseljima 

Bebrina, Banovci, Stupnički Kuti, Zbjeg, Dubočac, Šumeće i Kaniža 

100.000,00 0,00 100.000,00 

troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica u 

naseljima Bebrina, Banovci, Stupnički Kuti, Zbjeg, Dubočac, Šumeće 

i Kaniža 

250.000,00 30.000,00 280.000,00 

UKUPNO: 350.000,00 30.000,00 380.000,00 

Izvor financiranja:    
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komunalna naknada 

komunalni doprinos 

 

Članak 2. 

U ostalim dijelovima Program održavanja ostaje nepromjenjen. 

 

Članak 3. 

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BEBRINA  

 

KLASA: 024-02/22-02/35 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 27., a u vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), a u skladu sa Zakonom 

o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Zakonom o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 

94/13, 152/14, 07/17, 38/18, 98/19 i 64/20), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj  47/90, 

27/93 i 38/09), Zakonom o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 , 98/19, 

47/20 i 77/20), Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 32. Statuta općine Bebrina  

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 

02/2020 i 4/2021) Općinsko vijeće općine Bebrina  na svojoj 9. sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. donosi 

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ODGOJU, OBRAZOVANJU, KULTURI, 

RELIGIJI I SPORTU OPĆINE  BEBRINA ZA 2022. GODINU 

Članak 1. 

 

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu  Općine Bebrina za 2022. godinu(„Glasnik 

Općine Bebrina“ broj 12/2021) (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2. i glasi: 

 

1. Predškolski odgoj, boravak djece u vrtićima, dječja igraonica 

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), predškolski 

odgoj je sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene 

zaštite, prehrane i socijalne skbri koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.  

Programom javnih potreba u predškolstvu definiraju se oblici, opseg i način financiranja njegovih javnih potreba na području 

Općine Bebrina kao dio potreba koje Općina Bebrina  financira proračunskim sredstvima.  

Na području Općine Bebrina  djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljati će predškolska ustanova u predškolskom 

odgoju Dječji vrtić  „Ivančica“ Oriovac, čiji je osnivač Općina Oriovac, obzirom da Općina Bebrina nije osnivač/suosnivač 

niti jedne predškolske ustanove (dječjeg vrtića) i nema vlastite smještajne kapacitete na području općine. Predškolski odgoj 

ostvaruje na lokacijama i u trajanju u skladu s Planom mreže dječjih vrtića ("Glasnik Općine Bebrina" broj 7/2020 i 8/2020), 

a Općina Bebrina snosi sve materijalne troškove provođenja programa. 

Program igraonice za djecu uzrasta tri do šest godina održat će se u Bebrini.   

Općina Bebrina će sufinancirati Program. 

Posebni programi - programi za djecu s posebnim potrebama  realiziraju se u suradnji s Dječjim vrtićem „Zlatni cekin“ u 

Slavonskom Brodu. 

Planira se sufinanciranje plaćanja boravka djece u dječijim vrtićima na području Županije. Iznos po djetetu određuje se 

odlukom Općinskog vijeća.   
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Predškolski odgoj i dječja igraonica 

 

Plan  

2022. 

 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 2022. 

Provedba programa predškolskog odgoja- Male škole 

 

100.000,00 

 

0,00 

 

100.000,00 

Posebni programi – Vrtić Zlatni cekin  5.000,00 0,00 5.000,00 

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

Sufinanciranje djece u Programu igraonice- Udruga za 

djecu „Bubamara“ Brodski Stupnik  

 

30.000,00 

 

0,00 

 

30.000,00 

UKUPNO: 155.000,00 0,00 155.000,00 

 

2. Osnovnoškolsko obrazovanje 

Javne potrebe u osnovnom školstvu utvrđene su Državnim pedagoškim standardom osnovnog školstva u RH, kojim su propisani 

materijali, kadrovski i drugi uvjeti za ostvarivanje djelatnosti i podjednaki razvoj osnovnog školstva. Djelatnost osnovnog 

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

školovanje odraslih osoba. Pretežito je regulirano  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne 

novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 38/18, 98/19 i 64/20) i 

Državnim pedagoškim standardima.  

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđuje koji se troškovi osnovnog školstva financiraju iz državnog 

proračuna, a koji iz proračuna gradova koji su preuzeli decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu, ali istovremeno daju 

mogućnost jedinicama lokalne samouprave da utvrde šire javne potrebe u osnovnom školstvu, za čiju provedbu osiguravaju 

sredstva u svom proračunu. 

Na području Općine Bebrina nalazi se osmogodišnja osnovna škola „Antun Matija Reljković“ u Bebrini a kojoj pripada šest 

područnih četverogodišnjih škola u naseljima općine Bebrina. 

U 2022. godini Općina Bebrina planira materijalno pomoći  osnovnoj školi u cilju poboljšanja i povećanja standarda i uvjeta 

boravka djece u školi, a sukladno proračunskim mogućnostima u iznosu od 100.000,00 kn. 

Osnovno obrazovanje 

 

Plan  

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 2022. 

Sufinanciranje školskih projekata  60.000,00 40.000,00 100.000,00 

UKUPNO: 60.000,00 40.000,00 100.000,00 

 

3. Srednjoškolsko obrazovanje 

Javne potrebe u srednjem školstvu utvrđuju se sufinanciranjem prijevoza srednjoškolaca od mjesta stanovanja do mjesta 

školovanja i nazad za čiju provedbu se osiguravaju sredstva u općinskom proračunu.  

Srednjoškolsko obrazovanje 

 

Plan 

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 2022. 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola-

učeničke karte 

 

120.000,00 

 

-10.000,00 

 

110.000,00 

UKUPNO: 120.000,00 -10.000,00 110.000,00 

 

4. Visokoškolsko obrazovanje 

Javne potrebe u visokom školstvu utvrđuju se isplatama jednokratnih pomoći svim studentima koji imaju prebivalište na 

području općine Bebrina u iznosu od 1.000,00 kn. 

Visokoškolsko obrazovanje 

 

Plan 

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 2022. 

Pomoći studentima 50.000,00 0,00 50.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 0,00 50.000,00 

 

Članak 2. 

U Programu mijenja se članak 3. i glasi: 

5. Kultura i religija 

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

potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu grada, općine, županije, one kulturne djelatnosti i poslovi, akcije 

i manifestacije u kulturi od interesa za grad, općinu, županiju, koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe kao i one 

utvrđene posebnim zakonom, a osobito: 

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje 

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, 

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, 

Program javnih potreba u kulturi sukladno zakonu donosi predstavničko tijelo zajedno sa godišnjim proračunom općine.“ 
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Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti, te religije što pridonose razvitku i 

unapređenju kulturnog i religijskog života općine Bebrina.  

Opći cilj je interes za očuvanjem kulturne baštine, uključivanje većeg broja ljudi, posebno djece i mladih u kulturne 

programe, razvijanje svjesti o važnosti tradicije, a čime se ostvaruje misija da općina Bebrina bude poželjno mjesto za život i 

rad te podizanje standarda življenja i odmora. 

Pri utvrđivanju javnih potreba u kulturi polazi se od potreba i postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti. 

Općina Bebrina utvrdila je prioritete među korisnicima sredstava općinskog proračuna:  

- udruge građana koje kvalitetom svojih programa i projekata/aktivnosti, manifestacija i aktivnosti zadovoljavaju javne 

potrebe u kulturi 

- ostali programi pravnih i fizičkih osoba-prema raspoloživim sredstvima proračuna 

Sustavno praćenje i poticanje rada društava/udruga iz područja kulture nastavit će se i tijekom 2022. godine s naglaskom na 

društva koja pod stručnim vodstvom u svom radu okupljaju veći broj djece i mladih Općine, društva s dugom tradicijom i 

provjerenim rezultatima u radu, ako i ostala društva kojima građani zadovoljavaju svoje potrebe za kulturnim sadržajima. 

Udruge su tijekom godine organizatori različitih kulturnih manifestacija u općini za koje se sredstva potpore planiraju u 

proračunu  za 2022. godinu. Programima ovih manifestacija čuva se i njeguje narodno stvaralaštvo, običaji i čuva kulturna 

baština. 

Općinski načelnik će raspisati javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojima će se financirati 

pojedine projekti/programi /manifestacije udruga iz kulture ili religije, a sve sukladno Pravilniku o financiranju aktivnosti, 

projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode uduge sredstvima proračuna Općine Bebrina. Povjerenstvo 

za provedbu natječaja/javnog poziva vodit će brigu o kvaliteti projekata/programa/manifestacija javnih potreba u kulturi i 

religiji, a kvaliteta programa i postignuti rezultati u dosadašnjem radu i obogaćivanje općinske kulturne scene i religijskih 

aktivnosti i dalje su vodeći kriteriji pri raspodjeli sredstava za potporu rada udruga. 

Udruge u kulturi  koje djeluju na području općine Bebrina su: 

- Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC” Kaniža  

- Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo “TARAS ŠEVČENKO” Kaniža 

- Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA” Šumeće 

- Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo “ANDRIJ PELIH” Šumeće 

- Kulturno-umjetničko društvo “GRANIČAR” Stupnički Kuti  

- Kulturno-umjetničko društvo “BEBRINA” Bebrina  

Na području općine Bebrina postoje sljedeći religijski  objekti koji  su  vlasništvo Župnih zajednica kojih na području općine 

Bebrina ima pet i to: 

- Župa „Svete Marije Magdalene“ Bebrina (crkva Sv. Marije Magdalene u Bebrini, filijalna crkva Preobraženja 

Gospodnjeg u Banovcima, filijalna crkva Sv. Katarine u Stupničkim Kutima )  

- Župa  „Sv. Mihaela Arkanđela“ u Dubočcu  (crkva Dubočac) 

- Župa  „Sv. Grgura pape“ u Kaniži (crkva Kaniža) 

- Župa „Pohođenja Blažene djevice Marije“ (crkva Šumeće) 

- Župe „Uznesenja Presvete Bogorodice“ Šumeće i „Rođenja presvete Bogorodice“ Kaniža su u Križevačkoj biskupiji. 

 Sakralni objekti  u Bebrini i Dubočcu  su pod zaštitom Ministarstva kulture RH, i pripadaju  u nepokretno kulturno 

dobro, te Ministarstvo kulture sudjeluje pri obnovi navedenih objekata.   

Općina Bebrina svojim proračunskim sredstvima vjerskim zajednicama/udrugama u kulturi  pružit će potporu za provedbu 

različitih aktivnosti/programa. 

Sredstva planirana u proračunu za 2022. godinu namijenjena su za obnovu i uređenje vjerskih objekata (crkvi). 

 

Kultura i religija 

 

Plan  

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 

2022. 

Kulturno-umjetnički amaterizam, glazbeni i folklorni  

50.000,00 

 

-2.000,00 

 

48.000,00 

Kulturne manifestacije od interesa za općinu 50.000,00 -2.000,00 48.000,00 

Religijske aktivnosti vjerskih zajednica i zaštita i očuvanje 

nepokretnih kulturnih dobara 

 

100.000,00 

 

-10.000,00 

 

90.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 -14.000,00 186.000,00 

 

Članak 3. 

U Programu mijenja se članak 4. i glasi: 

6. Sport 

Slijedom odredbi članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 

19/16, 98/19, 47/20 i 77/20 ) javne potrebe u sportu osiguravaju se iz proračuna općine, a to su programi, odnosno aktivnosti, 

poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Bebrina, koje predstavničko tijelo općine donosi zajedno sa godišnjim 

proračunom općine. 

Programom se utvrđuju poslovi, aktivnosti i djelatnosti u sportu koje su od interesa za općinu:  
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- poticanje i promicanje sporta na području općine  

- provođenje programa tjelesne kulture,a posebno sportske kulture djece i mladeži  

- djelovanje sportskih udruga na području općine  

- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i 

čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti pučanstva. 

Sredstva osigurana u općinskom Proračuna za 2022. godinu namjenski će se koristiti za financiranje djelovanja sportskih 

udruga,  za natjecanja i održavanje sportskih objekata. 

U 2022. godini pružat će se potpora djelovanju sportskih udruga koje djeluju na području  Općine Bebrina. To su: 

1. Nogometni klubovi: 

- NK “MLADOST” Banovci,  

- NK “BONK” Bebrina,  

- NK “POSAVAC” Kaniža,  

- NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti,  

- NK “ŠOKADIJA” Šumeće,  

- NK “GAJ” Zbjeg,  

- VETERANSKI  NK  “OPĆINA BEBRINA”  

2. Športsko-ribolovnom djelatnošću bave se športsko-ribolovne udruge:  

- ŠRU “MATNIK” Kaniža,   

- “ČIKOV” Šumeće,   

- “SUNČAR” Bebrina  

3. Stolnoteniski klubovi –   

- STK POSAVAC Kaniža, te klubovi u Stupničkim Kutima i Šumeću. 

4. Lovačke udruge 

- Lovna udruga „Srna“ Banovci 

- Lovna udruga „Golub“ Bebrina 

- Lovačko društvo ''Orljava'' Slavonski Kobaš, Lovna jedinica Stupnički Kuti 

5. Ostale udruge 

Streljačka udruga "Venator" 

Na temelju zakona, osnovu financiranja sportskih udruga čine prihodi koje udruge mogu ostvariti, proračuni, te članarine. 

Općinski načelnik će raspisati  natječaj/javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojima će se 

financirati pojedine aktivnosti/projekti/programi /manifestacije udruga iz sporta, a sve sukladno Pravilniku o financiranju 

aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode uduge sredstvima proračuna Općine Bebrina. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja/javnog poziva vodit će brigu o kvaliteti aktivnosti/projekata/programa/manifestacija 

javnih potreba u sportu. 

 

Sport 

 

Plan  

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan 

2022. 

Djelovanje sportskih udruga – klubovi, treninzi i natjecanja, 

stručni rad, administrativno osoblje, oprema i rekviziti, 

materijalni izdaci 

 

 

230.000,00 

 

 

-18.500,00 

 

 

211.500,00 

UKUPNO: 230.000,00 -18.500,00 211.500,00 

 

Članak 4. 

 

U ostalim dijelovima Program je nepromijenjen. 

 

Članak 5. 

 

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BEBRINA  

 

KLASA: 024-02/22-02/36 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  



Stranica 100, Broj 3/2022 GLASNIK OPĆINE BEBRINA 27. rujna 2022. godine 

 

 

 

Na temelju članka 27. 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 32. Statuta općine Bebrina 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018., 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 

02/2020 i 4/2021), Općinsko vijeće općine Bebrina  na svojoj 9. sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. godine donosi 

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI, NOVČANE POMOĆI 

GRAĐANIMA, PRONATALITETNE I DEMOGRAFSKE MJERE U 2022. GODINI 

Članak 1. 

U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi, novčanim pomoćima građanima, pronatalitene i demografske mjere u 2022. 

godini („Glasnik Općine Bebrina“ broj 12/2021) mijenja se članak 2. i glasi: 

 „Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi osigurat će se u Proračunu općine Bebrina u iznosu od 292.000,00 kn, 

a raspoređuju se kako slijedi: 

 

 

PROGRAM 

 

Plan  

2022. 

Povećanje / 

smanjenje 

Novi plan  

2022. 

Jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima u 

novcu  20.000,00 

 

-20.000,00 

 

0,00 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja 
30.000,00 

-30.000,00 0,00 

Naknada rodiljama za  novorođenčad 
100.000,00 

0,00 100.000,00 

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 

60.000,00 

 

0,00 

 

60.000,00 

Potpore za Crveni križ, a sukladno Zakonu o 

Hrvatskom Crvenom križu 60.000,00 

 

-18.000,00 

 

42.000,00 

Jednokratne pomoći  za ogrjev Brodsko-posavske 

županije 40.000,00 

 

-40.000,00 

 

0,00 

Pravo na naknadu za podmirenje troškova 

stanovanja 0,00 

 

90.000,00 

 

90.000,00 

UKUPNO: 310.000,00 -18.000,00 292.000,00 

 

 

Članak 2. 

U Programu mijenja se članak 3. i glasi: 

„Sredstva iz članka 2. doznačavat će se sukladno važećim zakonskim propisima.“ 

 

Članak 3. 

  U ostalim dijelovima ovaj Program ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 4. 

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/37 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne Novine“ broj 68/15, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 32. 

Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine 

Bebrina“ broj 01/2019, 2/2020 i 4/2021), Općinsko vijeće općine Bebrina na 9. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine, donosi 
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I. IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022. 

GODINU 

Članak 1. 

U Programu utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2022. godinu („Glasnik Općine Bebrina“ broj 12/2021)(dalje 

u tekstu:Program) mijenja se članak 2. i glasi:  

„Prihodi od  sredstava  šumskog doprinosa na području općine Bebrina za 2022. godinu ostvarit će se u iznosu od 

100.000,00 kuna a utrošit će se za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja i Programu održavanja 

komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 2022. godinu. 

