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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“ br. 

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, 144/20)  i članka 50. stavka 1. Statuta 

Općine Nova Kapela  («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “ br. 

04/14  i Službene novine Općine Nova Kapela broj br. 28/18, 32/18, 2/20 i 

4/21) Općinsko vijeće na 11. sjednici Općine Nova Kapela održanoj  9.ožujka 

2023. godine, donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Nova Kapela  

za razdoblje od 1. srpnja do  31. prosinca 2022. godine 
 

 
I. 
 

  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  prihvaća Izvješće o radu 
Općinskog načelnika  za razdoblje od 1. srpnja do  31. prosinca 2022. 
godine. 

 
II. 

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

novinama Općine Nova Kapela“. 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA NOVA KAPELA 

                OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 024-03/23-01/06 

URBROJ: 2178-20-03-23-02 
 
Nova Kapela,9. ožujka 2023. godine 

 
        

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 47. 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 i 4/21) i članka 3.Izmjena i dopuna  Programa utroška sredstava ostvarenih 

od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela u 2021. godini) Općinsko vijeće na 

11. sjednici Općine Nova Kapela održanoj  9.ožujka 2023.godine, donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

      o prihvaćanju Izvješća o utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa  
i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela u 2022. godini 
 

 
I. 
 

  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  prihvaća Izvješća o utroška sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela u 2022. godini. 
 

II. 
 

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA NOVA KAPELA 
                    OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
Klasa: 320-01/23-01/01 
Ur.broj:2178-20-03-23-02 
 
Nova Kapela, 9. ožujka 2023.godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 47. Statuta Općine Nova 
Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14, „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela 
na 11. sjednici održanoj  9.ožujka 2023. godine, donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području  
prirodnih nepogoda za 2022. godinu za 

Općinu Nova Kapela  
 
 

 
I. 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za Općinu Nova Kapela za 2022. godinu. 
 

II. 
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: 246-02/23-01/01 
URBROJ: 2178-20-03-23-2 
 
Nova Kapela, 9. ožujka  2023. godine 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
        Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 47. Statuta Općine Nova 
Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14, „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20, 4/21), a u skladu s Planom gospodarenja 
otpadom na području općine Nova Kapela za razdoblje od 2017.-2022. godine, Općinsko 
vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 9.ožujka  2023. godine, donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  
Općine Nova Kapela za 2022. godinu 

 
 

I. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Nova Kapela za 2022. godinu. 
 
 

II. 
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: 363-02/23-05/01 
URBROJ: 2178-20-03-23-5 
 
Nova Kapela, 9.ožujka 2023.godine 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

br. 10/97, 107/09, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14, „Službene novine Općine Nova 

Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 11. 

sjednici održanoj dana 9. ožujka  2023. godine donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA  

NA PODRUČJU OPĆINE NOVA KAPELA 

    

I. 

U Planu mreže dječjih vrtića na području općine Nova Kapela („Službene novine Općine 

Nova Kapela br. 2/15), članak III. mijenja se i glasi: Na području Općine Nova Kapela 

djeluje područni odjel, Dječji vrtić „Zvončić“ Nova Kapela, na adresi Trg kralja Tomislava 

5 u Novoj Kapeli u mješovitoj skupini djece. 

II. 

Ove Izmjene i dopune Plana dostavljaju se Brodsko-posavskoj županiji radi usklađenja 

razvitka mreže dječjih vrtića na području Brodsko-posavske županije. 

III. 

Izmjene i dopune Plana mreže stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim 

novinama Općine Nova Kapela“. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 601-02/15-01/01 

URBROJ: 2178-20-02/3-23-2 

Nova Kapela,9. ožujka  2023.  

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                                Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 48.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 i 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   11.  sjednici održanoj  9. ožujka 
2023.  godine donosi 
 

O D L U K U 
                     o davanju na korištenje dječjeg vrtića na k.č. br.1198 k.o. Nova Kapela 
  
      I. 
Ustanovi Dječji vrtić Nova Gradiška, Trg dr. Franje Tuđmana 2, OIB05865059021 daje se na 
korištenje zgrada dječjeg vrtića, koja se nalazi na k.č.br. 1198 k.o. Nova Kapela (Dječji vrtić 
„Zvončić“) zajedno sa svim uređajima i opremom, kao i svim drugim pripadajućim dijelovima 
nekretnine koje u graditeljskom  funkcionalnom smislu čine njezin neodvojiv dio. 
 
