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Na temelju članka 30. Statuta općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije  04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela 28/18, 32/18, 2/20 i 
4/21), Općinsko vijeće Općine  Nova  Kapela  na  svojoj 3. sjednici održanoj 6. rujna2021. 
godine, donijelo je   

 

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 

o izboru predsjednika i članova  

Povjerenstva za pritužbe  i žalbe građana 

 

I 
 

U članku 1. Odluke o  izboru predsjednika i članova   Povjerenstva  za pritužbe  i žalbe građana 
Klasa: 370-01/21-01/03; Urbroj: 2178/20-03-21-1 od  8. lipnja 2021. godine mijenja se  
točka 3. te ista glasi : „Matej Drabik, za člana“ .  

 
 

 
 

II 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 
Nova Kapela. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE NOVA KAPELA 
 

 
KLASA: 021-05/21-02/03       
URBROJ: 2178/20-03-21-02 
                                                                             
Nova Kapela,6. rujan  2021.                                                                          
 
 

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  (“Narodne 
novine” 29/19, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj  
4/2014 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18, 32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, 
na 3. sjednici održanoj 6. rujna 2021.godine, donosi 
 
 
 

II. Izmjenu i dopunu Odluke 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Kapela za 2021.godinu 
 
 

 
Članak 1.  

 
U Odluci o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Nova Kapela za 2021. godinu (Službene novine Općine Nova Kapela br. 8/20, 5/21) dodaje se članak 3a.  te isti glasi: 
 

„Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Nova Kapela 
za 2021. godinu dostavom pisane izjave Općinskom vijeću Općine Nova Kapela.  
 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik koji se odrekao prava na financiranje iz Proračuna, 
financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u proračunu Općine. 
  

Sredstva raspoređena nezavisnim vijećnicima Antunu Pišonić, Maksu Pavlović, Ivici Šebelić, Vinku Škvorić,  
Roku Pišonić, Luki Đikić, Vesni Jergović, Zlatku Didović i Borisu Bogdanović ostaju u proračunu Općine, sukladno 
zaprimljenim izjavama o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje. „ 
 

 
Članak 2. 

 
 Odluka  stupa  na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 402-08/21-01/06 
Urbroj: 2178/20-03-21-11 
 
Nova Kapela, 6.rujna  2021 .godine                                             
  
 
 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                      Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 35.stavka 1.točke 4. i članka 53. stavka 3.Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 , 144/20), članka 

30. Statuta Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.4/2014 i 

Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18, 32/18,2/20 i 4/21) Općinsko vijeće općine 

Nova Kapela na svojoj  3. sjednici održanoj   6. rujna  2021. godine  donijelo je 

 

 

O D L U K U o Izmjeni i dopuni Odluke 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela  

 

UNUTARNJE USTROJSTVO, DJELOKRUG, ORGANIZACIJA  I NAČIN RADA 

JEDINSTVENOG UPRAVNO ODJELA 

 

Članak 1.  

 U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela 

(Službene novine Općine Nova Kapela br 1/2019) mijenja se članak 5. te isti glasi: 

 „Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom 

poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom,Statutom Općine i drugim propisima ili općim 

aktima, a u funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine. 

 Unutar Jedinstvenog upravnog odjela za obavljanje komunalnih djelatnosti osniva se 

Vlastiti pogon kao unutarnja organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Nova Kapela. 

 Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Vlastiti 

pogon) nema svojstvo pravne osobe. „ 

Članak 2. 

Mijenja se članak 7. te isti glasi: 

„Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga 

Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

- poslove iz područja društvenih djelatnosti: kultura, tjelesna kultura i šport, briga o 

djeci, odgoj i osnovno obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo,  protupožarna i civilna 

zaštita te zaštita potrošača; 

- poslove iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja 

komunalne infrastrukture, upravni postupci u području  komunalnog gospodarstva, 

provedba komunalnog reda, 

- poslovi vezani za rad Vlastitog komunalnog pogona za obavljanje komunalnih 

djelatnosti, 

- poslove vezane za gospodarski razvoj te poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva, putem posebnih programa od interesa za Općinu, 

- poslove iz područja prostornog i urbanističkog planiranja te zaštite i unapređenja 

prirodnog okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i 

programa za unaprjeđenje stanja u prostoru, organiziranje poslova na donošenju 

prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje programa i 

mjera zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,  

- poslove vezane za uređenje naselja i stanovanje te prometa na području Općine 
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- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine: prodaja i 

zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora, 

- vođenje imovinsko - pravnih postupaka vezanih uz imovinu Općine, 
- poslove vezane za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske i Općine, 