Sredstva su planirana na rashodima na aktivnosti K100507- izgradnja dječjih igrališta, parkirališta, autobusnih 

ugibališta, pješačkih staza i ostalih javnih površina. 

 

Članak 2. 

 U ostalim dijelovima Program ostaje nepromijenjen. 

 

Članak 3. 

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu osam dana od dana objave u  “Glasniku Općine Bebrina“.  

                                                

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/38 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i 

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

općine Bebrina“, broj 1/2019, 02/2020 i 04/2021) Općinsko vijeće općine Bebrina na 9. sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. 

godine, donosi   

I. IZMJENA PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH  OD ZAKUPA, 

PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG  KORIŠTENJA I 

DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM POGODBOM POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA ZA 2022. GODINU  

Članak I. 

 

 U Programu korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog  

korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine 

Bebrina za 2022. godinu („Glasnik Općine Bebrina“ broj 12/2021) (dalje u tekstu:Program) mijenja se članak 1. i glasi: 

 

„Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje 

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Bebrina u 2022. godini planski je 

dokument kojim se raspoređuju namjenski prihodi ostvareni po navedenoj osnovi.  

 

 Prihodi po osnovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bebrina za 2022. 

godinu planiraju se ostvariti u iznosu od  410.000,00 kn i to 

1. Prihodi od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta te zakupa za ribnjake 300.000,00 kuna, 

2. Prihodi od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta 110.000,00 kuna. 

 

Članak II. 

 

 U ostalim dijelovima Program ostaje nepromijenjen. 

 

Članak III. 
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Ova I. izmjena Programa stupa na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/39 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/21) i 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 9. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine, donosi 

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEBRINA 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Etičkim kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća općine Bebrina (dalje u tekstu:Etički kodeks) uređuje se 

sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova 

radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te 

druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

Izrazi koji imaju rodno značenje u ovom Etičkom kodeksu jednako se odnose na muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

Svrha Etičkog kodeksa je odrediti i utvrditi etička načela i smjernice na temelju kojih se član Općinskog vijeća općine 

Bebrina (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) za vrijeme i u vezi obnašanja dužnosti obvezan ponašati i u skladu s kojima treba 

postupati ili koje mogu utjecati na vjerodostojno obnašanje njegove dužnosti, te jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti 

i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog 

ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te 

jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u 

obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju 

dužnosti člana Općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji 

položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog 

opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i 

na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom Općine Bebrina 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug člana Općinskog vijeća, životni partner i neformalni životni partner, njegovi 

srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i 

okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska 

odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz 

programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine Bebrina 

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes člana Općinskog vijeća može utjecati na nepristranost u 

obavljanju njegove dužnosti 

4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes člana Općinskog vijeća utjecao ili se osnovano može smatrati da 

je utjecao na nepristranost u obavljanju njegove dužnosti 

4.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu 

osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje 

stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i 

pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 
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II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 4. 

Članovi Općinskog vijeća moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati i rukovoditi sljedećim temeljnim 

načelima djelovanja: 

1. Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite vlastite vjerodostojnosti – članovi 

Općinskog vijeća u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući 

vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. 

2. Načelo osobne odgovornosti- članovi Općinskog vijeća općine Bebrina su osobno odgovorni za svoje djelovanje u 

obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili 

izabrali.  

3. Načelo zaštite javnog interesa - članovi Općinskog vijeća općine Bebrina ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni 

probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana te ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi 

mogle utjecati na njihovu objektivnost.  

4. Načelo transparentnosti - građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem članova Općinskog vijeća kao javnih osoba, a 

koje je u vezi s obnašanjem njihove dužnosti. 

5. Načelo očuvanja povjerenja građana – član Općinskog vijeća općine Bebrina dužan je čuvati povjerenje građana te paziti 

na očuvanje vlastitog integriteta te se od njega zahtijeva izbjegavanje situacija koje narušavaju njegovu objektivnost i 

nepristranost u obnašanju dužnosti. Pri obnašanju dužnosti isti se moraju ponašati na način kojim se čuva i unaprjeđuje 

povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost tijela vlasti u kojem obnaša dužnost. 

6. Načelo javnosti - u svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja općinu Bebrina, član Općinskog vijeća 

će iznositi stavove tijela u kojem obnaša dužnost u skladu s propisima, ovlastima i kodeksom te osiguravati transparentnost 

u obnašanju dužnosti i transparentnost tijela u kojem obnaša dužnost. Član Općinskog vijeća je dužan u skladu sa svojim 

ovlastima javnosti pravovremeno pružiti potrebne informacije vezane uz dužnost koju obnaša i svoje vlastito postupanje, 

ako to nije u suprotnosti s posebnim propisima.  

7. Načelo uzornosti - član Općinskog vijeća općine Bebrina treba biti uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u svojim 

odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s ostalim dužnosnicima, službenicima i namještenicima općine 

Bebrina. Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, isti je dužan 

čuvati osobni ugled i ugled Općinskog vijeća. U tom smislu, potrebno je da član Općinskog vijeća vlastitim primjerom 

potiče druge članove Općinskog vijeća na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre međuljudske odnose, 

kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima.  

8.  Načelo racionalnog korištenja javnih resursa - obnašajući dužnost član Općinskog vijeća treba osigurati da se ljudskim i 

materijalnim resursima upravlja i koristi na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju ostvarenja 

javnog interesa. 

 

Članak 5. 

Od članova Općinskog vijeća očekuje se poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao 

nositelja političkih dužnosti, te da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 6. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne 

dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BEBRINA 

 

Članak 7. 

Članovima Općinskog vijeća kao nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost 

ili uslugu radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili 

sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.  

Član Općinskog vijeća Općine Bebrina ne smije svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa.  

  Član Općinskog vijeća ne smije ni na koji način pogodovati sebi ili osobama s kojima je povezan niti se svojom 

dužnošću smije koristiti kako bi ostvario neke svoje privatne interese ili interese povezanih osoba. 

   

Članak 8. 

Članu Općinskog vijeća zabranjeno je: 

• primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti 

• ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom 

• zlouporabiti posebna prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti 

• primiti dodatnu naknadu za poslove obnašanja javnih dužnosti 
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• tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati na odluku nekog tijela 

ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe 

• obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara 

• utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi 

• koristiti povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe 

• na drugi način koristiti položaj utjecanjem na odluku tijela javne vlasti ili osoba koje su u njima zaposlene kako bi 

postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način 

interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi. 

Na obvezu čuvanja povjerljivih informacijama i podacima koje sazna u obnašanju dužnosti član  Općinskog vijeća 

Općine Bebrina dužan je paziti sukladno odredbama propisa kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka.   

 

Članak 9. 

Članovima Općinskog vijeća kao nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog 

tijela Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 10. 

Član Općinskog vijeća kao nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja 

utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

Sukobom interesa smatra se kada je privatni interes člana Općinskog vijeća Općine Bebrina u suprotnosti s javnim 

interesom, a posebice: 

- kada privatni interes člana Općinskog vijeća Općine Bebrina može utjecati na  

njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti (potencijalni sukob interesa). 

- kada je privatni interes člana Općinskog vijeća općine Bebrina utjecao ili se   

osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne   

dužnosti (stvarni sukob interesa).  

Član Općinskog vijeća dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili nastupa odgovarajućih 

okolnosti obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta, te o stupanju 

u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovom vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s Općinom Bebrina. 

Popis udjela iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na službenim stranicama Općine Bebrina 

(www.bebrina.hr).   

 

V. PRIMJENA KODEKSA  

 

Članak 11. 

Član Općinskog vijeća općine Bebrina dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na dužnost potpisati izjavu da je 

upoznat sa sadržajem i odredbama Etičkog kodeksa i s primjenom istog.  

Iznimno u godini usvajanja Etičkog kodeksa, izjave će članovi Općinskog vijeća potpisati na prvoj slijedećoj sjednici 

Općinskog vijeća nakon stupanja na snagu Etičkog kodeksa. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina u svrhu primjene odredbi Etičkog kodeksa priprema materijale i smjernice, 

organizira odgovarajuće edukacije te na druge načine jača svijest članova Općinskog vijeća o obvezama iz Etičkog kodeksa.  

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća svim članovima Općinskog vijeća bit će uručen Etički kodeks, za čega 

će svaki član primitak Etičkog kodeksa vlastoručno potpisati, a tijekom mandata ako dođe do zamjene člana Općinskog vijeća, 

Etički kodeks se istome uručuje na prvoj radnoj sjednici Općinskog vijeća na kojoj nazoči. 

Iznimno u godini usvajanja Etičkog kodeksa, Etički kodeks će biti uručen na prvoj sjednici nakon stupanja na snagu. 

Etički kodeks će biti dostupan javnosti na službenim stranicama Općine Bebrina, www.bebrina.hr.          

 

VI. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 12. 

Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i dva člana. 

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće Općine Bebrina većinom 

glasova svih članova.  

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti počinje danom imenovanja, traje do isteka mandata 

Općinskog vijeća Općine Bebrina.  

 

Članak 13. 

http://www.bebrina.hr/
http://www.bebrina.hr/
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 Etički odbor je tijelo koje ima ulogu nadzora primjene Etičkog kodeksa u prvome stupnju, a Vijeće časti je tijelo koje 

odlučuje u drugom stupnju o odlukama Općinskog vijeća Bebrina o povredama Etičkog kodeksa koji su njegovoj nadležnosti. 

   

Članak 14. 

Predsjednika i jednog člana Etičkog odbora i Vijeća časti imenuje se temeljem provedenog izbora po javnom pozivu 

kojeg će objaviti predsjednik Općinskog vijeća Općine Bebrina.  

  Predsjednika i člana navedenog tijela za nadzor primjene Etičkog kodeksa iz stavka 1. ovog članka imenuje se iz reda 

osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici, koji nisu nositelji političkih dužnosti, nisu članovi niti jedne političke 

stranke ili kandidati nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bebrina.    

   Predsjednike i jednog člana Etičkog odbora i Vijeća časti Općinsko vijeće Općine Bebrina će imenovati na osnovi 

njihovih vlastitih sposobnosti, iskustva, profesionalnih kvaliteta i besprijekornog profesionalnog ponašanja.   

 

Članak 15. 

Po jednog člana Etičkog odbora i jednog člana Vijeća časti Općinsko vijeće će imenovati iz vijećnika u Općinskom 

vijeću. 

   Ako se bude odlučivalo o postupanju člana tijela za nadzor primjene Etičkog kodeksa koji je iz redova članova 

Općinskog vijeća Općine Bebrina, isti će se izuzeti od glasovanja, odnosno od odlučivanja.   

  

Članak 16. 

Etički odbor obavezno obavlja sljedeće poslove: 

- provodi postupak zbog kršenja odredbi Etičkog kodeksa na vlastitu inicijativu ili po pritužbama člana Općinskog vijeća, 

radnog tijela (odbora, komisije, povjerenstva) Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina ili po pritužbi građana, 

- predlaže Općinskom vijeću Općine Bebrina donošenje odluke o usklađenosti postupanja članova Općinskog vijeća s 

Etičkim kodeksom, 

- predlaže sankcije Općinskom vijeću Općine Bebrina za članove Općinskog vijeća za postupanja koja nisu u skladu s 

odredbama Etičkog kodeksa, 

- donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i primjenu Etičkog kodeksa na vlastitu inicijativu ili na zahtjev 

članova Općinskog vijeća, 

- promiče etičke standarde u obnašanju dužnosti u Općinskom vijeću, 

- informira i daje savjete članovima Općinskog vijeća o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihovog integriteta i 

moralnog ponašanja, 

- pruža potporu u primjeni odredbi Etičkog kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi ma informiranje i edukaciju članova 

Općinskog vijeća u području primjene Etičkog kodeksa, 

- donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada i odlučivanja.      

 

Članak 17. 

  Pritužbe za povrede odredbi Etičkog kodeksa podnose se isključivo pisanim putem na adresu nadležnog tijela za 

nadzor i praćenje Etičkog kodeksa, Bebrina 83, 35 254 Bebrina.   

Pritužba mora sadržavati sljedeće elemente:  

- ime i prezime te kontakt osobe koja podnosi pritužbu, 

- ime i prezime člana Općinskog vijeća koji se prijavljuje za povredu odredbi Etičkog kodeksa, 

- navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđena uz obrazloženje, 

- vlastoručni potpis podnositelja pritužbe. 

Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja.  

Anonimne pritužbe se ne prihvaćaju.   

 

Članak 18. 

             U roku od najduže 15 dana od zaprimanja pritužbe za povrede odredbi Etičkog kodeksa, Etički odbor će obavijestiti 

člana Općinskog vijeća protiv kojeg je podnesena pritužba i pozvati ga u roku od najduže 15 dana od dana primitka obavijesti 

Etičkog odbora da dostavi pisano očitovanje o navedenim činjenicama i okolnostima u pritužbi. 

  Ako član Općinskog vijeća ne dostavi pisano očitovanje, Etički odbor će nastaviti provoditi postupak zbog kršenja 

odredbi Etičkog kodeksa.   

 

Članak 19. 

Etički odbor u roku od najduže 60 dana od zaprimanja pritužbe za povrede odredbi Etičkog kodeksa, većinom glasova 

predložiti će Općinskom vijeću Općine Bebrina donošenje odluke o usklađenosti postupanja člana Općinskog vijeća s Etičkim 

kodeksom. 

O odluci Etičkog odbora, Etički odbor će obavijestiti prijavitelja, odnosno podnositelja pritužbe o donesenoj odluci 

na temelju pritužbe.       
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Članak 20. 

Za kršenje pojedinih odredbi Etičkog kodeksa, Općinsko vijeće općine Bebrina  može izreći sankcije, odnosno 

disciplinske mjere poput opomene, upozorenja ili preporuku članu Općinskog vijeća za otklanjanje uzroka postojanja sukoba 

interesa tj. usklađivanje načina djelovanja člana Općinskog vijeća s odredbama Etičkog kodeksa.  

     Izrečene sankcije ili disciplinske mjere, odnosno odluka Općinskog vijeća općine Bebrina objaviti će se u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“ 

 

Članak 21. 

  Protiv odluke Općinskog vijeća Općine Bebrina član Općinskog vijeća može u roku 8 dana od dana primitka odluke 

podnijeti prigovor Vijeću časti.   

 

Članak 22. 

  Vijeće časti, odnosno drugostupanjsko tijelo odlučuje na temelju prigovoru člana Općinskog vijeća na odluku 

Općinskog vijeća Općine Bebrina o povredama Etičkog kodeksa većinom glasova.   

  Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku 

Općinskog vijeća Općine Bebrina u roku od 15 dana od dana podnesenog prigovora.  

 

Članak 23. 

Etički odbor i Vijeće časti treba imati preventivnu savjetodavnu ulogu za članove Općinskog vijeća Općine Bebrina. 

          Članovi Općinskog vijeća Općine Bebrina mogu se obratiti Etičkom odboru i Vijeću časti u slučaju dvojbe da li je 

neko ponašanje sukob interesa ili ne u svrhu sprječavanja da do ostvarenog sukoba interesa i dođe, odnosno da li je određeno 

ponašanje u skladu s odredbama Etičkog kodeksa.  

 

Članak 24. 

    Predsjednici i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti koji nisu istodobno i članovi Općinskog vijeća Bebrina za svoj 

rad imaju pravo na odgovarajuću naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća Općine Bebrina.  

  Stručne i administrativne poslove za Etički odbor i Vijeće časti obavljati će Jedinstveni upravni odjel. 

 Praćenje primjene Etičkog kodeksa uključuje poslove poput vođenja statističkih podataka o primjeni Etičkog kodeksa, 

odnosno broju pritužbi podnesenih za njegovo kršenje, broju pokrenutih postupaka te donesenim odlukama, izrada izvješća o 

primjeni Etičkog kodeksa na godišnjoj razini te drugih poslova koji uključuju prikupljanje, obradu i analizu podataka o primjeni 

Etičkog kodeksa članova Općinskog vijeća.     

  Kako bi se opravdala svrha postojanja i primjena Etičkog kodeksa svi navedeni podaci iz stavka 3. ovog članka biti 

će objavljeni na službenim stranicama Općine Bebrina (www.bebrina.hr).    

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 25. 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/40 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju 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), a u vezi s člankom 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi 

(„Narodne novine“ broj 18/22 i 46/22) i Općinsko vijeće Općine Bebrina na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. rujna 

2022. godine donosi 

PRAVILNIK O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE BEBRINA 

 
1. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

http://www.bebrina.hr/
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Ovim Pravilnikom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina 

Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava i postupak ostvarivanja prava.  

 

Članak 2. 