          II. 
Dječji vrtić Nova Gradiška ne plaća naknadu za korištenje dodijeljene nekretnine iz točke I. ove 
Odluke, a to s ciljem organiziranja i provođenja predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi. 
 
      III.  
Dječji vrtić Nova Gradiška dužan je koristiti nekretninu iz točke I. ove Odluke radi obavljanja 
redovne djelatnosti radi koje je osnovan – predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i 
predškolske dobi. 
      IV. 
Troškove redovnog održavanja nekretnine iz točke I. ove Odluke snosit će Općina Nova Kapela,  
a troškove izvanrednog održavanja nastale krivnjom ili propustom dužne pažnje Dječjeg vrtića 
Nova Gradiška snosi Dječji vrtić Nova Gradiška. 
 
      V.  
Dječji vrtić Nova Gradiška ne može davati trećim osobama predmetnu nekretninu u zakup ili na 
korištenje bez prethodne pisane suglasnosti Općine Nova Kapela. 
 
      VI.  
Ovlašćuje se načelnik na sklapanje ugovora o korištenju nekretnine iz točke I. ove Odluke kojim 
će se regulirati sva prava i obveze. 
      VII. 
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: 601-01/23-01/01 
Urbroj: 2178-20-03-23-02 
Nova Kapela,9. ožujka 2023.godine  
         PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                  Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 48.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 i 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  11. sjednici održanoj 9.  ožujka 2023.  godine donosi 
 

ODLUKU 

o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića „ Zvončić“ Nova Kapela  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za određivanje cijene usluga koje se pružaju u 

Dječjem vrtiću Nova Gradiška, Podružnici u Novoj Kapeli, vrtiću „Zvončić“ (u daljnjem 

tekstu: vrtić), a naplaćuje se od roditelja odnosno korisnika usluga.  

 Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na skrbnike djece koja 

pohađaju vrtić.  

 

Članak 2. 

 Vrtić u okviru svoje djelatnosti organizira i provodi programe sukladno Sporazumu o 

međusobnim pravima i obvezama osnivača od 31.03.2021. godine između Grada Nove 

Gradiške, Općine Cernik, Općine Dragalić, Općine Gornji Bogićevci, Općine Nova Kapela, 

Općine Okučani, Općine Stara Gradiška i Općine Staro Petrovo Selo. 

 

Članak 3. 

Program vrtića organizira se, u pravilu za pet radnih dana tijekom trajanja pedagoške 

godine, osim u dane Državnih blagdana. 

Članak 4. 

Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se: - u proračunu Općine - iz sredstava 

proračuna Županije - sudjelovanjem roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog 

odgoja.  

 

Članak 5. 

 Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska cijena programa 

izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja 

korisnika usluga programa vrtića za kalendarsku godinu. 
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  Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju troškove smještaja djece 

utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to:  

 1. izdatke za zaposlenike: 

 - bruto plaće 

 - naknade i materijalna prava radnika  

2. prehrane djece  

3. uvjete boravka djece:  

- materijalne izdatke 

 - energiju i komunalije  

- tekuće održavanje objekata i opreme 

 4. nabavu namještaja i opreme  

5. nabavu sitnog inventara.  

Članak 6. 

Jedinstvena cijena za roditelja-korisnika usluga vrtića s prebivalištem na području 

Općine Nova Kapela iznosi 70 eura mjesečno.  

Roditelji-korisnici usluga s više djece upisanih u vrtić ostvaruju pravo: 

 - za drugo dijete u vrtiću, ako su oba djeteta polaznici vrtića cijena iznosi 55 eura 

 - za treće dijete i svako slijedeće dijete koje polazi vrtić se oslobađaju plaćanja.  

Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne 

samouprave, plaća puni iznos utvrđene ekonomske cijene, a koju određuje Dječji vrtić 

Nova Gradiška za svaku godinu te dostavlja osnivačima najkasnije do 01. listopada svake 

godine.  

Roditelj-korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro-račun Dječjeg vrtića 

Nova Gradiška.  

Članak 7. 