- poslove vezane za izradu projekata za apliciranje prema EU, stranim donatorima i 

tijelima državne vlasti, 

- poslove vezane za razvoj turizma, 

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i 

godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji 

pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih 

poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova 

osiguranja imovine Općine, 

- poslove opće uprave, 

- poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama 

- ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim 

zajednicama i razvojem civilnog društva, 
- poslove javne nabave roba, radova i usluga, 

- poslove državne uprave povjerene Općini, 

- druge poslove sukladno posebnim zakonima i nalozima Općinskog načelnika.“ 

 

     Članak 3. 

 U članku 9. briše se stavak 2. 

  

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

                                                    

                            Članak 4. 

Općinski načelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

                   Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim  novinama Općine 

Nova Kapela“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 023-01/21-01/03 

URBROJ: 2178/20-03-21-1 
Nova Kapela,   6. rujna  2021. 

 

 

 
   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                      Vesna Jergović v.r.         



Službene novine Općine Nova Kapela 

7. rujna 2021 

 

 
- 34 - 

 

Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 

32/20.)  te članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br.4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela  br. 28/18, 32/18,2/20 i 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Nova Kapela na svojoj 3. sjednici održanoj dana 6. rujna  2021. godine, donijelo je slijedeću  

 

ODLUKU o 

o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih  

djelatnosti Općine Nova Kapela 

 
Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Nova Kapela  (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) za 
obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Nova Kapela.  

 

 
Članak 2. 

 

Ovom Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području 

Općine Nova Kapela utvrđuju se odredbe o: 
 

1. komunalnim djelatnostima koje će Vlastiti pogon obavljati 

2. području na kojem će se obavljati komunalne djelatnosti 
3. unutarnjem ustrojstvu, organiziranju poslovanja i poslovodstvu Vlastitog pogona 

4. sredstvima koja su potrebna za početak rada vlastitog pogon te načinu njihova pribavljanja 

ili osiguranja 

5. aktima poslovanja Vlastitog pogona 
6. iskazivanju učinka poslovanja 

7. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne 

imovine Općine Nova Kapela na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog pogona 
8. načinu nadzora poslovanja Vlastitog pogona od strane Općine Nova Kapela 

9. imenovanju i razrješenju upravitelja Vlastitog pogona i 

10. ukidanju Vlastitog pogona. 
 

 

Članak 3. 

 
Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne 

infrastrukture i uslužne komunalne djelatnosti. 

 
Vlastiti pogon će na području Općine Nova Kapela obavljati slijedeće komunalne djelatnosti: 

 

1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 
2. održavanje javnih zelenih površina 

3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 

4. održavanje groblja 

5. održavanje čistoće javnih površina 
6. usluge ukopa pokojnika unutar groblja. 
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Članak 4. 

 
Vlastiti pogon može komunalne djelatnosti iz članka 3. Ove Odluke obavljati i na području drugih 

jedinica lokalne samouprave na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 

djelatnosti kojeg sklapa Općinski načelnik.  

 
Ukoliko Općina povjeri obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti iz članka 3. ove Odluke drugim 

pravnim ili fizičkim osobama, Vlastiti pogon neće obavljati te djelatnosti za vrijeme dok su iste 

povjerene drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 
 

 

Članak 5.  
 

Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. 

Vlastiti pogon osniva se kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Nova 
Kapela. 

Djelatnošću i poslovanjem Vlastitog  pogona prava i obveze stječe Općina Nova Kapela.  

 

Članak 6. 
 

Unutarnje ustrojstvo, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom detaljnije se uređuje Pravilnikom o 

poslovanju Vlastitog pogona, kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Nova Kapela.  
 

 

Članak 7. 

 
Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona. 

Upravitelj Vlastitog pogona je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela. 

Upravitelj organizira i vodi rad Vlastitog pogona te odgovara općinskom načelniku za materijalno i 
financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona. 

Upravitelj Vlastitog pogona na temelju ovlasti općinskog načelnika sklapa ugovore s drugim fizičkim i 

pravnim osobama.  
 

 

Članak 8.  

 
Upravitelj Vlastitog pogona dužan je podnijeti izvješće o radu Vlastitog pogona s financijskim 

pokazateljima Općinskom načelniku kad on to zatraži, a najmanje jednom godišnje.  