Prava utvrđena ovim Pravilnikom ne mogu se ostvariti na teret Općine Bebrina ukoliko je zakonom ili drugim propisom 

određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili drugih pravnih i fizičkih osoba.  

 

Sukladno stavku 1. ovog članka, pravo na pomoć nema samac niti član obitelji koji:  

− može sam sebe uzdržavati 

− ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima 

− može osigurati pomoć po drugoj osnovici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.  

 

Članak 3.  

Sredstva za ostvarivanje prava propisana ovim Pravilnikom osiguravaju se u Proračunu Općine.  

Općinsko vijeće Općine Bebrina za svaku kalendarsku godinu donosi Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Bebrina. 

Korisnik prava iz socijalne skrbi ostvaruje za razdoblje od jedne kalendarske godine. 

 

Članak 4.  

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovim Pravilnikom obavljaju Jedinstveni upravni odjel Općine 

Bebrina (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), Povjerenstvo za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i 

Općinski načelnik Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).    

Povjerenstvo imenuje Općinski načelnik Općine Bebrina posebnom odlukom. Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu 

za svoj rad.  

 

Članak 5. 

Izrazi  koji se koriste u ovom Pravilniku za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose  se na muške i ženske osobe.  

 

Članak 6.  

Prava socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom su osobna, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati.  

Korisnik socijalne skrbi može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz ovog Pravilnika, ako 

njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovim Pravilnikom nije 

drugačije  određeno.   

 

2. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 7.  

Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) prema ovom Pravilniku jesu osobe koje ne mogu osigurati uzdržavanje 

svojim radom, pravima koja proizlaze iz rada ili osiguranja, primitkom od imovine, iz drugih izvora, od osoba koje su je dužne 

uzdržavati na temelju zakona kojim se uređuju obiteljski odnosi ili na neki drugi način može ostvariti naknade i usluge u 

sustavu socijalne skrbi pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom. 

U smislu ovoga Pravilnika osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba može 

ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih 

potreba te od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. 

 

Članak 8.  

Samac je osoba  koja živi sama.  

Kućanstvo je  kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života. 

Ostali pojmovi u sustavu socijalne skrbi definiraju se sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i ostalih nadležnih zakona. 

 

Članak 9.  

Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe, osnovne životne potrebe djece i mladeži 

obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja, osnovne životne potrebe djece s 

teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja 

odnosno invaliditeta.  
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Članak 10.  

Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva.  

Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način 

(primjerice, primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o 

oporezivanju dohotka. 

Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno 

novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno 

osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu.  

 

Članak 11.  

Prava iz sustava socijalne skrbi utvrđene ovim Pravilnikom pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mogu se priznati ili 

odobriti: 

1. hrvatskom državljaninu s prebivalištem na području općine Bebrina 

2. strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, iznimno ako to zahtijevaju životne 

okolnosti u kojima se našao 

3. osobi bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj, iznimno 

ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našao   
 

3. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADE IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 12.  

Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi određeno ovim Pravilnikom ukoliko ispunjava jedan od slijedećih 

uvjeta:  

− socijalni uvjet   

− uvjet prihoda. 

 

I. Socijalni uvjet 

Članak 13.  

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od slijedećih prava:  

- zajamčena minimalna naknada 

- pravo na drugi oblik pomoći od Centra pod uvjetom da je ta prava Centar utvrdio ovisno o prihodima obitelji korisnika 

temeljem cenzusa prihoda u skladu s važećim propisima 

- iznenadne teške životne okolnosti (bolest) 

 

II. Uvjet prihoda  

Članak 14.  

Korisnik ispunjava uvjet prihoda ako nema prihod viši od prihoda utvrđenog socijalnim programom Općine za tekuću godinu 

ili ako ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske 

osnovice.  

 

4. OBLICI NAKNADA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 15. 

Naknade po ovom Pravilniku su:   

− naknada za troškove stanovanja  

− jednokratna novčana naknada  

− naknada za novorođeno dijete  

− naknada za troškove prijevoza  

− naknada za jednokratnu novčanu pomoć studentima   

− naknada za pomoć pri kupnji udžbenika, 

− naknada roditeljima djece koja idu u dječje vrtiće  

− drugi oblici naknada.   
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Naknade i visina naknada iz stavka 1. ovog članka ostvarivati će se sukladno zakonskim obvezama i proračunskim 

mogućnostima Općine za tekuću godinu.  

 

 Naknada za troškove stanovanja  

 

Članak 16.  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji 

se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi 

trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. 

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su 

nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisom.  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi. 

Općina Bebrina može može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za 

račun korisnika zajamčene minimalne naknade 

Korisnik može ostvariti pravo na naknadu za troškove stanovanje iz Proračuna Općine Bebrina pod uvjetom da pravo 

za isti trošak stanovanja u tekućoj godini nije ostvario po drugoj osnovi ili od drugog tijela.  

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za naknadu za troškove stanovanja, kao dokaz ispunjavanja socijalnog uvjeta, korisnik je 

dužan priložiti: 

1. rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi 

2. preslika kartice tekućeg računa sa iban brojem ili zaštićeni račun 

3. izjavu o tome da isto pravo nije ostvareno po drugoj osnovi 

4. izjavu da se griju na drva (kod troškova stanovanja za ogrijev) 

5. dodatnu odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje troškova stanovanja 

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za naknadu, kao dokaz ispunjenja uvjeta prihoda, korisnik je dužan priložiti: 

1. izjavu o zajedničkom kućanstvu 

2. preslike osobnih iskaznica za sve članove kućanstva zajedno s OIB-om 

3. potvrda o visini dohotka za članove kućanstva ne starija od 30 dana 

4. potvrda škole za školsku djecu (ako je primjenjivo) 

5. preslika kartice tekućeg računa sa iban brojem ili zaštićeni račun 

6. izjavu da se griju na drva (kod troškova stanovanja za ogrijev) 

Podnosnitelj zahtjeva se može osloboditi plaćanja komunalne naknade u punom ili djelomičnom iznosu sukladno 

odredbama Odluke o komunalnoj naknadi.   

Postupak utvđivanja ispunjavanja uvjeta za korištenje naknade za troškove stanovanja provodi Povjerenstvo za socijalnu 

skrb. Odluku o visini naknade za troškove stanovanja donosi Općinski načelnik za svaki pojedinačni zahtjev ovisno o 

okolnostima, osim u slučajevima kad je zakonom propisano da odluku o visini naknade donosi predstavničko tijelo.  

Po provedenom postupku Povjerenstva i doneseno odluci Općinskog načelnika, pravo se utvrđuje rješenjem Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

  

 Jednokratna novčana naknada  

Članak 17.  

 Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog koje zbog podmirenja izvanrednih troškova 

nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode 

i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć samac ili kućanstvo može ostvariti jednom u tekućoj godini, ako za istu potrebu 

nije ostvario pomoć po drugoj osnovi. 

 

Uz zahtjev za jednokratnu pomoć potrebno je priložiti: 

1. izjava o članovima zajedničkog kućanstva 

2. preslike osobnih iskaznica za sve članove kućanstva zajedno sa popisom oib-ova 

3. potvrda o visini dohotka sa porezne uprave za sve punoljetne i zaposlene članove kućanstva 

4. potvrda škole za školsku djecu (ako je primjenjivo) 
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5. rješenje centra za socijalnu skrb o zajamčenoj minimalnoj naknadi i visini zajamčene minimalne naknade, ako je 

primjenjivo 

6. uvjerenje o doplatku za pomoć i njegu (puni ili smanjeni iznos), ako je primjenjivo 

7. preslika kartice tekućeg računa sa iban brojem ili zaštićeni račun 

8. obrazloženi zahtjev ili dokaz o potrebi za koju se traži jednokratna novčana pomoć. 

 

Jednokratna naknada iz stavka 1. ovog Pravilnika, može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili 

nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u 

suradnji s humanitarnim organizacijama.  

 

Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Jednokratna 

naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad Povjerenstvo utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da on 

pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.  

Jednokratna naknada odobrava se Rješenjem koju Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina  donosi na temelju 

prijedloga Povjerenstva. Odluku o visini jednokratne pomoći donosi Općinski načelnik za svaki pojedinačni zahtjev ovisno o 

okolnostima slučaja. 

 

 Naknada za novorođeno dijete  

Članak 18.  

Pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete ostvaraju roditelji koji imaju prijavljeno prebivalište na području 

Općine Bebrina.  

Pravo na naknadu roditelji mogu ostvariti pod uvjetima i u visini koje je utvrdilo Općinsko vijeće Odlukom o naknadi 

rodiljama za rođenje djeteta. 

 

 Naknada za troškove prijevoza  

Članak 19.  

Naknadu za troškove prijevoza u smislu sufinanciranja troškova prijevoza ostvaraju učenici srednjih škola koji imaju 

prebivalište na području Općine i to u iznosu koji je definiran odlukom predstavničkog tijela, te Ugovorom o međusobnim 

pravima i obvezama sklopljen između Općine Bebrine i autoprijevoznika.  

 

 Naknada za jednokratnu novčanu pomoć studentima  

Članak 20.  

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine 

Bebrina.  

Pravo na isplatu jednokratne novčane pomoći studenti mogu ostvariti pod uvjetima i u visini koje je utvrdilo Općinsko vijeće 

Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoći svim studentima s područja Općine Bebrina.  

 

 Naknada za pomoć pri kupnji udžbenika 

 

Članak 21.  

Pravo na pomoć pri kupnji udžbenika imaju djeca s prebivalištem na području Općine Bebrina.  

Pravo na pomoć učenici mogu ostvariti na način i pod uvjetima određenim posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine 

Bebrina. 

 

 Naknada roditeljima djece koja idu u dječje vrtiće  

Članak 22.  

Pravo na isplatu naknade za dječje vrtiće imaju roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina.  

Pravo na isplatu naknade roditelji mogu ostvariti pod uvjetima i u visini koje je utvrdilo Općinsko vijeće Odlukom o isplati 

naknade roditeljima djece s područja Općine Bebrina čija djeca pohađaju dječje vrtiće.  

  

Drugi oblici naknade  

 

Oslobođenje plaćanja grobne naknade 
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Članak 23. 

Pravo na oslobođenje od plaćanja grobne naknade imaju članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Pravo na oslobođenje 

plaćanja grobne naknade odnosi se na grobna mjesta poginulih hrvatskih branitelja. 

Uz zahtjev za oslobođenje plaćanja grobne naknade potrebno je priložiti: 

1. osobnu iskaznicu 

2. dokaz o statusu branitelja  

3. drugi dokaz o statusu člana obitelji poginulog hrvatskog branitelja 

 

Zahtjev za oslobođenje plaćanja grobne naknade mogu podnijeti osobe koje ispunjavanju socijalni uvijet ili uvijet prihoda 

iz članaka 13. i 14. ovog Pravilnika. 

Uz zahtjev iz prethodnog stavka dužni su priložiti: 

1. osobnu iskaznicu 

2. potvrda o visini dohotka Porezne uprave 

3. odgovarajuće rješenje Centra za socijalnu skrb 

4. izjavu o članovima kućanstva 

Oslobođenje od plaćanja grobne naknade strogo je osobno pravo koje se ne prenosi niti nasljeđuje, te traje za vrijeme 

trajanja okolnosti temeljem kojih je oslobođenje nastalo. 

Oslobođeno obveznik dužan je promijenu osnove za plaćanje ili oslobođenje plaćanja grobne naknade u roku od 15 dana 

od nastanka prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu. 

U slučaju propuštanja prijave nastale promijene, Općina Bebrina će po službenoj dužnosti izvršiti utvrđivanje činjeničnog 

stanja i promijenu osnove naplate. 

 

5. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ PRAVILNIKA 

 

Članak 24. 

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Pravilnikom pokreće se na zahtjev korisnika, roditelja, skrbnika ili po službenoj 

dužnosti.    

 

Članak 25.  

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz Pravilnika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina. 

Uz zahtjev Korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne za utvrđivanje  postojanja uvjeta potrebnih  

za ostvarivanje prava  iz Pravilnika. 

Korisnik  je  obvezan dati  istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi 

priznavanje prava iz Pravilnika i pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz Pravilnika. 

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu Korisnik odgovara materijalno i kazneno.  

Zahtjev koji ne sadrži potrebne podatke odbit će se kao nepotpun. 

 

Članak 26.  

 O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovim Pravilnikom odlučuje Povjerenstvo. Povjerenstvo 

donosi odluke na sjednicama. 

 Povjerenstvo može u slučaju sumnje ili nesklada stvarnog stanja i priloženih isprava, odbiti zahtjev. Povjerenstvo 

predlaže donošenje rješenja o priznavanju prava. U svom prijedlogu Povjerenstvo navodi iznos visine pojedine nakande koji 

je svojom odlukom odredio Općinski načelnik. 

Korisnik je obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje 

prava propisanih ovim Pravilnikom, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi 

ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje. 

Na zahtjev Općine Bebrina, korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava. U slučaju 

nenamjenskog trošenja sredstava ili ne dostave pethodno navedenog izvješća, korisnik će biti u obvezi vratiti dobivena sredstva 

te gubi mogućnost ostvarivanja prava tijekom slijedeće 2 godine. 

 

Članak 27. 
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Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovim Pravilnikom, obvezan je Općini nadoknaditi 

štetu, ako je:  

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno 

netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada, 

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on 

odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

 

Članak 28.  

 Općina Bebrina će na internetskoj stranici Općine Bebrina istaknuti popis isprava potrebnih za ostvarivanje pojedinih 

prava utvrđenih ovim Pravilnikom.  

 

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 29.  

 U cijelom tekstu Pravilnika riječi „Centar za socijalnu skrb“ u određenom vremenu i padežu zamjenjuju se riječima „ 

Zavod za socijalni rad“ u odgovarajućem vremenu i padežu.  

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine Bebrina“, osim stavka 1. ovog članka 

Pravilnika koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2023. godine. 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ 22/2018).  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/41 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15., 123/17, 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 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bebrina održanoj dana 13. rujna 2022. godine, 

donosi se 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE 

BEBRINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2022. GODINE DO 30. LIPNJA 2022. GODINE 

Članak 1.  

 Ovim Zaključkom usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 

2022. godine koje je podnio Općinski načelnik. 

 

Članak 2. 

Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. 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: 024-02/22-02/42 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  
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IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 



Stranica 114, Broj 3/2022 GLASNIK OPĆINE BEBRINA 27. rujna 2022. godine 

 

 

 



Stranica 115, Broj 3/2022 GLASNIK OPĆINE BEBRINA 27. rujna 2022. godine 

 

 

 



Stranica 116, Broj 3/2022 GLASNIK OPĆINE BEBRINA 27. rujna 2022. godine 

 

 

 

 



Stranica 117, Broj 3/2022 GLASNIK OPĆINE BEBRINA 27. rujna 2022. godine 

 

 

 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (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 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 9. sjednici od dana 13. rujna 2022. godine donosi 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU U PROJEKT „AKTIVNA ŠUMA“ 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnog ulaganja u projekt „Aktivna 

šuma“ na katastarskoj čestici 984 u katastarskoj općini Bebrina i katastarskoj čestici 35/1 u katastarskoj općini Banovci u cilju 

podizanja kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja na području općine Bebrina.  

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje odluka o izradi projektno-tehničke dokumentacije i 

prijavi projekta radi unaprjeđenja i razvoja sadržaja na području općine Bebrina  na natječaje tijela javne vlasti i drugih davatelja 

sredstava, a u svrhu stjecanja odgovarajućih sredstava sufinanciranja i novčane pomoći pri provedbi projekta. 

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 natječaje iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/43 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 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, 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 „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko vijeće 

Općine Bebrina na 9. sjednici od dana 13. rujna 2022. godine donosi 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU U PROJEKT „STAZA KROŠNJI“ 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnog ulaganja u projekt „Staza 

krošnji“ na katastarskoj čestici 984 u katastarskoj općini Bebrina i katastarskoj čestici 35/1 u katastarskoj općini Banovci u 

cilju podizanja kvalitete sportsko-rekreacijskih i društvenih sadržaja na području općine Bebrina.  

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje odluka o izradi projektno-tehničke dokumentacije i 

prijavi projekta radi unaprjeđenja i razvoja sportskih sadržaja na području općine Bebrina na natječaje tijela javne vlasti i drugih 

davatelja sredstava, a u svrhu stjecanja odgovarajućih sredstava sufinanciranja i novčane pomoći pri provedbi projekta. 

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 natječaje iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/44 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     
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                                                         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, 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 „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko vijeće 

Općine Bebrina na 9. sjednici od dana 13. rujna 2022. godine donosi 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU U PROJEKT „TEMATSKA STAZA OD STABLA 

DO STABLA“ 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnog ulaganja u projekt 

„Tematska staza od stabla do stabla“ na katastarskoj čestici 984 u katastarskoj općini Bebrina i katastarskoj čestici 35/1 u 

katastarskoj općini Banovci u cilju podizanja kvalitete sportsko-rekreacijskih i društvenih sadržaja na području općine Bebrina.  