 Roditelj-korisnik usluga ima pravo na umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga vrtića 

u slijedećim slučajevima: 

 - ako dijete ne koristi usluge vrtića zbog bolesti minimalno deset radnih dana u 

kontinuitetu (OBAVEZNO: potvrda liječnika koja se predaje odgojitelju kojom se 

dokazuje pravo na umanjenju cijenu plaćanja razmjerno broju dana koje je dijete 

boravilo u vrtiću) 

 - ako dijete ne koristi usluge vrtića tijekom srpnja i kolovoza,  plaća se 50 % cijene  

vrtića za srpanj i kolovoz uz uvjet da roditelj - korisnik pismeno obavijesti dječji vrtić 10 

dana prije početka mjeseca.  
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 O izostanku djeteta iz vrtića roditelj-korisnik usluge dužan je obavijestiti vrtić u roku od 

dva dana od početka izostanka (bolesti ili drugih razloga). 

Za dijete koje ne pohađa vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda) plaća se 

puna mjesečna cijena usluga vrtića.  

 

Članak 8. 

  Ako roditelj-korisnik usluge ispisuje dijete iz vrtića, dužan je o tome obavijestiti vrtić 

pisanim putem najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti sve obveze i nema prava 

ponovnog upisa djeteta tri mjeseca. 

 

Članak 9. 

Dječji vrtić i roditelj-korisnik usluge vrtića sklapaju Ugovor o neposrednim pravima i 

obvezama,  a naročito iznos mjesečnog iznosa cijene usluge i rokovi plaćanja, te druga 

prava i obveze ugovornih strana .  

Članak 10. 

 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: 601-01/23-01/02 
Urbroj: 2178-20-03-23-02 
Nova Kapela,9. ožujka 2023.godine  
 
                                            
         PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                         
         Vesna Jergović v.r.      
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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („N.N.“ br. 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik  
Brodsko-posavske županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 
32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj  9. ožujka 2023. godine, donijelo je  
 
 

                      O D L U K U 
         o davanju prethodne suglasnosti na 
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  

Dječjeg vrtića Nova Gradiška 
 
 

                 I. 
  

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića u 
Novoj Gradiški u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića u Novoj Gradiški na 134. 
sjednici održanoj  23. prosinca 2022. godine. 
 
 
                   II. 
 
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: 601-02/23-01/02 
URBROJ: 2178-20-03-23-03 
Nova Kapela, 9. ožujak 2023. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

                                                                                                                                         Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („N.N.“ br. 
10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik  
Brodsko-posavske županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 
32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine, donijelo je  
 
 

                      O D L U K U 
         o davanju prethodne suglasnosti na 

             Statut Dječjeg vrtića Nova Gradiška 
 
 

                 I. 
  

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića u Novoj Gradiški u tekstu kojeg je utvrdilo 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića u Novoj Gradiški na 136. sjednici održanoj  14. veljače  2023. 
godine. 
 
 
                   II. 
 
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: 601-02/23-01/02 
URBROJ: 2178-20-03-23-02 
Nova Kapela, 9. ožujak 2023. godine 
 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

                                                                                                                                         Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka  3. i 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 28/10 i 10/23 ), članka 90a. 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-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 
144/20) 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 11. sjednici održanoj 9. ožujka 
2023.godine, donijelo je  
 

O  D  L  U  K  U 
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika 

 Općine Nova Kapela  
 

Članak 1. 
    Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog 
načelnika Općine Nova Kapela ( u daljnjem tekstu: Općinski načelnik), koji svoju dužnost 
obavlja profesionalno te druga prava iz rada. 
   Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski spol. 
 

Članak 2. 
Općinski načelnik koji svoju dužnost obavlja profesionalno, ostvaruje pravo na 

plaću i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava mu se u staž 
osiguranja.  
 

Članak 3.  
Plaću Općinskog načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće 

uvećan za 0,5 %  za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%. 
 

Članak 4. 
 Osnovica za obračun plaće Općinskog načelnika utvrđuje se sukladno Odluci 

Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, 
sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Za obračun plaće Općinskog načelnika utvrđuje se koeficijent 3,6. 
 

Članak 5. 
 Pojedinačno rješenje o visini  mjesečne plaće za rad Općinskog načelnika 
utvrđene prema odredbama ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 6. 
Za vrijeme obnašanja dužnosti Općinski načelnik ima, osim prava na plaću, pravo 

na staž osiguranja i ostvaruje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te ima 
pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti 
(dnevnica, putni troškovi i troškovi noćenja) u visini propisanoj aktima koji se 
primjenjuju na službenike u namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Nova Kapela. 
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Članak 7. 
Načelnik ima pravo na upotrebu mobilnog uređaja, prijenosnog računala i  

službenog vozila, a kada koristi privatni automobil u službene svrhe ima pravo na 
naknadu troškova prijevoza u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike 
i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nova Kapela. 