 
 

Članak 9. 

 
Sredstva za rad i obavljanje komunalnih djelatnosti koje obavlja Vlastiti pogon, osiguravaju se iz: 

- cijene komunalne usluge, 

- komunalne naknade, 

- Proračuna Općine Nova Kapela i 
-  drugih zakonom dopuštenih izvora.  
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Članak 10. 
 

Prihodi i izdaci Vlastitog pogona evidentiraju se u Proračunu Općine Nova Kapela. 

Administrativno-tehničke, pravne, financijsko-računovodstvene i opće poslove za potrebe Vlastitog 
pogona obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela, sukladno zakonu i djelokrugu i 

sadržaju poslova koje obavlja.  

Vlastiti pogon iskazuje učinke poslovanja sukladno važećim financijsko-računovodstvenim propisima 

odnosno Zakonu o proračunu. 
 

 

Članak 11. 
 

Akti poslovanja Vlastitog  pogona su Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona, Izvješće o 

izvršenju Godišnjeg plana i programa rada Vlastitog pogona, obračuni i dr. 
Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona donosi upravitelj pogona uz prethodnu suglasnost 

Općinskog načelnika. 

Vlastiti pogon može izvršavati Godišnji plan i program u visini sredstava planiranih Proračunom 

Općine Nova Kapela.  
 

Članak 12. 

 
Imovina u vlasništvu Općine Nova Kapela, na kojoj i kojom svoju djelatnost obavlja Vlastiti pogon, 

ne može se opterećivati niti otuđiti bez suglasnosti Općinskog načelnika Općine Nova Kapela.  

 

Članak 13.  
 

Vlastiti pogon može stjecati opremu i drugu pokretnu imovinu u visini sredstava osiguranih općinskim 

proračunom za tekuću godinu, a na temelju Godišnjeg plana i programa Vlastitog pogona koje donosi 
upravitelj pogona u suglasnosti s općinskim načelnikom.  

 

 
Članak 14.  

 

Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. 

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno 
obavljanje komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu 

obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.  

 
Članak 15. 

 

Nadzor nad radom i poslovanjem Vlastitog pogona vrši Općinski načelnik Općine Nova Kapela. 
U obavljanju nadzora Općinski načelnik poduzima potrebne mjere i radnje u skladu sa  zakonom i 

općim aktima Općine Nova Kapela. 

 

 
Članak 16. 

 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela svojom odlukom može ukinuti Vlastiti pogon. 
U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Općina Nova Kapela preuzima svu imovinu, kao i sva prava i 

obveze  Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogone ne odredi drugačije. 
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Članak 17. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 17/01)  
  

 

Članak 18.  

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim  novinama Općine Nova 

Kapela“. 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 023-01/21-01/04 

URBROJ: 2178/20-03-21-1 

Nova Kapela, 6. rujna  2021. godine 
 

 

 

   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

                      Vesna Jergović v.r.              
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Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 
32/20.)  te članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br.4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18, 32/18,2/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine 
Nova Kapela na svojoj 3. sjednici održanoj dana 6. rujna   2021. godine, donijelo je slijedeći  
 
 

PRAVILNIK O POSLOVANJU 
VLASTITOG POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI OPĆINE NOVA KAPELA 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti 
na području Općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), način organizacije poslovanja, način 
planiranja poslova, broj potrebnih službenika i  namještenika, opis i popis osnovnih poslova i radnih 
zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova kao i druga pitanja od značaja za 
njegov rad.  
 

Članak 2. 
 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira 
jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
 
 

Članak 3.  
 

Djelokrug rada Vlastitog pogona određen je Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona.  
 
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe. 
 
Vlastiti pogon komunalne poslove obavlja samostalno u granicama utvrđenim zakonom, drugim 
propisima i aktima Općine Nova Kapela.  

 
Članak 4. 

 
Vlastitim pogonom  upravlja upravitelj Vlastitog pogona. 
 
Upravitelj Vlastitog pogona Općine Nova Kapela kao organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela 
je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 

Članak 5. 
 

Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara Općinskom načelniku za materijalno i 
financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.  
 
 

Članak 6. 
 

Upravitelj pogona donosi Godišnji plan i program rada.  
 
Godišnji plan i program rada sadrži opći prikaz poslova i  zadataka Vlastitog pogona, potreban broj 
izvršitelja za realizaciju programa i plan sredstava za njegovu realizaciju, koji se planiraju realizirati u 
kalendarskoj godini. Godišnji plan i program rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za narednu 
godinu.  
 