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje odluka o izradi projektno-tehničke dokumentacije i 

prijavi projekta radi unaprjeđenja i razvoja sportskih sadržaja na području općine Bebrina  na natječaje tijela javne vlasti i 

drugih davatelja sredstava, a u svrhu stjecanja odgovarajućih sredstava sufinanciranja i novčane pomoći pri provedbi projekta. 

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 natječaje iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/45 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 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, 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 „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko vijeće 

Općine Bebrina na 9. sjednici od dana 13. rujna 2022. godine donosi 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU U PROJEKT „BICIKLISTIČKA STAZA SAVA“ 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnog ulaganja u projekt 

„Biciklistička staza Sava“ na katastarskoj čestici 684 u katastarskoj općini Dubočac u cilju razvoja javne posjetiteljske 

turističke infrastrukture i infrastrukture aktivnog turizma, a radi povećanja raznovrsnost turističke ponude. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje odluka o izradi projektno-tehničke dokumentacije i 

prijavi projekta radi unaprjeđenja i razvoja sadržaja na području općine Bebrina  na natječaje tijela javne vlasti i drugih davatelja 

sredstava, a u svrhu stjecanja odgovarajućih sredstava sufinanciranja i novčane pomoći pri provedbi projekta. 

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 natječaje iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 
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KLASA: 024-02/22-02/46 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 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, 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 „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko vijeće 

Općine Bebrina na 9. sjednici od dana 13. sjednici 2022. godine donosi 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU U PROJEKT „PRISTANIŠTE DUBOČAC“ 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnog ulaganja u projekt 

„Pristanište Dubočac“ na katastarskoj čestici 684 u katastarskoj općini Dubočac u cilju razvoja javne posjetiteljske turističke 

infrastrukture i infrastrukture aktivnog turizma, a radi povećanja raznovrsnost turističke ponude. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje odluka o izradi projektno-tehničke dokumentacije i 

pripreme i prijave projekta unaprjeđenja i razvoja sadržaja na području općine Bebrina na natječaje tijela javne vlasti i drugih 

davatelja sredstava, a u svrhu stjecanja odgovarajućih sredstava sufinanciranja i novčane pomoći pri provedbi projekta. 

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 natječaje iz prethodnog stavka. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/47 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 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, 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 „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021) Općinsko vijeće 

Općine Bebrina na 9. sjednici od dana 13. rujna 2022. godine donosi 

ODLUKU O KAPITALNOM ULAGANJU U PROJEKT „KAMP ODMORIŠTE DUBOČAC“ 

Članak 1. 

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Bebrina daje suglasnost na provedbu kapitalnog ulaganja u projekt „Kamp 

odmorište Dubočac“ na katastarskoj čestici 256/6 u katastarskoj općini Dubočac u cilju razvoja javne turističke infrastrukture 

i povećanja raznovrsnost turističke ponude. 

 

Članak 2. 

Ovom odlukom ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje odluka o izradi projektno-tehničke dokumentacije i 

prijavi projekta radi unaprjeđenja i razvoja sadržaja na području općine Bebrina  na natječaje tijela javne vlasti i drugih davatelja 

sredstava, a u svrhu stjecanja odgovarajućih sredstava sufinanciranja i novčane pomoći pri provedbi projekta. 

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 natječaje iz prethodnog stavka. 
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Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/48 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19) te članka 

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

Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020 i 04/2021) na 9. sjednici Općinskog vijeće Općine Bebrina održanoj dana 13. rujna 

2022. godine, a na prijedlog Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države, donosi se 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH  PONUDA NA NATJEČAJU ZA ZAKUP 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE 

BEBRINA OD 22. SRPNJA 2020. GODINE 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom izabiru najpovoljnije ponude za zakup (dalje u tekstu: Odluka) na Javnom natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina (KLASA:021-05/20-01/35, 

URBROJ:2178/02-03-20-2 od 21. svibnja 2020. godine) na  prijedlog Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u 

vlasništvu države imenovanoga od strane Općinskog vijeća općine Bebrina. 

Odluka iz stavka  1. ovoga članka se donosi za proizvodno-tehnološke cjeline (dalje u teksu: PTC) pojedinačno koje 

se daju na rok od 25 godina.  

Ovom se odlukom u zakup ne daju PTC 22, PTC 23, PTC 24, PTC 25, PTC 26, PTC 27, PTC 29, PTC 30, PTC 33, 

PTC 34, PTC 35, PTC 36, PTC 41, PTC 42, PTC 44, PTC 46, PTC 48, PTC 54, PTC 80, PTC 81, PTC 108, PTC 110, PTC 

111, PTC 112, PTC 114, PTC 115, PTC 122, PTC 123, PTC 145, PTC 146, PTC 152, PTC 177, PTC 178, PTC 179, PTC 180, 

PTC 181, PTC 182, PTC 183, PTC 192, PTC 193, PTC 194, PTC 217, PTC 277, PTC 278, PTC 390, PTC 391, PTC 401, PTC 

402, PTC 446, PTC 448 i PTC 462 od kojih su ponuditelji sukladno članku 6. stavku 3. Pravilnika o provođenju javnog natječaja 

za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/2019) 

pisanom izjavom odustali, a za koje nema više ponuditelja. 

 

Ovom se Odlukom u zakup se ne daju PTC 13, PTC 51, PTC 52, PTC 53, PTC 150, PTC 157, PTC 158, PTC 159, 

PTC 160, PTC 161, PTC 203, PTC 205, PTC 206, PTC 212, PTC 213, PTC 214, PTC 215, PTC 275, PTC 276, PTC 279 i 

PTC 458 za koje je dostavljena po jedna ponuda, a u tijeku provedbe javnog natječaja nastupila je smrt ponuditelja.  

 

Ovom se Odlukom u zakup ne daju PTC 405 i PTC 413 za koje ponuditelji nisu prihvatili najvišu cijene koju je 

ponudio bilo koji od ponuđača koji je ispunjavao natječajne uvjete, a za koje nema više ponuditelja. 

 

 Ovom Odlukom u zakup se ne daju PTC 1, PTC 10, PTC 11, PTC 43, PTC 47, PTC 58, PTC 64, PTC 65, PTC 66, 

PTC 67, PTC 68, PTC 69, PTC 70, PTC 71, PTC 72, PTC 82, PTC 83, PTC 84, PTC 85, PTC 86, PTC 87, PTC 88, PTC 89, 

PTC 90, PTC 91, PTC 92, PTC 93, PTC 106, PTC 107, PTC 121, PTC 136, PTC 137, PTC 138, PTC 139, PTC 140, PTC 141, 

PTC 142, PTC 143, PTC 166, PTC 167, PTC 168, PTC 169, PTC 175, PTC 176, PTC 218, PTC 227, PTC 228, PTC 229, PTC 

236, PTC 241, PTC 242, PTC 256, PTC 257, PTC 258, PTC 259, PTC 267, PTC 269, PTC 270, PTC 271, PTC 272, PTC 273, 

PTC 274, PTC 283, PTC 284, PTC 285, PTC 286, PTC 287, PTC 288, PTC 289, PTC 290, PTC 291, PTC 292, PTC 293, PTC 

294, PTC 295, PTC 296, PTC 297, PTC 298, PTC 299, PTC 300, PTC 301, PTC 302, PTC 303, PTC 304, PTC 305, PTC 306, 

PTC 307, PTC 308, PTC 309, PTC 310, PTC 311, PTC 312, PTC 313, PTC 314, PTC 317, PTC 318, PTC 319, PTC 320, PTC 

321, PTC 322, PTC 323, PTC 324, PTC 325, PTC 326, PTC 327, PTC 328, PTC 329, PTC 330, PTC 331, PTC 332, PTC 333, 

PTC 334, PTC 335, PTC 336, PTC 337, PTC 338, PTC 339, PTC 340, PTC 346, PTC 347, PTC 348, PTC 350, PTC 351, PTC 

353, PTC 354, PTC 355, PTC 356, PTC 357, PTC 358, PTC 359, PTC 360, PTC 361, PTC 362, PTC 363, PTC 364, PTC 365, 

PTC 367, PTC 368, PTC 369, PTC 370, PTC 371, PTC 372, PTC 373, PTC 374, PTC 375, PTC 376, PTC 377, PTC 378, PTC 

379, PTC 380, PTC 381, PTC 382, PTC 383, PTC 384, PTC 385, PTC 389, PTC 392, PTC 409, PTC 410, PTC 411, PTC 414, 

PTC 416, PTC 417, PTC 418, PTC 419, PTC 420, PTC 421, PTC 422, PTC 423, PTC 424, PTC 430, PTC 431, PTC 432, PTC 
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433, PTC 434, PTC 435, PTC 438, PTC 439, PTC 441, PTC 442, PTC 450, PTC 452, PTC 460, PTC 461, PTC 474, PTC 475, 

PTC 476, PTC 477, PTC 478 i PTC 479 za koje nije dostavljena ni jedna valjana ponuda.  

Ovom Odlukom u zakup se ne daju PTC 4, PTC 5, PTC 8, PTC 20, PTC 28, PTC 31, PTC 32, PTC 45, PTC 55, PTC 

116, PTC 120, PTC 133, PTC 134, PTC 148, PTC 151, PTC 162, PTC 171, PTC 172, PTC 204, PTC 207, PTC 211, PTC 234, 

PTC 240, PTC 244, PTC 246, PTC 344, PTC 406, PTC 428 i PTC 451 zbog neusklađenih imovinsko-pravnih odnosa.  

Ovom Odlukom u zakup se ne daju PTC 12, PTC 49, PTC 50, PTC 60, PTC 219 i PTC 220 zbog razlike u podacima 

iz podsjedovnih listova (kultura i površina) prilikom objavljivanja javnog natječaja i podacima posjedovnih listova u trenutku 

donošenja ove Odluke.   

Ovom Odlukom u zakup se ne daju PTC 397, PTC 398 i PTC 399 jer se sukladno očitovanju Upravnog odjela za 

graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije nalaze unutar granica građevinskog područja. 

Ovom Odlukom u zakup se daje 1.070,0150 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, od ukupno 1.463,3083 

ha za koliko je raspisan javni natječaj. 

 

Članak 2.  

PTC 2 (k.č.br. 1295 i 1296 k.o. Bebrina) ukupna površina 11,4729 ha, za koju su zaprimljene 22 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Mihael Kljajić, Zbjeg 26, 35 254 Bebrina, OIB:64735735338, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka e. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) (dalje u tekstu: Zakon), po 

godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.382,82 kn.  

 

Članak 3.  

PTC 3 (k.č.br. 1298 i 1299 k.o. Bebrina) ukupna površina 14,0618 ha, za koju su zaprimljene 23 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Autoprijevoznik Antun Tominović, Antun Tominović, Kaniža 143, 35 254 Bebrina, OIB:94671405207, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2., točka e. Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 9.871,38 kn. 

 

Članak 4.  

PTC 6 (k.č.br. 992 k.o. Banovci i k.č.br. 1332 k.o. Bebrina) ukupna površina 8,5061 ha, za koju su zaprimljene 33 ponude, 

daje se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Babaić Gabriel, nositelj Babaić Gabriel, Savska 3, Kaniža, 35 254 Bebrina, 

OIB:34708451373, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. 

Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 5.971,28 kn.  

 

Članak 5.  

PTC 7 (k.č.br. 1014 i 1331 k.o. Bebrina i k.č.br. 991 k.o. Banovci) ukupna površina 6,6749 ha, za koju su zaprimljene 26 

ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Kolesarić Branimir, Dubočac 109, 35 254 Bebrina, OIB:40319857135, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 4.685,78 kn.  

 

Članak 6.  

PTC 9 (k.č.br. 1305 i 1306 k.o. Bebrina) ukupna površina 16,1711 ha, za koju su zaprimljene 24 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Tominović Marko, Marko Tominović, Kaniža 143, 35 254 Bebrina, OIB:08235921691, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 11.352,12 kn.  

 

Članak 7.  

PTC 14 (k.č.br. 1290 k.o. Bebrina i k.č.br. 1218 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 16,1681 ha, za koju su zaprimljene 23 

ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju Svinjogojstvo Kolesarić, obrt za poljoprivrednu proizvodnju, vlasnik Marica 

Kolesarić, Šumeće 1 j, 35 254 Bebrina, OIB:80970460242, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka a. Zakona, dodatni 

kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 11.350,00 kn. 

 

Članak 8.  

PTC 15 (k.č.br. 1289 k.o. Bebrina i k.č.br. 1217 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 17,7888 ha, za koju su zaprimljene 32 

ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Kolesarić Branimir, Dubočac 109, 35 254 Bebrina, OIB:40319857135, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 12.487,74 kn.  

 

Članak 9.  

PTC 16 (k.č.br. 1288 k.o. Bebrina i k.č.br. 1216 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 16,9886 ha, za koju su zaprimljene 32 

ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju Poljoprivredno gospodarstvo Kolesarić, vlasnik Miro Kolesarić, Dubočac 

113, 35 254 Bebrina, OIB:82129362165, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u 

iznosu od 11.926,00 kn.  
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Članak 10.  

PTC 17 (k.č.br. 1287 k.o. Bebrina i k.č.br. 1214 i 1215 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 15,8439 ha, za koju su zaprimljene 

33 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Boić Antonija, Banovci 73 B, 35 254 Bebrina, OIB:25003600564, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1., točka d. Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 10.935,00 kn.  

 

Članak 11.  

PTC 18 (k.č.br. 1286 k.o. Bebrina i k.č.br. 1212 i 1213 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 14,3939 ha, za koju su zaprimljene 

32 ponude, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Petošević, Branko Petošević, Bebrina 115, 35 254 Bebrina, 

OIB:05085996060, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 9.778,90 kn.  

 

Članak 12.  

PTC 19 (k.č.br. 1285 k.o. Bebrina i k.č.br. 1210 i 1211 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 9,6199 ha, za koju su zaprimljene 

35 ponuda, daje se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Petošević, Branko Petošević, Bebrina 115, 35 254 Bebrina, 

OIB:05085996060, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.406,04 kn.  

 

Članak 13. 

PTC 21 (k.č.br. 283, 283 k.o. Banovci) ukupna površina 0,6142 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Eugen, Dubočac 113, 35 254 Bebrina, OIB:54775804668, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 374,44 kn.   

 

Članak 14.  

PTC 37 (k.č.br. 392, 392 k.o. Banovci) ukupna površina 1,9355 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Čondrić, Ivan Čondrić, Dubočac 19, 35 254 Bebrina, OIB:86184058559, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.100,00 kn.  

 

Članak 15.  

PTC 38 (k.č.br. 403, 403 k.o. Banovci) ukupna površina 2,2371 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Zoran Franić, Vladimira Nazora 18, 35 250 Oriovac, OIB:99476108432, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 750,00 kn.  

 

Članak 16.  

PTC 39 (k.č.br. 434 k.o. Banovci) ukupna površina 2,3138 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Kolesarić Davor, Dubočac 103, 35 254 Bebrina, OIB:93991538302, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.623,28 kn.  

 

Članak 17.  

PTC 40 (k.č.br. 436 k.o. Banovci) ukupna površina 1,2613 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Zoran Franić, Vladimira Nazora 18, 35 250 Oriovac, OIB:99476108432, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 316,84 kn.  

 

Članak 18.  

PTC 56 (k.č.br. 612/1 k.o. Banovci) ukupna površina 5,8806 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Mrkalj, Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:34296945851, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. 

Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.800,00 kn.  

 

Članak 19.  

PTC 57 (k.č.br. 613, 613 k.o. Banovci) ukupna površina 1,3610 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 650,00 kn.  

 

Članak 20.  

PTC 59 (k.č.br. 627, 627, 627 k.o. Banovci) ukupna površina 2,0725 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 650,00 kn.  

 

Članak 21.  
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PTC 61 (k.č.br. 630, 630, 630 k.o. Banovci) ukupna površina 2,5234 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 850,00 kn.  

 

Članak 22.  

PTC 62 (k.č.br. 638, 638 k.o. Banovci) ukupna površina 2,5082 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 850,00 kn.  

 

Članak 23.  

PTC 63 (k.č.br. 643/1, 643/1 k.o. Banovci) ukupna površina 1,6101 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Marko Mrkalj, Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:34296945851, prema kriteriju iz članka 36., stavak  1., 

točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 250,00 kn.  

 

Članak 24.  

PTC 73 (k.č.br. 786, 786 k.o. Banovci) ukupna površina 1,7997 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Čondrić, Ivan Čondrić, Dubočac 19, 35 254 Bebrina, OIB:86184058559, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.050,00 kn.  

 

Članak 25.  

PTC 74 (k.č.br. 787 k.o. Banovci) ukupna površina 1,4834 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Fatović, Ivan Fatović, Zbjeg 117, 35 254 Bebrina, OIB:57365302782, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.000,00 kn.  