 
Članak 8.  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti  Odluka  o plaći i drugim pravima 
općinskog načelnika  za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti i zamjenice 
općinskog načelnika koja dužnost obavlja volonterski (Službene novine Općine Nova 
Kapela br. 5/2015). 
 
 

Članak 8. 
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: 120-01/23-01/01 
URBROJ: 2178-20-03-23-01 
Nova Kapela,  9. ožujka 2023.godine  
    
       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
            
         Vesna Jergović  v.r. 
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Na temelju članka 31. st. 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 
115/18, 98/19 i 57/22) 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 svojoj 11. sjednici održanoj 9. ožujka  2023. 
godine, donosi 
 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području općine Nova Kapela 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) u slijedećem sastavu:  
 
1. Lidija Knežević   - predsjednik – predstavnik – mag.iur. 
2. Antonija Lončarić   - zamjenik predsjednika – dipl. ing. agr. 
3. Tihomir Panić  - član – predstavnik – geodet 
4. Luka Đikić          - član – predstavnik – Općinskog vijeća 
5. Matej Drabik  - član – predstavnik – Općinskog vijeća 
6. Dejan Jurić   - član – predstavnik Upravnog odjela za gospodarstvo i    
                                                                 poljoprivredu Brodsko – posavske županije, mag.ing.agr. 
7. Marija Milašin  - član – predstavnik Ministarstva poljoprivrede, mag.ing.agr. 
 

Članak 2. 
Povjerenstvo se imenuje na 4 (četiri) godine, odnosno do isteka mandata Općinskog vijeća.  
 

Članak 3. 
Zadatak Povjerenstva je zaprimanje i razmatranje zahtjeva za zakup i prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela.  
Povjerenstvo izrađuje prijedloge o izboru najpovoljnijih ponuda na javnom natječaju za zakup i 
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova 
Kapela i upućuje Općinskom vijeću, koje donosi Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda.  
 

Članak 4. 
Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Općina Nova Kapela.  
 

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: 024-05/23-02/01 
URBROJ: 2178-20-03-23-01 
Nova Kapela,  9. ožujka 2023. godine  
    
       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
            
         Vesna Jergović   v.r. 
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Na temelju članka 39. st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 
115/18, 98/19 i 57/22) 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 svojoj 11. sjednici održanoj 09.03.2023.donosi 
 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

na području općine Nova Kapela 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) u slijedećem sastavu:  
 
1. Lidija Knežević   - mag.iur. 
2. Antonija Lončarić   - dipl. ing. agr. 
3. Tihomir Panić  - geodet 
 

Članak 2. 
Povjerenstvo se imenuje na 4 (četiri) godine, odnosno do isteka mandata Općinskog vijeća.  
 

Članak 3. 
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:  
- uvodi zakupnike/kupce u posjed temeljem zaključenog Ugovora o zakupu/kupnji u roku od 30 
dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva, 
- sastavlja zapisnik o uvođenju u posjed, 
- ako uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija 
predati posjed, Povjerenstvo za uvođenje u posjed dužno je isto proslijediti nadležnom 
državnom odvjetništvu na postupanje s prijedlogom naplate zakupnine i predaje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta. 
 

Članak 4. 
Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad. Iznos naknade odrediti će se 
posebnom odlukom Općinskog načelnika.   
 

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: 024-05/23-02/01 
URBROJ: 2178-20-03-23-02 
Nova Kapela,  09 . ožujka 2023. godine  
    
 
       PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
            
         Vesna Jergović v.r.    
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Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 
110/18, 32/20) 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, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 11. sjednici održanoj  9. ožujka 
2023.godine, donijelo je 
 

IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A  
održavanja komunalne infrastukture  

na području općine Nova Kapela za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
 

 Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s 
predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. 
 
 Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih 
troškova, po djelatnostima; 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom 
izvora financiranja. 

 
Članak 2. 

 
 Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanja 
komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela u 2023. godini za komunalne 
djelatnosti: 
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 
2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima 
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 
4. Održavanje javnih zelenih površina 
5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 
6. Održavanje groblja i mrtvačnica 
7. Održavanje čistoće javnih površina 
8. Održavanje javne rasvjete 
 

Članak 3. 
  