Upravitelj Vlastitog pogona dužan je Općinskom načelniku podnijeti izvješće o izvršenju Godišnjeg plana i 
programa rada Vlastitog pogona najkasnije do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu.  
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Članak 7. 

 
Upravitelj može planirati izdatke samo do iznosa utvrđenih Proračunom Općine Nova Kapela.  
 
Za nabavu i ugovaranje radova Upravitelj se mora pridržavati propisa o javnoj nabavi, kao i ostalih propisa 
kojima je uređeno materijalno i financijsko poslovanje jedinica lokalne samouprave.  
 
Ugovore s drugim fizičkim i pravnim osobama Upravitelj  može zaključiti isključivo uz prethodnu 
suglasnost i na temelju ovlasti Općinskog načelnika. 
 
Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u vezi s radom upravitelja Vlastitog pogona te ostalih 
zaposlenika u Vlastitom pogonu, a koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe  zakona 
kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave.  
 

Članak 8. 
 

Poslove Vlastitog pogona obavljaju službenici i  namještenici prema rasporedu i opisu poslova utvrđenom 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela, kojim se utvrđuju  
nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima te broj izvršitelja.  
 

Članak 9. 
 

Plaće i druga primanja službenika i namještenika Vlastitog pogona utvrđuju se na način propisan 
Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/2010.) te 
Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Nova Kapela. 
 
Sredstva za plaće zaposlenih u Vlastitom pogonu osiguravaju se u Proračunu Općine Nova Kapela.  
 

Članak 10. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela.  
 
        

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 023-05/21-02/03 
URBROJ: 2178/20-03-21-1 
Nova Kapela, 6. rujna  2021. 

 
 
 

   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                      Vesna Jergović v.r.              
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Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

 (NN br. 28/10), i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

br.4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18, 32/18,2/20 i 4/21) Općinsko vijeće Općine Nova 
Kapela na 3.sjednici održanoj 6. rujna 2021. godine donosi 

 

         O D L U K U 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i  

  Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela 

 

      Članak 1. 

Ovom Odlukom određujuse koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela. 

      Članak 2. 

Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom 

komunalnom pogonu Općine Nova Kapela utvrđuju se unutar raspona koeficijenata utvrđenim Zakonomi iznose: 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,30 

Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje projekata i 

javnu nabavu 

2,13 

Viši stručni suradnik-komunalni redar 2,13 

Viši referent za financijsko-računovodstvene poslove 1,71 

Administrativni tajnik 1,70 

 

ORGANIZACIJSKA JEDINICA:VLASTITI POGON 

RADNO MJESTO KOEFICIJENT 

Voditelj Vlastitog pogona 2,20 

Komunalni djelatnik 1,42 

Komunalni djelatnik na grobljanskim poslovima 1,41 

Spremač 1,29 

 

      Članak 3. 

 U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Nova Kapela donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom 

upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela. 

 Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela. 

 
Članak 4. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće u 

Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela(Službene novine Općine 

nova Kapela  br.1/19). 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela, a stupa na snagu 

  01. listopada 2021. godine. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA    

Vesna Jergović v.r. 
 

KLASA:120-01/21-01/01     

URBROJ: 2178/20-03-21-01 

Nova Kapela,  6. rujna 2021. godine 
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Temeljem Članka 14. stavka 7. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 

147/14, 123/17, 118/18) i Članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 4/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 

32/18,  2/20 i 4/21 ), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 3. sjednici, održanoj dana 

06.09.2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

 

O PRISTUPANJU URBANOM PODRUČJU GRADA SLAVONSKOG BRODA 

 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom Općinsko vijeće Općine Nova Kapela daje pozitivno mišljenje o ulasku 

Općine Nova Kapela u obuhvat Urbanog područja grada Slavonskog Broda. 

 

Članak 2. 

 

Odluka  stupa  na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova 

Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE NOVA KAPELA 

 

 

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

Vesna Jergović v.r. 

 

 

KLASA: 022-05/21-04/12 

URBROJ: 2178/20-03-21-4 

Nova Kapela, 06.09.2021. 

 

 

 
 

*Izdavač: Općina Nova Kapela - Odgovorni urednik: Općinski načelnik – Ivan Šmit 
Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela 
Tel. 035/384-015; Fax: 035/384-037; e-mail: opcina-nova-kapela@sb.t-com.hr 
web: www.novakapela.hr 

 