 

Članak 26.  

PTC 75 (k.č.br. 788 k.o. Banovci) ukupna površina 0,6821 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Fatović, Ivan Fatović, Zbjeg 117, 35 254 Bebrina, OIB:57365302782, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 460,00 kn.  

 

Članak 27.  

PTC 76 (k.č.br. 789 k.o. Banovci) ukupna površina 0,4343 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Fatović, Ivan Fatović, Zbjeg 117, 35 254 Bebrina, OIB:57365302782, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 300,00 kn.  

 

Članak 28.  

PTC 77 (k.č.br. 790 k.o. Banovci) ukupna površina 1,1133 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Fatović, Ivan Fatović, Zbjeg 117, 35 254 Bebrina, OIB:57365302782, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 700,00 kn.  

 

Članak 29.  

PTC 78 (k.č.br. 791/2, 791/2 k.o. Banovci) ukupna površina 0,8632 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Ćosić Josip, Banovci 51, 35 254 Bebrina, OIB:19879560980, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 220,00 kn.  

 

Članak 30.  

PTC 79 (k.č.br. 791/3, 791/3 k.o. Banovci) ukupna površina 1,4386 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Ćosić Josip, Banovci 51, 35 254 Bebrina, OIB:19879560980, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 352,76 kn.  

 

Članak 31.  

PTC 94 (k.č.br. 836, 836 k.o. Banovci) ukupna površina 2,9801 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Antonija Boić, Banovci 73 B, 35 254 Bebrina, OIB:25003600564, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.092,04 kn. 

  

Članak 32.  

PTC 95 (k.č.br. 990 k.o. Banovci) ukupna površina 4,2623 ha, za koju su zaprimljene 36 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Crnac, Matija Crnac, Bebrina 94, 35 254 Bebrina, OIB:23779413605, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.992,14 kn.  
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Članak 33.  

PTC 96 (k.č.br. 995 k.o. Banovci) ukupna površina 5,4414 ha, za koju su zaprimljene 36 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Kolesarić Branimir, Dubočac 109, 35 254 Bebrina, OIB:40319857135, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 3.819,86 kn.  

 

Članak 34.  

PTC 97 (k.č.br. 996 k.o. Banovci) ukupna površina 11,4535 ha, za koju su zaprimljene 38 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Crnac, Matija Crnac, Bebrina 94, 35 254 Bebrina, OIB:23779413605, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 8.040,36 

kn.  

 

Članak 35.  

PTC 98 (k.č.br. 997 k.o. Banovci) ukupna površina 5,7956 ha, za koju su zaprimljene 38 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

OPG Boić Antonija, Banovci 73 B, 35 254 Bebrina, OIB:25003600564, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. 

Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 4.068,52 kn.  

 

Članak 36.  

PTC 99 (k.č.br. 998 k.o. Banovci) ukupna površina 5,2871 ha, za koju su zaprimljene 35 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Boić Antonija, Banovci 73 B, 35 254 Bebrina, OIB:25003600564, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 3.711,54 kn.  

 

Članak 37.  

PTC 100 (k.č.br. 999 k.o. Banovci) ukupna površina 5,1877 ha, za koju su zaprimljene 36 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Tominović Marko, Marko Tominović, Kaniža 143, 35 254 Bebrina, OIB:08235921691, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 3.641,76 kn.  

 

Članak 38.  

PTC 101 (k.č.br. 1000, 1000 k.o. Banovci) ukupna površina 4,3997 ha, za koju su zaprimljene 25 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Zlatko Filajdić, nositelj Zlatko Filajdić, Kaniža 49, 35 254 Bebrina, OIB:44778565074, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka b., broj 2 Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 2.932,08 kn.  

 

Članak 39.  

PTC 102 (k.č.br. 1001 k.o. Banovci) ukupna površina 13,6898 ha, za koju su zaprimljene 33 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Crnac, Matija Crnac, Bebrina 94, 35 254 Bebrina, OIB:23779413605, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 9.610,24 

kn.  

 

Članak 40.  

PTC 103 (k.č.br. 1020, 1020 k.o. Banovci) ukupna površina 10,3422 ha, za koju su zaprimljene 17 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Fatović, Ivan Fatović, Zbjeg 117, 35 254 Bebrina, OIB:57365302782, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

4.538,98 kn.  

 

Članak 41.  

PTC 104 (k.č.br. 1021, 1021 k.o. Banovci) ukupna površina 8,9805 ha, za koju su zaprimljene 28 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Olujević Ivan, Banovci 1, 35 254 Bebrina, OIB:72165958544, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 4.743,22 kn.  

 

Članak 42.  

PTC 105 (k.č.br. 1022, 1022 k.o. Banovci) ukupna površina 9,5716 ha, za koju su zaprimljene 29 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Olujević Ivan, Banovci 1, 35 254 Bebrina, OIB:72165958544, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 5.221,44 kn.  

 

Članak 43.  

PTC 109 (k.č.br. 360 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,1259 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Balen, Zlatko Balen, Matije Gupca 18, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:89927422715, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 790,37 kn.  

 

Članak 44.  
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PTC 113 (k.č.br. 364 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,3375 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Mrkalj, Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:34296945851, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. 

Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 140,00 kn.  

 

Članak 45.  

PTC 117 (k.č.br. 411 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,1747 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Mrkalj, Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:34296945851, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. 

Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 250,00 kn.  

 

Članak 46.  

PTC 118 (k.č.br. 417 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,5603 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Petošević, Branko Petošević, Bebrina 115, 35 254 Bebrina, OIB:05085996060, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.  

 

Članak 47.  

PTC 119 (k.č.br. 418 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,1989 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Petošević, Branko Petošević, Bebrina 115, 35 254 Bebrina, OIB:05085996060, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 500,00 kn.  

 

Članak 48.  

PTC 124 (k.č.br. 457 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,3546 ha, za koju su zaprimljene 6 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Mrkalj, Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:34296945851, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. 

Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 510,00 kn.  

 

Članak 49.  

PTC 125 (k.č.br. 458, 458 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,5867 ha, za koju su zaprimljene 6 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.100,00 kn.  

 

Članak 50.  

PTC 126 (k.č.br. 459, 459 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,2872 ha, za koju su zaprimljene 6 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 900,00 kn.  

 

Članak 51.  

PTC 127 (k.č.br. 460, 460 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,1610 ha, za koju su zaprimljene 6 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 560,00 kn.  

 

Članak 52.  

PTC 128 (k.č.br. 461, 461 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,9697 ha, za koju su zaprimljene 6 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 600,00 kn.  

 

Članak 53.  

PTC 129 (k.č.br. 462 k.o. Bebrina) ukupna površina 3,3996 ha, za koju su zaprimljene 6 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 700,00 kn.  

 

Članak 54.  

PTC 130 (k.č.br. 539, 539 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,2660 ha, za koju su zaprimljene 7 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 563,18 kn.  

 

Članak 55.  

PTC 131 (k.č.br. 546, 546 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,1083 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Bazo, nositelj Dragan Bazo, Bebrina 3, 35 254 Bebrina, OIB:66658102853, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.163,76 kn.  

 

Članak 56.  
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PTC 132 (k.č.br. 548/3 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,2877 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Bazo, nositelj Dragan Bazo, Bebrina 3, 35 254 Bebrina, OIB:66658102853, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 60,00 kn.  

 

Članak 57.  

PTC 135 (k.č.br. 552 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,9916 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Zoran Franić, Vladimira Nazora 18, 35 250 Oriovac, OIB:99476108432, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 398,62 kn.  

 

Članak 58.  

PTC 144 (k.č.br. 627/1 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,8579 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Zlatko Filajdić, nositelj Zlatko Filajdić, Kaniža 49, 35 254 Bebrina, OIB:44778565074, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka b., broj 2 Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 1.304,24 kn. 

 

Članak 59.  

PTC 147 (k.č.br. 698, 698 k.o. Bebrina) ukupna površina 5,0717 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Čuletić Josip, Nikole Zrinskog 22, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:8762912796, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.799,55 kn.  

 

Članak 60. 

PTC 149 (k.č.br. 743 k.o. Bebrina) ukupna površina 4,6257 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Ilija Olujević, nositelja Ilije Olujević, Bebrina 120, 35 254 Bebrina, OIB:83801764562, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.623,62 kn.  

 

Članak 61.  

PTC 153 (k.č.br. 770, 770 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,0743 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Šoldra Josip, nositelj Josip Šoldra, Bebrina 168 C, 35 254 Bebrina, OIB:16495480088, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 1.270,40 kn.  

 

Članak 62.  

PTC 154 (k.č.br. 771, 771 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,0572 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Šoldra Josip, nositelj Josip Šoldra, Bebrina 168 C, 35 254 Bebrina, OIB:16495480088, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 640,46 kn.  

 

Članak 63.  

PTC 155 (k.č.br. 772, 772 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,2794 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Šoldra Josip, nositelj Josip Šoldra, Bebrina 168 C, 35 254 Bebrina, OIB:16495480088, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d., Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 768,00 kn.  

 

Članak 64.  

PTC 156 (k.č.br. 773, 773 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,8524 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Šoldra Josip, nositelj Josip Šoldra, Bebrina 168 C, 35 254 Bebrina, OIB:16495480088, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 1.091,04 kn.  

 

Članak 65.  

PTC 163 (k.č.br. 788 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,3246 ha, za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Josip Olujević, Bebrina 159, 35 254 Bebrina, OIB:63796395701, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 510,00 kn.  

 

Članak 66.  

PTC 164 (k.č.br. 789 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,3731 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Josip Olujević, Bebrina 159, 35 254 Bebrina, OIB:63796395701, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 261,92 kn.  

 

Članak 67.  
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PTC 165 (k.č.br. 791 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,2835 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Josip Olujević, Bebrina 159, 35 254 Bebrina, OIB:63796395701, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 113,96 kn.  

 

Članak 68.  

PTC 170 (k.č.br. 1022 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,3066 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Olujević Josip, Bebrina 135, 35 254 Bebrina, OIB:34828212161, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 917,24 kn.  

 

Članak 69.  

PTC 173 (k.č.br. 1042 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,2370 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Šoldra Josip, nositelj Josip Šoldra, Bebrina 168 C, 35 254 Bebrina, OIB:16495480088, prema kriteriju iz 

članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 166,38 kn.  

 

Članak 70.  

PTC 174 (k.č.br. 1043/3 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,7720 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Šoldra Josip, nositelj Josip Šoldra, Bebrina 168 C, 35 254 Bebrina, OIB:16495480088, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 541,94 kn.  

 

Članak 71.  

PTC 184 (k.č.br. 1078, 1078 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,1958 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Zlatko Kelić, Nikole Zrinskog 68, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:15421811104, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 75,00 kn.  

 

Članak 72.  

PTC 185 (k.č.br. 1079 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,2056 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 800,00 kn.  

 

Članak 73.  

PTC 186 (k.č.br. 1080 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,7724 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 700,00 kn.  

 

Članak 74.  

PTC 187 (k.č.br. 1081, 1081, 1081, 1081 k.o. Bebrina) ukupna površina 3,7624 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se 

u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini 

u iznosu od 1.400,00 kn.  

 

Članak 75  

PTC 188 (k.č.br. 1082/1, 1082/1, 1082/1 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,2961 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u 

zakup na 25 godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 851,00 kn.  

 

Članak 76.  

PTC 189 (k.č.br. 1082/2, 1082/2, 1082/2 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,9750 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u 

zakup na 25 godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 751,00 kn.  

 

Članak 77.  

PTC 190 (k.č.br. 1083, 1083, 1083 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,5101 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup 

na 25 godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz 

članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

750,00 kn.  
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Članak 78.  

PTC 191 (k.č.br. 1084, 1084 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,0108 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 650,00 

kn.  

Članak 79.  

PTC 195 (k.č.br. 1088, 1088 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,5395 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 737,22 

kn.  

 

Članak 80.  

PTC 196 (k.č.br. 1089, 1089 k.o. Bebrina) ukupna površina 3,9223 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.230,00 kn.  

 

Članak 81.  

PTC 197 (k.č.br. 1090, 1090 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,8741 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Ivana Franić, Kolodvorska 29, 35 250 Oriovac, OIB:16830689407, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka b., broj 2 Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

553,32 kn.  

 

Članak 82.  

PTC 198 (k.č.br. 1091, 1091 k.o. Bebrina) ukupna površina 0,7432 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 466,22 

kn.  

 

Članak 83.  

PTC 199 (k.č.br. 1092, 1092 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,0147 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.309,92 kn.  

 

Članak 84.  

PTC 200 (k.č.br. 1093 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,0367 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 727,76 kn.  

 

Članak 85.  

PTC 201 (k.č.br. 1094 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,5753 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.105,86 

kn.  

 

Članak 86.  

PTC 202 (k.č.br. 1095 k.o. Bebrina) ukupna površina 1,5682 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Antonija Karaula, Ivana Gundulića 3, 35 250 Oriovac, OIB:68838417260, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.100,88 

kn.  

 

Članak 87.  

PTC 208 (k.č.br. 1104 k.o. Bebrina) ukupna površina 3,4918 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Zlatko Kelić, Nikole Zrinskog 68, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:15421811104, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 800,00 kn.  

 

Članak 88.  
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PTC 209 (k.č.br. 1105 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,0016 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Zlatko Kelić, Nikole Zrinskog 68, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:15421811104, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 802,00 kn.  

 

Članak 89.  

PTC 210 (k.č.br. 1106 k.o. Bebrina) ukupna površina 2,4303 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Zlatko Kelić, Nikole Zrinskog 68, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:15421811104, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.000,00 kn.  

 

Članak 90.  

PTC 216 (k.č.br. 1297/1 k.o. Bebrina) ukupna površina 5,1104 ha, za koju su zaprimljene 10 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Hrnić, Ivan Hrnić, Miljacka 34, Šumeće, 35 254 Bebrina, OIB:83280288676, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

3.587,50 kn.  

 

Članak 91.  

PTC 221 (k.č.br. 1300 k.o. Bebrina) ukupna površina 13,0220 ha, za koju je zaprimljena 22 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Ilija Olujević, nositelja Ilije Olujević, Bebrina 120, 35 254 Bebrina, OIB:83801764562, prema kriteriju iz 

članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 9.141,44 kn.  

 

Članak 92.  

PTC 222 (k.č.br. 1301 k.o. Bebrina) ukupna površina 12,6098 ha, za koju su zaprimljene 28 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Poljoprivredno gospodarstvo Kolesarić, vlasnik Miro Kolesarić, Dubočac 113, 35 254 Bebrina, 

OIB:82129362165, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 8.852,08 kn. 

 

Članak 93.  

PTC 223 (k.č.br. 1302 k.o. Bebrina) ukupna površina 12,7441 ha, za koju su zaprimljene 29 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Svinjogojstvo Kolesarić, obrt za poljoprivrednu proizvodnju, vlasnik Marica Kolesarić, Šumeće 1 j, 35 254 

Bebrina, OIB:80970460242, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka a. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2. 

točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 8.946,36 kn.  

 

Članak 94.  

PTC 224 (k.č.br. 1303 k.o. Bebrina) ukupna površina 13,3240 ha, za koju su zaprimljene 23 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Stjepan Šoldra, nositelj Stjepan Šoldra, Bebrina 164, 35 254 Bebrina, OIB:66038477823, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka b. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 9.353,44 kn.  

 

Članak 95.  

PTC 225 (k.č.br. 1307 k.o. Bebrina) ukupna površina 14,7932 ha, za koju su zaprimljene 15 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Zlatko Filajdić, nositelj Zlatko Filajdić, Kaniža 49, 35 254 Bebrina, OIB:44778565074, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka b., broj 2 Zakona, po godišn joj 

zakupnini u iznosu od 10.384,82 kn.  

 

Članak 96.  

PTC 226 (k.č.br. 77 k.o. Dubočac) ukupna površina 19,9198 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Čuletić Josip, Nikole Zrinskog 22, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:8762912796, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 13.983,69 kn.  

 

Članak 97.  

PTC 230 (k.č.br. 92 k.o. Dubočac) ukupna površina 8,7393 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Sekulić, Nikole Zrinskog 7, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:03719495754, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.134,97 kn.  

 

Članak 98.  

PTC 231 (k.č.br. 95 k.o. Dubočac) ukupna površina 12,3276 ha, za koju su zaprimljene 20 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Davor, Dubočac 103, 35 254 Bebrina, OIB:93991538302, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 8.653,98 

kn.  

 

Članak 99.  
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PTC 232 (k.č.br. 97 k.o. Dubočac) ukupna površina 9,7568 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Sekulić, Nikole Zrinskog 7, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:03719495754, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.849,27 kn.  

 

Članak 100.  

PTC 233 (k.č.br. 112 k.o. Dubočac) ukupna površina 0,9595 ha, za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Sekić Nenad, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Nenad Sekić, Dubočac 87, 35 254 Bebrina, 

OIB:60750067562, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 673,00 kn.  