 Na području općine Nova Kapela u 2023. godini održavanje komunalne 
infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća: 
 
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 
 
 Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može 
slobodno koristiti na načina i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a 
koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona kojim se uređuju ceste. 
 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje 
se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući svu opremu, 



Službene novine Općine Nova Kapela 

10. ožujka 2023 

 

 
- 47 - 

 

uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i 
prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja 
elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i 
povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je 
uređeno održavanje cesta. 
 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva obavlja se sukladno iskazanim 
potrebama i stanju cesta i puteva, kako slijedi: 
 
 
 
 
 
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva Plan 2023 
- usluge održavanja nerazvrstanih cesta i puteva (materijal (kamen tucanik, 
krupni kamen, zemlja); popravak udarnih rupa i mrežastih oštećenja asfaltnih 
površina polaganjem asfalta; rad strojeva (kombinirka, bager, buldožer, 
valjak, kamion); košnja bankina (tarup) 
- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje snijega i leda) 
- pojačano održavanje nerazvrstanih cesta 

 
 

 
66.816,00 

5.309,00 
13.272,00 

UKUPNO: 85.397,00 
Izvori financiranja: komunalna naknada, šumski doprinos, pomoći iz drugih 
proračuna, prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta 

 

 
 
 
2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 
motornim vozilima 
 
 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su 
trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i 
pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni 
dio nerazvrstane ili druge ceste. 
 Pod održavanjem javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 
motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se 
osigurava njihova funkcionalna ispravnost, sukladno iskazanim potrebama i stanju istih, 
kako slijedi: 
 
2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten 
promet motornim vozilima 

Plan 2023 

- materijali i dijelovi za održavanje javnih prometnih površina 9.291,00 
- usluge tekućeg održavanja javnih prometnih površina 17.254,00 

UKUPNO: 26.545,00 
Izvor financiranja: komunalna naknada, naknada za koncesije  
 
 
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 
 
 Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 
upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih 
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voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i 
građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih 
otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, 
prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju 
oborinskih i drugim otpadnih voda. 
 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavlja se sukladno 
iskazanim potrebama i stanju građevina javne odvodnje, kako slijedi: 
 
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Plan 2023 
- usluge održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda-cestovna 
kanalska mreža  

 
15.927,00 

UKUPNO: 15.927,00 
Izvor financiranja: šumski doprinos  
 
 
4. Održavanje javnih zelenih površina 
 
 Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili 
pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i 
rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane 
ili druge ceste, ulice i sl. 
 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i 
sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega 
drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, 
opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe 
održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Održavanje javnih 
zelenih površina vrši se sukladno stanju javnih površina tokom cijele godine. 
 
4. Održavanje javnih zelenih površina Plan 2023 
- održavanje – košnja javnih zelenih površina 
- materijali i dijelovi za održavanje javnih zelenih površina 
- usluge tekućeg održavanja javnih zelenih površina 

4.645,00 
11.282,00 
10.618,00 

UKUPNO: 26.545,00 
Izvor financiranja: komunalna naknada, grobna naknada  
 
 
5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 
 
 Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog 
prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom 
naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke 
namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene 
lokalnog značaja. 
 Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se 
održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, sukladno potrebama i 
stanju istih, kako slijedi: 
 
5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene Plan 2023 
- kamere za nadzor brzine na cestama 19.908,00 
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- materijali i dijelovi za održavanje građevina i uređaja javne namjene 
- usluge tekućeg održavanja građevina i uređaja javne namjene 

664,00 
5.973,00 

UKUPNO: 26.545,00 
Izvor financiranja: opći prihodi i primici, komunalna naknada  
 
 
6. Održavanje groblja i mrtvačnica 
 
 Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori 
i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i 
oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. 
 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za 
obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina 
unutar groblja. Održavanje groblja i mrtvačnica vrši se sukladno potrebama i stanju 
istih, kako slijedi: 
 
6. Održavanje groblja i mrtvačnica Plan 2023 
- održavanje – košnja groblja 
- materijali i dijelovi za održavanje groblja i mrtvačnica 
- usluge tekućeg održavanja groblja i mrtvačnica 

2.655,00 
7.698,00 
2.920,00 

UKUPNO: 13.273,00 
Izvor financiranja: komunalna naknada, grobna naknada  
 
 
7. Održavanje čistoće javnih površina 
 
            Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina 
javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih 
površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i 
uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 
             Održavanje čistoće javnih površina obavlja se sukladno potrebama i stanju javnih 
površina. 
 
