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Na temelju članka 18. točka 3 Uredbe o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/2009) i članka 47.
Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 4/2014) , Općinski načelnik Općine Nova
Kapela dana 28.12.2016.godine donosi :
PLAN
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
u uredskom poslovanju Općine Nova Kapela za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata ( u daljnjem tekstu : Plan ),
utvrđuje se klasifikacijska oznaka akta koji se pojavljuje u radu Općine
Nova Kapela u 2016.godini (u daljnjem tekstu : Općina ).
Sastavni dio ovog Plana su i brojčane oznake unutrašnjih organizacijskih jedinica Općine Nova Kapela.
Članak 2.
Klasifikacijske oznake utvrđuju se planom dosjea i to kako slijedi :
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA
00 DRUŠTVO
000 Ekonomski odnosi
000 – 01 01 Općenito
001 Društveno planiranje
001 – 01 01 Općenito
001 – 02 01 Planovi Općine
002 Pravni sustav
002 – 01 01 Općenito
002 – 04 01 Ostalo
003 Dogovaranje
003 – 01 01 Općenito
003 – 03 01 Dogovori
003 – 04 01 Sporazumi
003 – 07 01 Zborovi
003 – 08 01 Ostalo
004 Sloboda, prava i dužnosti čovjeka i građana
004 – 01 01 Općenito
004 – 02 01 Pojedine slobode, prava i dužnosti
005 Društveni nadzor i zaštita
005 – 01 01 Općenito
006 Političke organizacije
006 – 01 01 Općenito
007 Društvene organizacije
007 – 01 01 Općenito
007 – 02 01 Udruge
008 Društveno informiranje
008 – 01 01 Općenito
008 – 02 01 Javno informiranje
008 – 03 01 Informiranje vijećnika
008 – 04 01 Ostalo
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01 DRŽAVNO UREĐENJE
010 Organizacija države
010 – 01 01 Općenito
010 – 04 01 Republika Hrvatska
010 – 05 01 Županija
010 – 07 01 Ostalo
011 Donošenje i objavljivanje propisa
011 – 01 01 Općenito
011 – 02 01 Postupak i donošenje propisa
011 – 03 01 Objavljivanje propisa i drugih akata Općine
011 – 04 01 Ostalo
012 Ustavni propisi i statuti
012 – 01 01 Općenito
012 – 02 01 Ustavni propisi
012 – 03 01 Statut Općine
012 – 04 01 Ostalo
013 Izborni sustav
013 – 01 01 Općenito
013 – 02 01 Birački spiskovi
013 – 03 01 Izbor i opoziv vijećnika Općinskog vijeća
013 – 04 01 Izbor i opoziv vijećnika Mjesnih odbora
013 – 05 01 Ostalo
014 Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja
014 – 01 01 Općenito
014 – 02 01 Referendum
014 – 03 01 Drugi oblici osobnog izjašnjavanja
015 Teritorijalna razgraničenja (granice)
015 – 01 01 Općenito
015 – 05 01 Područje Općine
015 – 06 01 Područje Mjesnih odbora
015 – 07 01 Naselja na području Općine
015 – 08 01 Ulice i trgovi
015 – 09 01 Ostalo
016 Nacionalne manjine
016 – 01 01 Općenito
016 – 02 01 Prava nacionalnih manjina
017 Grbovi, amblemi, zastave i himne
017 – 01 01 Općenito
017 – 02 01 Grbovi i amblemi
017 – 03 01 Zastave
019 Migracije, iseljenici, izbjeglice i osobe bez državljanstva
019 – 01 01 Općenito
019 – 02 01 Migracije
019 – 03 01 Iseljenici
019 – 04 01 Izbjeglice
019 – 05 01 Osobe bez državljanstva
019 – 06 01 Ostalo
02 TIJELA VLASTI
021 Organizacija i rad predstavničkog tijela
021 – 01 01 Općenito
021 – 04 01 Nacrti i prijedlozi akata upućenih od županije
021 – 05 01 Izvještaji o radu i programi rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
02 Sjednice Općinskog vijeća
03 Sjednice Povjerenstva za statut i poslovnik
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04 Sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanja
05 Sjednice mandatnog povjerenstva
06 Sjednice ostalih povjerenstava
07 Sjednice privremenih radnih tijela Općinskog vijeća
08 Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća
09 Imenovanje radnih tijela, povjerenstava i njihovih članova
10 Imenovanje predstavnika Općinskog vijeća u razna tijela, povjerenstva
11 Pitanje vijećnika
12 Ostalo
022 Organizacija i rad izvršnog tijela
022 – 01 01 Općenito
022 – 05 01 Izbor načelnika
02 Kolegij načelnika
03 Protokol
04 Akti načelnika