 

Članak 101.  

PTC 235 (k.č.br. 250 k.o. Dubočac) ukupna površina 0,3717 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Marko Jurišić, Marko Jurišić, Dubočac 6, 35 254 Bebrina, OIB:73440634420, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.  

 

Članak 102.  

PTC 237 (k.č.br. 257 k.o. Dubočac) ukupna površina 21,9114 ha, za koju su zaprimljene 14 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Matija Suda, Naselje Slavonija II 7/1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:42480610849, prema kriteriju iz 

članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 15.381,79 kn.  

 

Članak 103.  

PTC 238 (k.č.br. 258 k.o. Dubočac) ukupna površina 17,2742 ha, za koju su zaprimljene 11 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Sekić Nenad, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Nenad Sekić, Dubočac 87, 35 254 Bebrina, 

OIB:60750067562, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 12.126,47 kn.  

 

Članak 104.  

PTC 239 (k.č.br. 262 k.o. Dubočac) ukupna površina 11,9218 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Zoran Franić, Vladimira Nazora 18, 35 250 Oriovac, OIB:99476108432, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 8.369,09 kn.  

 

Članak 105.  

PTC 243 (k.č.br. 380 k.o. Dubočac) ukupna površina 11,3191 ha, za koju su zaprimljene 16 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Autoprijevoznik Antun Tominović, Antun Tominović, Kaniža 143, 35 254 Bebrina, OIB:94671405207, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 7.946,00 kn.  

 

Članak 106.  

PTC 245 (k.č.br. 386 k.o. Dubočac) ukupna površina 0,8693 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Svinjogojstvo Kolesarić, obrt za poljoprivrednu proizvodnju, vlasnik Marica Kolesarić, Šumeće 1 j, 35 254 

Bebrina, OIB:80970460242, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka a. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka 

d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 610,24 kn. 

 

Članak 107.  

PTC 247 (k.č.br. 413/2 k.o. Dubočac) ukupna površina 2,1929 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Sekić Nenad, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Nenad Sekić,  Dubočac 87, 35 254 Bebrina, 

OIB:60750067562, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.539,42 kn.  

 

Članak 108.  

PTC 248 (k.č.br. 687 k.o. Dubočac) ukupna površina 2,6490 ha, za koju su zaprimljene 10 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Eugen, Dubočac 113, 35 254 Bebrina, OIB:54775804668, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članka 36., stavak 2., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.859,40 

kn. 

 

Članak 109.  

PTC 249 (k.č.br. 688 k.o. Dubočac) ukupna površina 3,6160 ha, za koju su zaprimljene 10 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Eugen, Dubočac 113, 35 254 Bebrina, OIB:54775804668, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.538,40 

kn.  

 

Članak 110.  
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PTC 250 (k.č.br. 689 k.o. Dubočac) ukupna površina 6,3379 ha, za koju su zaprimljene 10 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Davor, Dubočac 103, 35 254 Bebrina, OIB:93991538302, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 4.449,10 

kn.  

 

Članak 111.  

PTC 251 (k.č.br. 690 k.o. Dubočac) ukupna površina 8,7807 ha, za koju su zaprimljene 12 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Davor, Dubočac 103, 35 254 Bebrina, OIB:93991538302, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.164,04  

kn.  

 

Članak 112.  

PTC 252 (k.č.br. 691 k.o. Dubočac) ukupna površina 11,3923 ha, za koju su zaprimljene 12 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Eugen, Dubočac 113, 35 254 Bebrina, OIB:54775804668, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 7.997,38 

kn.  

 

Članak 113.  

PTC 253 (k.č.br. 692 k.o. Dubočac) ukupna površina 11,5370 ha, za koju su zaprimljene 12 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Kolesarić Eugen, Dubočac 113, 35 254 Bebrina, OIB:54775804668, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 8.098,80 

kn.  

 

Članak 114.  

PTC 254 (k.č.br. 693 k.o. Dubočac) ukupna površina 11,0596 ha, za koju su zaprimljene 12 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Zlatko Klarić, Zlatko Klarić, Zbjeg 69, 35 254 Bebrina, OIB:21770656248, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 7.763,82 kn.  

 

Članak 115.  

PTC 255 (k.č.br. 694 k.o. Dubočac) ukupna površina 6,8060 ha, za koju su zaprimljene 11 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Zlatko Klarić, Zlatko Klarić, Zbjeg 69, 35 254 Bebrina, OIB:21770656248, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 4.777,80 kn.  

 

Članak 116.  

PTC 260 (k.č.br. 35 k.o. Kaniža) ukupna površina 4,8009 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Sekulić, Nikole Zrinskog 7, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:03719495754, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.209,81 kn.  

 

Članak 117.  

PTC 261 (k.č.br. 42 k.o. Kaniža) ukupna površina 5,0647 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Marko Sekulić, Nikole Zrinskog 7, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, OIB:03719495754, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka h. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.276,29 kn.  

 

Članak 118.  

PTC 262 (k.č.br. 44 k.o. Kaniža) ukupna površina 17,7474 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Vučković Andrija, Matije Gupca 44, Donji Andrijevci, 35 214 Donji Andrijevci, OIB:76336377562, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini 

u iznosu od 4.472,33 kn.  

 

Članak 119.  

PTC 263 (k.č.br. 45 k.o. Kaniža) ukupna površina 0,4050 ha, za koju su zaprimljene 4 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Vučković Andrija, Matije Gupca 44, Donji Andrijevci, 35 214 Donji Andrijevci, OIB:76336377562, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini 

u iznosu od 102,05 kn.  

Članak 120.  

PTC 264 (k.č.br. 46, 46 k.o. Kaniža) ukupna površina 3,6990 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup  na 25 

godina ponuditelju OPG Vučković Andrija, Matije Gupca 44, Donji Andrijevci, 35 214 Donji Andrijevci, OIB:76336377562, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 1.336,17 kn.  
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Članak 121.  

PTC 265 (k.č.br. 148 k.o. Kaniža) ukupna površina 0,8525 ha, za koju su zaprimljene 6 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG GEŽA, Zlatko Geža, Kaniža 6 D, 35 254 Bebrina, OIB:40534741187, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 598,46 kn. 

 

Članak 122.  

PTC 266 (k.č.br. 266 k.o. Kaniža) ukupna površina 66,4236 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Krunoslav Dikanović, nositelja Krunoslava Dikanović, Stupnički Kuti 14, 35 254 Bebrina, 

OIB:09381662596, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 16.738,73 kn.  

 

Članak 123.  

PTC 268 (k.č.br. 613 k.o. Kaniža) ukupna površina 0,8390 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Tominović Marko, Marko Tominović, Kaniža 143, 35 254 Bebrina, OIB:08235921691, prema kriteriju iz 

članka 36., stavak 1., točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 400,00 kn.  

 

Članak 124.  

PTC 280 (k.č.br. 1270/1 k.o. Kaniža) ukupna površina 17,6003 ha, za koju su zaprimljene 20 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG GEŽA, Zlatko Geža, Kaniža 6 D, 35 254 Bebrina, OIB:40534741187, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka b. broj 1 Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

12.355,42 kn.  

 

Članak 125.  

PTC 281 (k.č.br. 1270/2 k.o. Kaniža) ukupna površina 16,9757 ha, za koju su zaprimljene 18 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Babaić Gabriel, nositelj Babaić Gabriel, Savska 3, Kaniža, 35 254 Bebrina, OIB:34708451373, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini 

u iznosu od 11.916,94 kn.  

 

Članak 126.  

PTC 282 (k.č.br. 1271 k.o. Kaniža) ukupna površina 4,4113 ha, za koju su zaprimljene 19 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Babaić Gabriel, nositelj Babaić Gabriel, Savska 3, Kaniža, 35 254 Bebrina, OIB:34708451373, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini 

u iznosu od 3.096,74 kn.  

 

Članak 127.  

PTC 315 (k.č.br. 35, 35 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,7169 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.502,00 kn.  

 

Članak 128.  

PTC 316 (k.č.br. 37, 37 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 1,0850 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 602,00 kn.  

 

Članak 129.  

PTC 341 (k.č.br. 67 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 7,7867 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju SANDRA USLUGE d.o.o., Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:63787009591, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka f. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.800,00 kn.  

 

Članak 130.  

PTC 342 (k.č.br. 68 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 9,9667 ha, za koju su zaprimljene 11 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Mato Dikanović, nositelja Mate Dikanović, Stupnički Kuti 14, 35 254 Bebrina, OIB:44777996354, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka g. Zakona, po godišn joj 

zakupnini u iznosu od 2.511,60 kn.  

 

Članak 131.  

PTC 343 (k.č.br. 69 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 9,7509 ha, za koju su zaprimljene 10 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Mato Dikanović, nositelja Mate Dikanović, Stupnički Kuti 14, 35 254 Bebrina, OIB:44777996354, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka g. Zakona, po godišnjoj 

zakupnini u iznosu od 2.457,22 kn.  
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Članak 132.  

PTC 345 (k.č.br. 83 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,8958 ha, za koju je zaprimljeno 12 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.032,86 

kn.  

 

Članak 133.  

PTC 349 (k.č.br. 115 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,3300 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Josip Barac, Stjepana Radića 167, Brodski Stupnik, 35 253 Brodski Stupnik, OIB:94444520772, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn. 

 

Članak 134.  

PTC 352 (k.č.br. 122 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 3,1446 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Mato Dikanović, nositelja Mate Dikanović, Stupnički Kuti 14, 35 254 Bebrina, OIB:44777996354, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.106,75 kn.  

 

Članak 135.  

PTC 366 (k.č.br. 264 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,7838 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Hrvojević, Domagoj Hrvojević, Petra Zrinskog 56, Brodski Stupnik, 35 253 Brodski Stupnik, 

OIB:30760475177, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 400,00 kn.  

 

Članak 136.  

PTC 386 (k.č.br. 307 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 1,3500 ha, za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 902,00 

kn.  

 

Članak 137.  

PTC 387 (k.č.br. 310, 310, 310 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,1939 ha, za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u 

zakup na 25 godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 1.402,00 kn. 

 

Članak 138.  

PTC 388 (k.č.br. 312, 312, 312 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 4,2363 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u 

zakup na 25 godina ponuditelju OPG Mato Dikanović, nositelja Mate Dikanović, Stupnički Kuti 14, 35 254 Bebrina, 

OIB:44777996354, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka g. 

Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.751,87 kn.  

 

Članak 139.  

PTC 393 (k.č.br. 436, 436 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 1,6473 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u  zakup 

na 25 godina ponuditelju Marko Mrkalj, Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:34296945851, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 410,00 kn.  

 

Članak 140.  

PTC 394 (k.č.br. 437 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 11,1545 ha, za koju su zaprimljene 8 ponude, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Poljoprivredno gospodarstvo Sekulić, vlasnik Ivana Abram, Ante Starčevića 12, Slavonski Kobaš, 35 

255 Slavonski Kobaš, OIB:62993778076, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka b. Zakona, po godišnjoj zakupnini u 

iznosu od 2.800,00 kn.  

 

Članak 141.  

PTC 395 (k.č.br. 438 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 18,1612 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Mihael Kljajić, Zbjeg 26, 35 254 Bebrina, OIB:64735735338, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., 

točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 7.100,00 kn.  

 

Članak 142.  

PTC 396 (k.č.br. 444 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 12,0913 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Tunja, Antun Ferić, Stupnički Kuti 76, 35 254 Bebrina, OIB:11568718351, prema kriteriju iz 

članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu 

od 3.000,00 kn.  
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Članak 143.  

PTC 400 (k.č.br. 614, 614 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,0310 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup 

na 25 godina ponuditelju Nenad Falat, Stupnički Kuti 123, 35 254 Bebrina, OIB:01136761438, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 801,00 kn.  

 

Članak 144.  

PTC 403 (k.č.br. 625 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,6712 ha, za koju su zaprimljene 4 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona,  dodatni kriterij članak 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.500,00 

kn.  

Članak 145.  

PTC 404 (k.č.br. 674 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,8488 ha, za koju su zaprimljene 8 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 500,00 

kn.  

 

Članak 146.  

PTC 407 (k.č.br. 675/3 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 1,9079 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

1.100,00 kn.  

 

Članak 147.  

PTC 408 (k.č.br. 678 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,5119 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Petar Lužanac, Petar Lužanac, Matije Gupca 13, Slavonski Kobaš, 35 255 Slavonski Kobaš, 

OIB:30660830539, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn.  

 

Članak 148.  

PTC 412 (k.č.br. 703/1 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,5420 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Josip Barac, Stjepana Radića 167, Brodski Stupnik, 35 253 Brodski Stupnik, OIB:94444520772, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 200,00 kn. 

 

Članak 149.  

PTC 415 (k.č.br. 733/1, 733/1, 733/1 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,3589 ha, za koju su zaprimljene 6 ponuda, daje 

se u zakup na 25 godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini 

u iznosu od 1.487,14 kn.  

 

Članak 150.  

PTC 425 (k.č.br. 836 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,5052 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 354,66 kn.  

 

Članak 151.  

PTC 426 (k.č.br. 837 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,8914 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 625,76 kn.  

 

Članak 152.  

PTC 427 (k.č.br. 838/1, 838/1 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,4931 ha, za koju su zaprimljene 5 ponuda, daje se u 

zakup na 25 godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju 

iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.711,72 kn.  

 

Članak 153.  

PTC 429 (k.č.br. 841 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,6000 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Agić, Ivan Agić, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:48253095678, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 401,00 kn.  

 

Članak 154.  
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PTC 436 (k.č.br. 928, 928 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 1,7928 ha, za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup 

na 25 godina ponuditelju OPG Josip Barac, Stjepana Radića 167, Brodski Stupnik, 35 253 Brodski Stupnik, OIB:94444520772, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka a. Zakona, po godišn joj 

zakupnini u iznosu od 600,00 kn. 

 

Članak 155.  

PTC 437 (k.č.br. 944/1 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 1,6650 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju OPG Josip Barac, Stjepana Radića 167, Brodski Stupnik, 35 253 Brodski Stupnik, OIB:94444520772, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 600,00 kn. 

 

Članak 156.  

PTC 440 (k.č.br. 949 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,8773 ha, za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Josip Barac, Stjepana Radića 167, Brodski Stupnik, 35 253 Brodski Stupnik, OIB:94444520772, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka d. Zakona, po godišn joj 

zakupnini u iznosu od 615,85 kn. 

 

Članak 157.  

PTC 443 (k.č.br. 1000 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,1133 ha, za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Agić Željko, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:52794004720, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.300,90 kn.  

 

Članak 158.  

PTC 444 (k.č.br. 1001 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 0,5090 ha, za koju je zaprimljeno 5 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Agić Željko, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:52794004720, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 301,00 kn.  

 

Članak 159.  

PTC 445 (k.č.br. 1209 k.o. Stupnički Kuti) ukupna površina 2,1620 ha, za koju su zaprimljene 7 ponuda, daje se u zakup na 

25 godina ponuditelju Agić Željko, Stupnički Kuti 4, 35 254 Bebrina, OIB:52794004720, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 1.517,71 kn.  

 

Članak 160.  

PTC 447 (k.č.br. 237 k.o. Šumeće) ukupna površina 16,6672 ha, za koju su zaprimljene 10 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Marko Mrkalj, Zbjeg 38, 35 254 Bebrina, OIB:34296945851, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka 

e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 11.500,00 kn.  

 

Članak 161.  

PTC 449 (k.č.br. 450, 450 k.o. Šumeće) ukupna površina 0,7505 ha, za koju su zaprimljene 3 ponude, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Hrnić, Ivan Hrnić, Miljacka 34, Šumeće, 35 254 Bebrina, OIB:83280288676, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 1. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 300,00 

kn. 

 

Članak 162.  

PTC 453 (k.č.br. 944/2 k.o. Šumeće) ukupna površina 7,8983 ha, za koju su zaprimljene 16 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Hrnić, Ivan Hrnić, Miljacka 34, Šumeće, 35 254 Bebrina, OIB:83280288676, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36., stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

5.544,60 kn.  

 

Članak 163.  

PTC 454 (k.č.br. 946 k.o. Šumeće) ukupna površina 13,9023 ha, za koju su zaprimljene 15 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Ivana Franić, Kolodvorska 29, 35 250 Oriovac, OIB:16830689407, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2., točka b. broj 2 Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

9.759,41 kn.  

 

Članak 164.  

PTC 455 (k.č.br. 947 k.o. Šumeće) ukupna površina 14,7300 ha, za koju su zaprimljene 18 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Ivana Franić, Kolodvorska 29, 35 250 Oriovac, OIB:16830689407, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka g. Zakona,dodatni kriterij članak 36., stavak 2., točka b. broj 2 Zakona po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

10.340,46 kn.  
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Članak 165.  