7. Održavanje čistoće javnih površina Plan 2023 
- materijali i dijelovi za održavanje čistoće javnih površina 1.327,00 

UKUPNO: 1.327,00 
Izvor financiranja: grobna naknada  
 
 
 
8. Održavanje javne rasvjete 
 
 Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih 
prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, javnih cesta 
koje prolaze kroz naselja, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih 
površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave. 
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 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje 
instalacije javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za 
rasvjetljavanje površina javne namjene. Održavanja javne rasvjete vrši se sukladno 
iskazanim potrebama i stanju rasvjetnih tijela, kako slijedi: 
 
8. Održavanje  javne rasvjete Plan 2023 
- utrošak električne energije za javnu rasvjetu 28.291,00 
- usluge održavanja - zamjena svjetiljki i rasvjetnih tijela 24.309,00 

UKUPNO: 52.600,00 
Izvor financiranja: komunalna naknada  
 
 
 
Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa prikazana su u tablici: 
 
Održavanje komunalne infrastrukture: Iznos (EUR) 
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 85.397,00 
2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 
motornim vozilima 

26.545,00 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 15.927,00 
4. Održavanje javnih zelenih površina 26.545,00 
5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 26.545,00 
6. Održavanje groblja i mrtvačnica 13.273,00 
7. Održavanje čistoće javnih površina 1.327,00 
8. Održavanje  javne rasvjete 52.600,00 

UKUPNO:  248.159,00 
 
 

Članak 4. 
 

 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. 
godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Nova Kapela“. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa:  400-02/23-01/01 
Ur.broj: 2178-20-03-23-4 
Nova  Kapela, 9. ožujak 2023. godine                 

 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 
110/18, 32/20) 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, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj  9. ožujka 
2023. godine, donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A  
građenja komunalne infrastrukture 

 na području općine Nova Kapela za 2023. godinu 
 

Članak 1. 
  
 Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s 
izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim 
planom i planom razvojnih programa, a vodeći računa o troškovima građenja 
infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda 
financiranja njezina građenja. 
 
Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se: 

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

 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 
građevinskog  
      područja 
 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog 
područja 
 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 
 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova 
projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i provedbe vođenja 
projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

 
Članak 2. 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna 
infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini i to: 

1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 
2. Javna rasvjeta 
3. Javne zelene površine 

 
Članak 3. 

Na području općine Nova Kapela u 2023. godini građenje komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća: 
 
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 
neuređenih dijelova građevinskog područja 
 

Komunalna infrastruktura Plan 2023 
1.1. Javne zelene površine 159.266,00 
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1.1.1. Projekt Šumska promatračnica 159.266,00 
       - izgradnja šumske promatračnice 152.636,00 
       - stručni nadzor 6.630,00 

UKUPNO: 159.266,00 
Izvor financiranja:   
Šumski doprinos 60.520,00 
Pomoći – EU sredstva 98.746,00 
 
 
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 
građevinskog područja 
 

Komunalna infrastruktura Plan 2023 
2.1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim 
vozilima 

295.309,00 

2.1.1. Pješačka staza u Novoj Kapeli 66.362,00 
        - izrada projektne dokumentacije 3.400,00 
        - izgradnja pješačke staze 60.312,00 
        - stručni nadzor 2.650,00 
2.1.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju 
biciklističke staze  
          Bili Brig-Nova Kapela-Batrina 

118.256,00 

        - izrada projektne dokumentacije 118.256,00 
2.1.3. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju 
biciklističke staze  
          Nova Kapela-Donji Lipovac-Srednji Lipovac 

110.691,00 

        - izrada projektne dokumentacije 110.691,00 
2.2. Javne zelene površine 13.272,00 
2.2.1. Projekt poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infras. u Novoj 
Kapeli  

13.272,00 

         - izgradnja edukativno-tematskog parka 13.272,00 
2.3. Javna rasvjeta 39.818,00 
2.3.1. Javna rasvjeta u Seocu 39.818,00 
        - izrada projektne dokumentacije 3.000,00 
        - izgradnja javne rasvjete 34.818,00 
        - stručni nadzor 2.000,00 

UKUPNO 348.399,00 
Izvor financiranja:  
Šumski doprinos 59.726,00 
Pomoći iz državnog proračuna 59.726,00 
Opći prihodi i primici 22.894,00 
Pomoći – EU sredstva 206.053,00 
 
 
 
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog 
područja 
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Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se 
graditi izvan građevinskog područja.  
 
 
4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 
 
Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se 
rekonstruirati. 
 