022 – 06 01 Ostalo
023 Organizacija i rad upravnih tijela
023 – 01 01 Općenito
023 – 05 01 Izvještaji o radu i programi rada upravnih tijela
02 Pravilnici o unutarnjem radu i načinu rada upravnih tijela
025 Udruge
025 – 01 01 Općenito
025 – 07 01 Ostalo
026 Organizacija i rad Mjesnih odbora
026 – 01 01 Općenito
026 – 02 01 Vijeća mjesnih odbora
026 – 03 01 Predsjednik vijeća mjesnog odbora
026 – 04 01 Ostalo
03 UPRAVNO POSLOVANJE
030 Organizacija, metode i tehnike rada
030 – 01 01 Općenito
030 – 02 01 Organizacija rada i radni postupci
030 – 03 01 Informatička djelatnost i računalna oprema
030 – 04 01 Telekomunikacijska oprema
030 – 07 01 Organizacija i oprema radnih prostorija
030 – 08 01 Ostalo
031 Oznake, prijem
031 – 01 01 Općenito
031 – 02 01 Natpisne i oglasne ploče
031 – 03 01 Pisarnica
031 – 06 01 Poštanske usluge
031 – 12 01 Ostalo
032 Informacijsko-dokumentacijska služba
032 – 01 01 Općenito
033 Štampanje i umnožavanje materijala
033 – 01 01 Općenito
034 Upravni postupak i upravni sporovi
034 – 01 01 Općenito
034 – 02 01 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
034 – 04 01 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda
034 – 07 01 Upravni spor
034 – 08 01 Ostalo
035 Uredsko poslovanje
035 – 01 01 Općenito
035 – 02 01 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
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035 – 04 01 Evidencije i obrasci
035 – 07 01 Ostalo
036 Arhiviranje predmeta i akata
036 – 01 01 Općenito
037 Ovjere
037 – 01 01 Općenito
038 Pečati, žigovi i štambilji
038 – 01 01 Općenito
038 – 03 01 Upotreba, čuvanje i uništavanje
038 – 04 01 Ostalo
04 UPRAVNI NADZOR
040 Nadzor nad zakonitošću akata
040 – 01 01 Općenito
040 – 02 01 Pojedinačni predmeti
041 Nadzor nad zakonitošću rada
041 – 01 01 Općenito
041 – 02 01 Pojedinačni predmeti
042 Inspekcijski nadzor
042 – 01 01 Općenito
043 Upravna inspekcija
043 – 01 01 Općenito
043 – 02 01 Pojedinačni predmeti
05 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE
050 Predstavke i pritužbe na rad upravnih tijela
050 – 01 01 Općenito
050 – 02 01 Pojedinačni predmeti
052 Ostale predstavke i pritužbe
052 – 01 01 Općenito
052 – 02 01 Pojedinačni predmeti
053 Molbe i prijedlozi
053 – 01 01 Općenito
053 – 02 01 Pojedinačni predmeti
061 Javne nagrade i priznanja
061 – 01 01 Općenito
07 VJERSKA PITANJA
070 Odnos države i crkve
070 – 01 01 Općenito

08 RADNICI U ORGANIMA UPRAVE
080 Rukovodeći i drugi radnici
080 – 01 01 Općenito
1 RAD I RADNI ODNOSI
112 Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, ugovor o djelu i dopunski rad
112 – 01 01 Općenito
112 – 02 01 Na neodređeno vrijeme
112 – 03 01 Na određeno vrijeme
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112 – 04 01 Ugovor o djelu
112 – 05 01 Dopunski rad
112 – 06 01 Pripravnici
112 – 07 01 Ostalo
113 Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave rada
113 – 01 01 Općenito
113 – 02 01 Radno vrijeme
113 – 03 01 Odmori
113 – 04 01 Dopusti
113 – 05 01 Bolovanja
114 Radni sporovi, radna disciplina, materijalna i disciplinska odgovornost
114 – 01 01 Općenito
115 Zaštita na radu
115 – 01 01 Općenito
12 PLAĆE
120 Plaće
120 – 01 01 Općenito
121 Ostala primanja po osnovi rada
121 – 01 01 Općenito
13 STRUČNO USAVRŠAVANJE
130 Tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja
130 – 01 01 Općenito
131 Specijalizacija i druga stručna usavršavanja
131 – 01 01 Općenito
132 Stručna praksa
132 – 01 01 Općenito
133 Stručni i pravosudni ispiti
133 – 01 01 Općenito
214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
214 Zaštita od požara
214 – 01 01 Općenito
214 – 02 01 Mjere zaštite od požara i eksplozija
214 – 03 01 Protupožarna inspekcija
214 – 04 01 Požari i eksplozije
214 – 05 01 Ostalo
214 – 06 01 Planovi zaštite od požara
3 PRIVREDA
300 Privredno planiranje
300 – 01 01 Općenito
302 Privredni razvoj
302 – 01 01 Općenito
310 Industrija i rudarstvo
310 – 01 01 Općenito
311 Zanatstvo i mala privreda