PTC 456 (k.č.br. 948 k.o. Šumeće) ukupna površina 14,3867 ha, za koju su zaprimljene 14 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Hrnić, Ivan Hrnić, Miljacka 34, Šumeće, 35 254 Bebrina, OIB:83280288676, prema kriteriju iz članka 

36., stavak 1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1., točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 

10.099,46 kn.  

 

Članak 166.  

PTC 457 (k.č.br. 1/1, 1/1 k.o. Zbjeg) ukupna površina 18,8327 ha, za koju su zaprimljene 12 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju Grgić Antun, nositelj obiteljskog gospodarstva Antun Grgić, Zbjeg 30 A, 35 254 Bebrina, 

OIB:46646003435, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 13.220,54 kn.  

 

Članak 167.  

PTC 459 (k.č.br. 387/2 k.o. Zbjeg) ukupna površina 0,7542 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Pavo Jozić, Zbjeg 179, 35 254 Bebrina, OIB:32363450058, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, 

po godišnjoj zakupnini u iznosu od 525,00 kn.  

 

Članak 168.  

PTC 463 (k.č.br. 811 k.o. Zbjeg) ukupna površina 7,3518 ha, za koju su zaprimljene 2 ponude, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Špernalj Josip, Zbjeg 45, 35 254 Bebrina, OIB:74193454794, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka 

e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 5.160,95 kn.  

 

Članak 169.  

PTC 464 (k.č.br. 904 k.o. Zbjeg) ukupna površina 8,6652 ha, za koju su zaprimljene 18 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Grgić Antun, nositelj obiteljskog gospodarstva Antun Grgić, Zbjeg 30 A, 35 254 Bebrina, OIB:46646003435, 

prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka c. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 6.082,97 kn.  

 

Članak 170.  

PTC 465 (k.č.br. 905 k.o. Zbjeg) ukupna površina 8,2120 ha, za koju su zaprimljene 11 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Čondrić, Ivan Čondrić, Dubočac 19, 35 254 Bebrina, OIB:86184058559, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 5.764,81 kn.  

 

Članak 171.  

PTC 466 (k.č.br. 906, 906 k.o. Zbjeg) ukupna površina 15,9116 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 

godina ponuditelju OPG Fatović, Ivan Fatović, Zbjeg 117, 35 254 Bebrina, OIB:57365302782, prema kriteriju iz članka 36., 

stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 9.408,67 kn.  

 

Članak 172.  

PTC 467 (k.č.br. 907 k.o. Zbjeg) ukupna površina 18,9052 ha, za koju su zaprimljene 15 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Špernalj Josip, Zbjeg 45, 35 254 Bebrina, OIB:74193454794, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka 

e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 10.870,19 kn.  

 

Članak 173.  

PTC 468 (k.č.br. 908 k.o. Zbjeg) ukupna površina 18,3974 ha, za koju su zaprimljene 16 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Godić, Vlado Godić, Zbjeg 36 B, 35 254 Bebrina, OIB:25807809047, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka g. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 12.914,97 kn.  

 

Članak 174.  

PTC 469 (k.č.br. 909 k.o. Zbjeg) ukupna površina 17,8062 ha, za koju su zaprimljene 16 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Čondrić, Ivan Čondrić, Dubočac 19, 35 254 Bebrina, OIB:86184058559, prema kriteriju iz članka 36., stavak 

1., točka e. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 1. točka g. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 12.499,96 kn. 

 

Članak 175.  

PTC 470 (k.č.br. 910 k.o. Zbjeg) ukupna površina 13,9380 ha, za koju su zaprimljene 15 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Obiteljsko gospodarstvo Ruža Grgić, nositelj Ruža Grgić, Zbjeg 30 A, 35 254 Bebrina, OIB:81672226123, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka d. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 9.784,47 kn.  

 

Članak 176.  

PTC 471 (k.č.br. 911 k.o. Zbjeg) ukupna površina 11,5950 ha, za koju su zaprimljene 15 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju OPG Zlatko Klarić, Zlatko Klarić, Zbjeg 69, 35 254 Bebrina, OIB:21770656248, prema kriteriju iz članka 36., 
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stavak 1., točka d. Zakona, dodatni kriterij članak 36. stavak 2. točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 8.139,69 

kn.  

 

Članak 177.  

PTC 472 (k.č.br. 912 k.o. Zbjeg) ukupna površina 4,2574 ha, za koju su zaprimljene 9 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Obiteljsko gospodarstvo Ruža Grgić, nositelj Ruža Grgić, Zbjeg 30 A, 35 254 Bebrina, OIB:81672226123, prema 

kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka a. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 2.988,70 kn.  

 

Članak 178.  

PTC 473 (k.č.br. 913 k.o. Zbjeg) ukupna površina 0,0480 ha, za koju je zaprimljena 1 ponuda, daje se u zakup na 25 godina 

ponuditelju Sekić Nenad, nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Nenad Sekić, Dubočac 87, 35 254 Bebrina, 

OIB:60750067562, prema kriteriju iz članka 36., stavak 1., točka e. Zakona, po godišnjoj zakupnini u iznosu od 33,70 kn.  

 

Članak 179.  

 Ugovor o zakupu s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će Općinski načelnik Općine Bebrina sukladno 

članku  38. Zakona.  

 

Članak 180. 

 Ova se Odluka, odmah po donošenju dostavlja na prethodno mišljenje Brodsko-posavskoj županiji te na suglasnost 

Ministarstvu poljoprivrede.   

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o izboru najpovoljnijih  ponuda na natječaju za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bebrina od 22. srpnja 2020. godine ("Glasnik Općine Bebrina" 

broj 6/2021).  

 Ova Odluka objavit će se u Glasniku Općine Bebrina te na mrežnoj stranici Općine Bebrina, a stupa na snagu osmi 

dan od objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/49 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15., 123/17, 98/19 i 144/20) i  članka 32. 

Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019 i „Glasnik općine 

Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 04/2021), na 9. sjednici Općinskog vijeća općine Bebrina održanoj 13. rujna 2022. godine 

donosi se  

ODLUKA O ISPLATI NOVČANE NAKNADE STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE 

BEBRINA 

Članak 1. 

       Ovom odlukom odobrava se isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na 

području Općine Bebrina. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bebrina. 

 

Članak 2. 

Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2022./2023. 

 

Članak 3. 

          Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev studenta.  

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina neposredno u pisarnicu upravnog odjela ili putem 

ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga. 

Rokove za podnošenje zahtjeva i ostvarivanja prava na naknadu odredit će u Javnom pozivu Općinski načelnik. 

Obrazac zahtjeva mora sadržavati podatke o studentu i oznaku upisane akademske godine. 
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        Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog 

prava i to: 

- kopiju osobne iskaznice, 

- kopiju tekućeg računa ili žiro računa na koji će se isplatiti naknada, 

- potvrdu fakulteta o statusu studenta, 

Podnositelj zahtjeva odgovara za točnost podataka navedenih u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji. 

 

Članak 4. 

        Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku općine Bebrina. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/50 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20), članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019 i „Glasnik općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021), a 

u vezi s Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 

2022/2023. („Narodne novine“, broj 101/2022 ), na 9. sjednici Općinsko vijeće općine Bebrina, održanoj 13. rujna 2022. godine, 

donosi   

ODLUKU O  SUFINANCIRANJU TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH 

UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE BEBRINA ZA ŠKOLSKU GODINU 

2022./2023. 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s 

prebivalištem ili boravištem na području općine Bebrina u školskoj godini 2022./2023. 

 Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, 

obuhvaćaju jednako ženski i muški rod. 

 Prijevozom učenika srednjih škola, u smislu ove Odluke, smatra se javni linijski prijevoz na odobrenim linijama 

prijevoznika u autobusnom prometu. 

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta, odnosno 

boravišta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta, odnosno boravišta i to sredstvima redovitog putničkog 

javnog linijskog prijevoza (autobus). 

 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ima učenik srednje škole koji ispunjava sljedeće uvjete: 

➢ Da je njegovo prebivalište, odnosno boravište na području općine Bebrina 

➢ Da je u školskoj godini 2022./2023. redovito upisao i redovito pohađa srednju školu  

➢ Da kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog prijevoza 

➢ Da mu udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta do adrese u mjestu školovanja iznosi više od 5 kilometara 

➢ Da redovito putuje od mjesta prebivališta, odnosno boravišta u školu, na praktičnu nastavu, vježbe i/ili učeničku praksu  

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik koji je 

smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja te kojemu se troškovi prijevoza u cjelini sufinanciraju 

iz drugih izvora. 

 

Članak 3. 

Sufinanciranje troškova prijevoza utvrđuje se na sljedeći način: 

➢ Za relaciju Banovci- Slavonski Brod- Banovci u iznosu do 80,00 kuna/10,62 eura po učeniku 

➢ Za relaciju Bebrina-Slavonski Brod – Bebrina u iznosu do 80,00 kuna/10,62 eura po učeniku 

➢ Za relaciju Dubočac – Slavonski Brod- Dubočac u iznosu do 95,00 kuna/12,61 eura po učeniku 

➢ Za relaciju Kaniža – Slavonski Brod – Kaniža u iznosu do 65,00 kuna/8,63 eura po učeniku 
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➢ Za relaciju Stupnički Kuti – Slavonski Brod – Stupnički Kuti u iznosu do 80,00/10,62 eura kuna po učeniku 

➢ Za relaciju Šumeće – Slavonski Brod – Šumeće u iznosu do 95,00 kuna/12,61 eura po učeniku 

➢ Za relaciju Zbjeg – Slavonski Brod – Zbjeg u iznosu do 95,00 kuna/12,61 eura po učeniku 

 

Pravo na sufinanciranje učenik ostvaruje kupnjom mjesečne karte za navedenu lokaciju. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da s prijevoznikom koji će obavljati prijevoz učenika sklopi ugovor o sufinanciranju 

troškova prijevoza. 

Način obračuna, rokovi i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza učenika i ostale bitne odredbe uređuju 

Općina Bebrina i prijevoznik Ugovorom. 

 

Članak 5. 

Općina Bebrina će iznos sredstava kojima se sufinancira prijevoz učenika iz ove Odluke doznačiti prijevozniku temeljem 

valjanog elektroničkog računa. 

Prilog računu iz prethodnog stavka je popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza. 

Popis treba biti usklađen s popisom koji prijevoznik dostavlja za isplatu državne i županijske subvencije. 

Korisnik prava na sufinanciranje i prijevoznik s kojim je sklopljen ugovor o sufinanciranju prijevoza dužni su bez odgode 

obavijestiti Općinu Bebrina o svim promjenama koje utječu na ostvarivanje prava iz ove Odluke. 

Članak 6. 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/51 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 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 14/20), članka 387. Zakona o trgovačkim 

društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 

68/13, 110/15,40/19 i 34/22) i članka 32. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 

18/2019 i 24/2019 i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019, 2/2020 i 4/2021), Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 9. 

sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. godine, donijelo je: 

ODLUKU O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

Članak 1. 

 Ovom odlukom osniva se trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću „Komunalno poduzeće Bebrina BEKOM“ 

d.o.o. za komunalne djelatnosti. 

 Ovom odlukom utvrđuju se podaci koji će se unijeti u izjavu o osnivanju trgovačkog društva iz stavka 1. ovog članka. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Bebrina da, u ime Općine Bebrina, u postupku registracije društva, po potrebi 

dade odgovarajuću izjavu s podacima kako slijedi: 

 

OPĆINA BEBRINA, BEBRINA 83, 35 254 BEBRINA, OIB:52630455645, MBR: 2575574 zastupana po Općinskom 

načelniku Ivanu Brzić, kao jedini osnivač i član Komunalnog poduzeća Bebrina BEKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti (dalje 

„Društvo"), donosi u Bebrini  dana _________ .2022 godine sljedeću 

 

IZJAVA O OSNIVANJU 

društva Komunalnog poduzeća Bebrina BEKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti 
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(„Društvo“) 

 

OSNIVAČ 

Članak 1. 

1) Osnivač Društva je Općina Bebrina, Bebrina 83, 35 354 Bebrina,  OIB:52630455645. 

 

TVRTKA 

Članak 2. 

1) Tvrtka Društva glasi: Komunalno poduzeće Bebrina BEKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti. 

 

2) Skraćena naziv tvrtke Društva glasi: BEKOM d.o.o. 

 

SJEDIŠTE 

Članak 3. 

1) Sjedište Društva je u Bebrini. 

2) Poslovnu adresu unutar sjedišta Društva određuje i mijenja Uprava Društva posebnom odlukom. 

 

PREDMET POSLOVANJA 

Članak 4. 

1) Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti: 

- Kupnja i prodaja robe  

- Pružanje usluga u trgovini 

- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu 

- Zastupanje  inozemnih tvrtki  

- Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu 

- Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu 

- Prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu 

- Prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu 

- Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu 

- Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima 

- Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima 

- Prijevoz osoba i terete za vlastite potrebe 

- Provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača 

- Djelatnost centra za osposobljavanje vozača 

- Djelatnost ispitnog centra 

- Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,  

- Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja  

(u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) 

- Usluge turističke agencije 

- Turističke usluge u nautičkom turizmu 

- Turističke usluge u kongresnom turizmu 

- Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma 

- Turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama,  

lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu 

- Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) 

- Usluge turističkog ronjenja 

- Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluga 

- Organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i 

tribina 

- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja 

- Računovodstveni poslovi 

- Skladištenje robe 

- Promidžba ( reklama i propaganda) 

- Poslovanje nekretninama 

- Posredovanje u prometu nekretninama 
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- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina 

- Iznajmljivanje strojeva i opreme 

- Djelatnost pakiranja 

- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu 

- Piljenje i blanjanje drva 

- Proizvodnja hrane i pića 

- Proizvodnja namještaja 

- Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva 

- Proizvodnja sastavljenog parketa 

- Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata 

- Proizvodnja ambalaže od drva 

- Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i papira i proizvoda 

      od papira 

- Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 

- Proizvodnja celuloze papira i proizvoda od papira 

- Proizvodnja proizvoda od metala 

- Poljoprivredna djelatnost 

- Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz reprodukcijskog šumskog materijala 

- Gospodarenje šumama 

- Proizvodnja prehrambenih proizvoda 

- Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca 

- Prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima 

- Proizvodnja kruha, peciva, tjestenine i kolača 

- Proizvodnja sladoleda 

- Proizvodnja poluproizvoda i proizvoda od čokolade 

- Proizvodnja dietetskih konditorskih proizvoda i kolača 

- Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača, slatkih i slanih pekarskih proizvoda 

- Računalne i srodne djelatnosti  

- Izrada i dizajn internet stranica 

- Usluge davanja pristupa internetu 

- Usluge informacijskog društva 

- Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga 

- Univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija 

- Djelatnost ovlaštenog carinskog otpremnika 

- Čišćenje svih vrsta objekata 

- Djelatnost druge obrade otpada 

- Djelatnost oporabe otpada 

- Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom  

- Djelatnost prijevoza otpada  

- Djelatnost sakupljanja otpada  

- Djelatnost trgovanja otpadom  

- Djelatnost zbrinjavanja otpada  

- Gospodarenje otpadom  

- Djelatnost ispitivanja i analize otpada 

- Rezanje, oblikovanje i obrada kamena 

- Izvođenje svih vrsta instalacijskih radova 

- Održavanje tečajeva i stručno usavršavanje iz područja kozmetike, tretmana za   uljepšavanje te njege i  održavanja tijela 

- Poduka u vezi njege tijela i unapređenja tjelesne kondicije 

- Frizerske usluge i usluge za uljepšavanje 

- Projektiranje okućnica, vrtova i parkova 

- Uređivanje i održavanje okućnica, vrtova i parkova 

- Postavljanje i održavanje sistema navodnjavanja ( u vrtovima, parkovima, voćnjacima i dr.) 