 
Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture: Iznos (EUR) 
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 

neuređenih dijelova građevinskog područja 

159.266,00 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim 

dijelovima građevinskog područja 

348.399,00 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan 

građevinskog područja 

0,00 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se 

rekonstruirati 

0,00 

UKUPNO:  507.665,00 

 
 

Članak 4. 
 Izvori financiranja za građenje komunalne infrastrukture su: 
 
Oznaka Izvor financiranja Iznos (EUR) 

1. Šumski doprinos 120.246,00 

2. Pomoći iz državnog proračuna 59.726,00 

3. Opći prihodi i primici 22.894,00 

4. Pomoći – EU sredstva 304.799,00 

 UKUPNO: 507.665,00 

 
Članak 5. 

        Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. 
godinu, stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova 
Kapela“. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-02/23-01/01 
Ur.broj: 2178-20-03-23-5 
Nova Kapela, 9. ožujak 2023. godine                

  Predsjednica Općinskog vijeća 
Vesna Jergović v.r.               
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Na temelju i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije, broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 
28/1/,32/18,2/20 i 4/21 ), te sukladno odredbama Zakona  o socijalnoj skrbi, (NN br. 
18/22, 46/22 i 119/22) Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br 71/10 i 136/20), 
Zakona o financiranju potreba u kulturi (NN. br. 47/90,27/93,38/09,125/20),  Zakona o 
tehničkoj kulturi(NN br. broj76/93,11/94, 38/09, 127/20) ,Zakona o sportu (NN br 
141/22), Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN br 10/97, 107/07, 94/13, 
98/19 i 57/22), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  , Općinsko 
vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 09.ožujka 2023. godine, donijelo je 

                                            IZMJENE I DOPUNE  

P   R   O G   R   A   M   A 
 

javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima 
društvenih djelatnosti za koje se izdvajaju sredstva 

iz Proračuna Općine Nova Kapela za 2023.godinu 
 

I 
  

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI , NOVČANA                                                                     
POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE 

 
 Opći cilj: Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći 
ugroženim , starijim i nemoćnim osobama , te uključivanje humanitarnih organizacija i 
udruga građana za brigu o socijalno ugroženima.  
 Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih 
životnih potreba. 
 Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”broj 
157/13,152/14 ,99/15,52/16,16/17,130/17,8/19, 64/20,138/20,18/22,46/22 i 
119/22) 
 
  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 

Programom  socijalne zaštite za 2023.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela 
predviđeno  je 89.589,00 eura, utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi kroz 
aktivnosti  

- donacija udrugama socijalnog značaja  
- nabavci poklon paketa djeci prigodom blagdana  
- jednokratne novčane pomoći  
- naknada za novorođečad  
- poklon paketići za novorođenčad  
- humanitarne djelatnosti Crvenog križa  
- mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 
- naknade za troškove stanovanja  

 

Jednokratne će se pomoći odobravati u pravilu tijekom godine ,a visina  će se  
određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva , sukladno 
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odluci Općinskog vijeća o jednokratnoj novčanoj  pomoći ( Službene novine Općine Nova 
Kapela broj 11/15).  

2.PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU                                                                     
  
 Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih natjecanja 
,održavanja sportskih objekata. 

 Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje  športskih manifestacija , 
natjecanja i priredbi (memorijalni turniri, malonogometni turniri ,manifestacije 
povodom obilježavanja Dana državnosti ,Dana Općine, te donacije za izgradnju objekata 
). 
                         Uključivanje mladih u sportske aktivnosti 

 Kriteriji za raspodjelu sredstava su: rang natjecanja, broj aktivnih 
članova,broj športsko aktivne djece i mladeži u klubovima ,izgrađenost športskih 
objekata i pogodnosti za rad klubova. 
 Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 
124/10 
124/11,86/12,94/13,85/15,19/16,98/19,77/20,141/22) 
 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu predviđena su sredstva u 
iznosu od  79.545,00 eura. 

     Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti  

- uređenja sportskih objekata  
- poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti  

 
- Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata  10.485,00 eur 
- Tekuće donacije Udrugama u sportu  6.636,00 eur 

               za uređenje sportskih objekata  
- Nabava opreme za sportske objekte  2.788,00 eur

       
- Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti 53.000,00 eur 
- Ostale tekuće donacije u naravi-sportska oprema          6.636,00  eur 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  
 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu predviđena su sredstva u 
iznosu od 29.331,00 kuna. 
  
          Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti :  

- financiranja programa i projekata u kulturi  
- pomoći vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata 

 
 TEHNIČKA KULTURA 
  
 Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” 
broj76/93,11/94, 38/09, 127/20) 
 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu predviđena su sredstva u 
iznosu od 1.725,00 eura. 
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 KULTURA 
  
 Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i 
starijih osoba njegovanje folklorne i kulturne baštine i upoznavanje sa kulturnim 
 postignućima, organiziranje kulturnih događaja,njegovanje i učenje 
tradicijske glazbe. 
 Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim 
segmentima društvenog i  političkog života. 
 Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području 
kulture i umjetnosti. 
 Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi 
(“Narodne novine” broj 47/90,27/93,38/09,125/20) , Zakon o udrugama (“Narodne 
novine” broj 74/14,70/17,98/19) 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu predviđena su sredstva u 
iznosu od 13.272,00 eura. 
  
 
 ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE     
 
 Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture , 
te financiranje  aktivnosti koje provodi konzervatorski 
odjel za zaštitu kulturne i spomeničke baštine. 
 Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području 
kulture i umjetnosti. 
 Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi 
(“Narodne novine” broj  47/90,27/93 i 38/09) 
 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu predviđena su sredstva u 
iznosu od 14.334,00 eura. 
 
  
 3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 
                        OBRAZOVANJU 

Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju  provodit će se kroz 
aktivnosti : 

- pomoći Osnovnoj školi Antun Mihanović, Nova Kapela, Batrina 
- sufinanciranja vrtića i predškole 
- stipendiranju učenika i studenata 
- dodjelom nagrada najuspješnijim učenicima osnovnog i 

srednjoškolskog obrazovanja 
- nabavkom udžbenika osnovnoškolcima 
- sufinanciranju ljetovanja djece 
- kazališne predstave 
- pomoći srednjim školama 
- škola plivanja 
- nabavka dječjih igrala u dvorištu Dječjeg vrtića “Zvončić“, Nova 

Kapela  
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 JAVNE  POTREBE U OSNOVNOM  I SREDNJEŠKOLSKOM  
 OBRAZOVANJU 

 
 Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima , novčanoj 
pomoći prijevoza učenika na školska natjecanja , nabavci udžbenika  osnovnoškolcima , 
pomoći za održavanje objekata , žele se  osigurati uvjeti za provođenje redovnih 
programa osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti.   
 Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju  
 Zakonska osnova: Članak 143.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08,/09,92/10,105/1090/11,5/12,16/12, 
86/12,126/12, 
94/13152/14,7/17,68/18,98/19,64/20)  
      U Proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu predviđena su sredstva za 
gore navedenu namjenu u iznosu  od 249.785,00 eura. 
 
 
 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU  
 
 Opći cilj: Humanističko–razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u 
izvanobiteljskim uvijetima 
 Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava 
djece ,planiranje  i integrirano učenje  

Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 
(“Narodne novine” broj 10/97,107/07, 94/13,98/19,57/22)  
  
Javne potrebe  zadovoljavat će se ostvarivanjem: 

 redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, 
prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi 

 programa predškole , drugih programa važnih za razvoj 
predškolskog odgoja 

 U Proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu predviđena su sredstva za 
program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupom iznosu od 191.121,00 eura, za 
nabavu dječjih igrala u dvorištu Dječjeg vrtića Zvončić , Nova Kapela u iznosu od 
13.272,00 eura. 
 
 U proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu za provođenje aktivnosti 
stipendiranja učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 9.954,00 eura. 
  
 U proračunu Općine Nova Kapela za 2023.godinu za provođenje aktivnosti 
sufinanciranja ljetovanja djece  predviđena su sredstava u iznosu od 1.593,00 eura. 
 

II 
  Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela 
obvezni su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 
2024. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2023.godinu o utrošku 
sredstava po Programu javnih potreba  za 2023.godinu sukladno važećim pravnim 
propisima o utrošku sredstava , a u protivnom  bit će im uskraćena isplata sredstava iz 
Proračuna. 
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III 

        Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati 
sukladno važećim pravnim propisima  za one programe  i na način koji bude tamo 
određen. 
 

IV 
 
 Izmjene i dopune Programa javnih potreba primjenjuje se od 
01.01.2023.godine , a objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-02/23-01/01 
Ur.broj: 2178-20-03-23-6 
Nova Kapela, 9. ožujak 2023. godine                

  Predsjednica Općinskog vijeća 
Vesna Jergović v.r.               
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