- Proizvodnja električne energije 

- Prijenos električne energije 

- Distribucija električne energije 

- Organiziranje tržišta električne energije 

- Opskrba električnom energijom 

- Trgovina električnom energijom 

- Proizvodnja toplinske energije 

- Opskrba toplinskom energijom 
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- Distribucija toplinske energije 

- Djelatnost kupca toplinske energije 

- Tekuće održavanje svih vrsta objekata 

- Popravak, servisiranje i opremanje cestovnih motornih vozila 

- Autoelektričarske usluge 

- Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja  

i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi  

- Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregled sustava grijanja i 

sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 

- Djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija 

- Djelatnost prijevoza opasnih tvari 

- Djelatnost posredovanja u korist pojedinca za dobivanje angažmana u športu 

- Organiziranje sportskog natjecanja 

-  Vođenje sportskih natjecanja 

- Sportska priprema 

- Sportska rekreacija 

- Sportska poduka 

- Izvođenje svih vrsta instalacijskih radova za vodu, struju, plin, grijanje, hlađenje u  

Industriji 

- Izvođenje završnih radova u građevinarstvu 

- Proizvodnja pletenih i kukičanih proizvoda 

- Izrada rukotvorina i ukrasnih predmeta 

- Poduka iz glasa, govora i jezika- 

- Web dizajn 

- Djelatnost pružanja audio i /ili audiovizualnih medijskih usluga 

- Djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija  

- Djelatnost nakladnika 

- Distribucija tiska- 

- Djelatnost javnog informiranja 

- Izdavačka djelatnost 

- Tiskanje časopisa, knjiga, brošura, plakata, reklamnih kataloga, albuma, dnevnika,  

- kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari 

- Pripreme za tisak 

- Usluge krojenja, šivanja i popravak odjeće 

- Proizvodnja duhana 

- Promet duhana 

- Iznajmljivanje motornih vozila 

- Auto-taksi prijevoz 

- Financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa 

dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting) 

- Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje  

      informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost 

- Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu 

- Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se 

odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima 

- Proizvodnja rezervoara od metala za plin, naftu, vodu 

- Izrada metalnih konstrukcija 

- Proizvodnja industrijskih postrojenja 

- Proizvodnja izmjenjivača topline od metala 

- Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina 

- Proizvodnja uređaja za vaganje 

- Proizvodnja strojeva i aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućina 

- Proizvodnja uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućina ili praha 

- Proizvodnja plinskih generatora 

- Proizvodnja centrifuga 

- Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 

- Proizvodnja automata za prodaju robe 

- Servisiranje, održavanje i popravak motornih pila, trimera, travokosilica, motokultivatora, malih agregata      
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- Fotografska djelatnost 

- Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje 

- Pružanje fasaderskih, soboslikarskih i ličilačkih usluga 

- Elektroinstalacijski radovi 

- Ugradnja, postavljanje i održavanje (servisiranje) postrojenja za ventilaciju, 

- hlađenje/klimu, vodu, kanalizaciju, plin i grijanje 

- Proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje građevinske drvene, metalne i PVC 

- stolarije (prozora i vrata) 

- Vađenje šljunka i pijeska 

- Vađenje ostalih ruda i kamena 

- Čišćenje i održavanje svih vrsta unutarnjih i vanjskih objekata 

- Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta 

- Poslovi održavanja javnih cesta 

- Ostali poslovi upravljanja javnim cestama 

- Projektiranje i montaža elektrotehničke opreme u industriji 

- Projektiranje upravljačkih sustava za postrojenja obnovljivih izvora energije 

- Projektiranje upravljačkih sustava za upravljanje i nadzor industrijskih procesa 

- Projektiranje upravljačkih sustava za tretman otpadnih voda, reciklažu i preradu 

- sekundarnih sirovina 

- Projektiranje upravljačkih sustava za preradu i tretman pitke vode 

- Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije za elektroupravljačke uređaje i elektroenergetska postrojenja 

- Projektiranje inteligentnih sustava u zgradarstvu 

- Projektiranje informacijskih i upravljačkih sustava i programa 

- Projektiranje, montaža i održavanje sustava tehničke zaštite osoba i imovine         

- Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije 

- Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije te izrada analize isplativosti za 

- elektroenergetske, elektroinstalacijske i informacijske sustave 

- Projektiranje vanjske i unutrašnje dekorativne rasvjete, solarnih sustava i opreme 

- Elektrotehnički i informatički inženjering, izrada tehničke i projektne 

- dokumentacije, sa izvedbom projekta i projektnim menadžmentom te organizacija i posredovanje u izgradnji privrednih 

elektroenergetskih i drugih objekata 

- Stručni nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih instalacija 

- Upravljanje i vođenje elektroenergetskih proizvodnih postrojenja 

- Ispitivanje sigurnosti elektrotehničkih instalacija u industriji i zgradarstvu 

- Puštanje u rad i održavanje elektroenergetskih i drugih industrijskih postrojenja i opreme 

- Savjetovanje u vezi s građenjem, projektiranjem i nadzorom u području električnih i komunikacijskih instalacija 

- Elektroinstalacijski radovi za izradu električnih instalacija 

- Izvođenje elektroinstalacijskih radova i montaža strojarske, građevinske, elektro i 

- instrumentacijske opreme u industriji, energetskim postrojenjima, stambenim i poslovnim objektima 

- Održavanje i servis postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije 

- Izgradnja, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 

- Izrada, projektiranje i ispitivanje sustava protuprovale 

- Izrada elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova 

- Izrada elaborata katastarske izmjere 

- Izrada elaborata katastarske izmjere 

- Izrada elaborata tehničke reambulacije 

- Izrada elaborata prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik 

- Izrada elaborata prevođenja digitalnog katastarskog plana u zadanu strukturu 

- Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog plana 

- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta 

- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina 

- Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačno prevođenja katastarskih čestica katastra 

zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina 

- Izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja 

- geodetskih usluga 

- Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja 

- Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije 

- Izrada geodetskoga projekta 

- Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine 

- Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine 
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- Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja 

- Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog 

- praćenja 

- Geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane komasacije 

- Izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljišta i geodetski poslovi koji se 

- obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog zemljišta 

- Stručni nadzor nad radovima: izrada elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih 

usluga, tehničko vođenje katastra vodova, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata 

prostornog uređenja, izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja, izrada geodetskih elaborata stanja 

građevine prije rekonstrukcije, izrada geodetskoga projekta, iskolčenje građevina i izrada elaborata iskolčenja građevine, 

geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja, praćenje pomaka građevine u njezinom 

održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja, izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja 

- Izrada geotehničkih mišljenja, studija, elaborata i projekata 

- Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo te predmeta za 

- osobnu uporabu i kuća  

- Univerzalna poštanska usluga 

- Zamjenske poštanske usluge 

- Ostale poštanske usluge 

- Umnožavanje zvučnih zapisa, videozapisa i računalnih zapisa                                                                    

- Usluge umnožavanja i fotokopiranja i obrada podataka 

- Popravak računala i periferne opreme 

- Tečajevi stranih jezika 

- Uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja 

- Izrada cvjetnih aranžmana 

- Usluge dekoriranja prostora za svečane prigode 

- Izrada pozivnica i zahvalnica 

- Proizvodnja, oblikovanje i obrada predmeta od stakla, keramike,  

- Poslovi razminiranja ručnom metodom, poslovi strojne pripreme površine i pregleda površine psima za detekciju mina 

- Montaža čeličnih konstrukcija, industrijskih i gospodarskih hala, lučkih i skladišnih objekata, dijelova broda, lučkih 

pretovarnih uređaja, transportnih traka i sustava, TV antena, mostova, cjevovoda, čeličnih rezervoara raznih namjena u 

zemlji i inozemstvu 

- Izvođenje kompletnih investicijskih radova na izgradnji velikih industrijskih i energetskih sustava, kao što su 

termoelektrane, nuklearne elektrane, hidrolektrane, toplane, rafinerije nafte, kemijska postrojenja, šećerane, cementare, 

postrojenja za preradu papira, postrojenja za preradu građevinskih materijala, plinovodi, naftovodi, parovodi, rezervoarski 

kapaciteti za naftnu i kemijsku industriju i remont i rekonstrukciju svih industrijskih i energetskih postrojenja u zemlji i 

inozemstvu 

- Uređenje interijera i eksterijera 

- Djelatnost izrade i popravak naočala za korekciju vid te sunčanih i zaštitnih naočala 

- Pružanje usluga optičarske djelatnosti sa prodajom i uslugom ugradnje leća, kontaktnih leća i stakala za naočale 

- Djelatnost optometrije: usluge pregleda vida, utvrđivanje dioptrije za naočale i kontaktne leće  

- održavanje nerazvrstanih cesta 

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

- održavanje građevine javne odvodnje oborinskih voda 

- održavanje javnih zelenih površina 

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja 

- održavanje čistoće javnih površina 

- održavanje javne rasvjete 

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama 

- usluge javnih tržnica na malo 

- usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja 

- komunalni linijski prijevoz putnika 

- obavljanje dimnjačarskih usluga 

- upravljanje grobljem 

- uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva 

- uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja 

- lov, stupničarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima 

- uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu i povezane s njime 

- skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata 

- pomoćne usluge u šumarstvu 



Stranica 145, Broj 3/2022 GLASNIK OPĆINE BEBRINA 27. rujna 2022. godine 

 

 

 

- slatkovodna akvakultura 

- proizvodnja metalih konstrukcija i njihovih dijelova 

- proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d.n. i drugo 

- popravak proizvoda od metala 

- popravak strojeva 

- popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava 

- popravak ostale opreme 

- uklanjanje građevina 

- trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama 

- trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama 

- ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica 

- prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima 

- uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom  

- uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom 

- odmarališta i slični objekti za kraći odmor 

- kampovi i prostori za kampiranje 

- djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 

- ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane 

- djelatnosti pripreme i usluživanja pića 

- kupnja i prodaja vlastitih nekretnina 

- iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) 

- upravljačke djelatnosti 

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji 

- oglašavanje preko medija 

- fotografske djelatnosti 

- iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d.n. 

- ostalo ustupanje ljudskih resursa 

- osnovno čišćenje zgrada 

- ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata 

- ostale djelatnosti čišćenja 

- uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 

- organizacija sastanaka i poslovnih sajmova 

- obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije 

- ostalo obrazovanje i poučavanje, d.n. 

- ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d.n. 

- djelatnosti knjižnica i arhiva 

- sportske djelatnosti 

- rad sportskih objekata 

- fitnes centri 

- djelatnost zabavnih i tematskih parkova 

- ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti 

- pogrebne i srodne djelatnosti 

 

2) Osim navedenih djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe 

obavljanju naprijed navedenih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju 

uz navedene djelatnosti. 

 

TEMELJNI KAPITAL I POSLOVNI UDIO 

 

Članak 5. 

1) Ukupan temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn a uplaćuje ga osnivač u cijelosti u novcu. 

 

 

Članak 6. 

1) Temeljni kapital se sastoji od jednog poslovnog udjela, upisanog u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1. (prvi) u 

nominalnom iznosu od 20.000,00 kn. 
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Članak 7. 

1) Poslovni udjel je djeljiv, prenosiv i nasljediv. 

2) Član Društva može povući (amortizirati) svoj poslovni udio ako time ne smanjuje temeljni kapital Društva. 

 

KNJIGA POSLOVNIH UDJELA 

Članak 8. 

1) Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela sukladno propisima Republike Hrvatske. 

2) U odnosu na Društvo, član Društva kojem pripadaju prava i dužnosti koja ima po zakonu i na temelju članstva u Društvu 

je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela Društva i o čijem je članstvu obaviješten nadležni registarski sud. 

3) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava 

uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen. 

 

ORGANI DRUŠTVA 

Članak 9. 

1) Organi Društva su: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština. 

 

UPRAVA DRUŠTVA 

Članak 10. 

1) Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pažnjom dobrog gospodarstvenika i zastupa Društvo. 

2) Uprava ima jednog člana Uprave koji je direktor društva. 

3) Člana Uprave - direktora postavlja i opoziva odlukom Skupština. 

4) Direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane Zakonom 

o trgovačkim društvima. 

5) Posebne uvjete za imenovanje Direktora određuje Skupština Društva. 

6) Član Uprave - direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. 

7) Prilikom vođenja poslova Društva Uprava mora postupati sukladno: 

- zakonskim odredbama 

- ovoj Izjavi 

- obveznim uputama Skupštine 

- ograničenjima ovlasti za zastupanje postavljenih odlukom Skupštine Društva. 

 

NADZORNI ODBOR 

Članak 11. 

1) Nadzorni odbor se sastoji od 3 (slovima: tri ) člana. 

 

Članak 12. 

1) Nadzorni odbor bira i opoziva Skupština Društva. 

 

Članak 13. 

1) Predsjednika i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici 

većinom od ukupnog broja članova. 

 

Članak 14. 

1) Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (slovima: četiri ) godine. 

2) Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo. 

 

Članak 15. 

1) Poslovi Nadzornog odbora: 

- nadzire vođenje poslova društva, 

- može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i svu dokumentaciju Društva,  

- daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva i koncerna. 

- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva, 

- zastupa Društvo prema Upravi. 

- po potrebi saziva skupštinu Društva, 
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- donosi poslovnik o svom radu, 

- daje suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano zakonom ili izjavom o osnivanju, 

- obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili posebnom odlukom  Skupštine Društva 

 

Članak 16. 

1) O svom radu i rezultatima rada Nadzorni odbor podnosi pisano izviješće Skupštini Društva, najmanje jednom godišnje, a 

na zahtjev Skupštine i češće. 

 

Članak 17. 

1) Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova od ukupnog broja članova nadzornog odbora. 

 

Članak 18. 

1) Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada u visini koju će odrediti Skupština Društva. 

 

SKUPŠTINA 

Članak 19. 

1) Skupštinu Društva čini član Društva Općina Bebrina. 

2) Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima koja su u njenoj nadležnosti sukladno primjenjivim pravnim propisima 

Republike Hrvatske, osobito Zakona o trgovačkim društvima, a osobito o: 

- o donošenju izmjena i dopuna ove Izjave; 

- o podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela 

- o financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka; 

- o statusnim promjenama Društva; 

- o prestanku Društva; 

- imenovanju i opozivu članova Uprave 

- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, 

- otuđivanju i opterećivanju nekretnina 

- zahtjevu za uplatama uloga 

- o drugim pitanjima koja su joj u nadležnost stavljena Zakonom ili ovom Izjavom. 

 

3) Skupštinu saziva Uprava. 

4) Saziva se jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odlaganja kada je Društvo izgubilo polovicu 

temeljnog kapitala. 

 

POSLOVNA GODINA I POSLOVNE KNJIGE DRUŠTVA 

 

Članak 20. 

1) Poslovna godina odgovara kalendarskoj godini. 

2) Društvo je obvezno voditi poslovne knjige. 

3) Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga. 

 

OSTALE ODREDBE 

Članak 21. 

1) Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Društva, Društvo može osnovati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice 

donosi Uprava Društva. 

2) Društvo može imati prokuristu. 

3) Odluku o davanju prokure donosi Skupština Društva. 

4) Prokurist zastupa samostalno i pojedinačno. 

5) Prokurist se dužan držati ograničenja određenih u Zakonu o trgovačkim društvima i drugim propisima. 

 

Članak 22. 

1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. 

2) Na odnose koje nisu obuhvaćeni ovom Izjavom o osnivanju primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim 
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društvima i drugih propisa. 

3) Za sporove koji bi nastali temeljem ove Izjave o osnivanju nadležan je Trgovački sud u Osijeku – Stalna služba u 

Slavonskom Brodu. 

 

Članak 23. 

(1) Izmjene i dopune ove Izjave o osnivanju valjane su samo ako su sačinjene u pisanom obliku i potpisane od strane člana 

Društva. 

 

U Bebrini,  __________  

Osnivač / Član Društva 

______________________ 

Općina Bebrina zastupana po Ivanu Brzić, Općinskom načelniku 

  

 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/53 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 

Bebrina, 13. rujna 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 9. sjednici održanoj 13. 

rujna 2022. godine donosi  

ZAKLJUČAK O RASKIDU UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U ZBJEGU 

Članak 1. 

Ovim zaključkom Općinsko vijeće Općine Bebrina odlučuje da se raskine Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 

1/2022 od 13. siječnja 2022. godine (KLASA:372-03/21-01/50, URBROJ:2178-02-01-22-13)(dalje u tekstu:Ugovor). Predmet 

Ugovora je korištenje poslovnog prostora u Zbjegu, na adresi Zbjeg 86, 35 254 Bebrina, k.č.br. 749, k.o. Zbjeg, upisan u ZK 

uložak 218, Posjedovni list 247 i nalazi se u Društvenom domu u Zbjegu koji se sastoji od prodajnog prostora površine 32,40 

m2 i skladišnog prostora 13,34 m2. 

Ugovor se raskida jer zakupnik i nakon opomene koristi poslovni prostor protivno odredbama Ugovora i ne ispunjava 

obveze utvrđene u Ugovoru. Poslovni prostor ne koristi se radi obavljanja djelatnosti trgovine mješovitom robom čiji asortiman 

čini hrana i uobičajeni dnevni prehrambeni proizvodi, ali u kojoj se nude i neprehrambeni proizvodi, te različite robne grupe 

prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. 

 

Članak 2. 

Ovim Zaključkom ovlašćuje se Općinski načelnik u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom na provođenje svih 

radnji potrebnih za raskid Ugovora, a u skladu sa zakonskim propisima. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Općine Bebrina. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA 

 

KLASA: 024-02/22-02/52 

URBROJ: 2178-2-03-22-1 
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Bebrina, 13. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                     

                                                         Mijo Belegić, ing.  
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