311 – 01 01 Općenito
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32 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO,
RIBARSTVO I VODOPRIVREDA
320 Poljoprivreda
320 – 01 01 Općenito
320 – 02 01 Poljoprivredno zemljište
320 – 12 01 Štete u poljoprivredi
320 – 18 01 Poljoprivredna inspekcija
321 Šumarstvo
321 – 01 01 Općenito
322 Veterinarstvo
322 – 01 01 Općenito
323 Lovstvo
323 – 01 01 Općenito
324 Ribarstvo
324 – 01 01 Općenito
325 Vodoprivreda
325 – 01 01 Općenito
33 TRGOVINA I OPSKRBA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
330 Unutarnja trgovina
330 – 01 01 Općenito
334 Turizam
334 – 01 01 Općenito
335 Ugostiteljstvo
335 – 01 01 Općenito
34 PROMET
340 Cestovni promet
340 – 01 01 Općenito
341 Željeznički promet
341 – 01 01 Općenito
35 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
350 Prostorno planiranje
350 – 01 01 Općenito
350 – 02 01 Prostorni planovi općine
351 Zaštita čovjekove okoline
351 – 01 01 Općenito
36 GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI
360 Građevinski poslovi
360 – 01 01 Općenito
361 Izgradnja objekata
361 – 01 01 Općenito
361 – 03 02 Komunalni doprinos (ozakonjenje zgrada)
361 – 03 03 Komunalni doprinos (redovna izgradnja)
361 – 07 01 Procjena šteta od elementarnih nepogoda
361 – 08 02 Naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
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363 Komunalni poslovi
363 – 01 01 Općenito
363 – 02 01 Komunalne djelatnosti
363 – 03 01 Komunalna naknada
363 – 04 01 Komunalno redarstvo
363 – 05 01 Ostalo
363 – 06 01 Groblje
363 – 07 01 Smeće
363 – 08 01 Javne površine
363 – 09 01 Nerazvrstane ceste
363 – 10 01 Javna rasvjeta
37 STAMBENA PRIVREDA I STAMBENI ODNOSI
370 Stambena politika
370 – 01 01 Općenito
371 Stambeni odnosi
371 – 01 01 Općenito
372 Poslovni prostor
372 – 01 01 Općenito
373 Reprezentativni objekti i objekti pod posebnom zaštitom
373 – 01 01 Općenito
4 FINANCIJE
400 Financijsko – planski dokumenti
400 – 01 01 Općenito
400 – 02 01 Financijski planovi
400 – 03 01 Predračuni
400 – 04 01 Periodični obračuni
400 – 05 01 Završni račun
400 – 06 01 Proračun
400 – 07 01 Bilanca
401 Knjigovodstveno – računovodstveno poslovanje
401 – 01 01 Općenito
401 – 02 01 Knjigovodstvene evidencije
401 – 03 01 Računi
401 – 04 01 Kontni plan
402 Financiranje
402 – 01 01 Općenito
402 – 07 01 Sufinanciranje
402 – 08 01 Financiranje iz Proračuna
402 – 09 01 Fondovi
403 Kreditiranje
403 – 01 01 Općenito
403 – 02 01 Zajmovi
404 Investicije
404 – 01 01 Općenito
406 Upravljanje imovinom i nabavljanje
406 – 01 01 Općenito
406 – 02 01 Ekonomsko poslovanje
406 – 03 01 Osnovna sredstva
406 – 06 01 Inventar
406 – 08 01 Inventure
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41 JAVNI (DRUŠTVENI) PRIHODI
410 Porezi
410 – 01 01 Općenito
411 Doprinosi
411 – 01 01 Općenito
412 Takse
412 – 01 01 Općenito
413 Carine
413 – 01 01 Općenito
415 Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza
415 – 01 01 Općenito
416 Porezno knjigovodstvo
416 – 01 01 Općenito
5 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
500 Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje
500 – 01 01 Općenito
501 Mjere zdravstvene zaštite
501 – 01 01 Općenito
502 Prava iz zdravstvenog osiguranja
502 – 01 01 Općenito
503 Korisnici zdravstvene zaštite
503 – 01 01 Općenito
55 SOCIJALNA ZAŠTITA
550 Socijalna zaštita
550 – 01 01 Općenito
550 – 02 01 Pojedinačni predmeti
550 – 05 01 Crveni križ Hrvatske
550 – 06 01 Ostalo
6 PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE
601 Predškolski odgoj
601 – 01 01 Općenito
602 Školstvo
602 – 01 01 Općenito
604 Stipendije
604 – 01 01 Općenito
610 Manifestacije, komemoracije i žalosti
610 – 01 01 Općenito
611 Zaštita i obilježavanje likova i djela povijesnih ličnosti
611 – 01 01 Općenito
612 Kulturne djelatnosti
612 – 01 01 Općenito
612 – 02 01 Likovna umjetnost
612 – 03 01 Glazbeno-scenska djelatnost
612 – 04 01 Bibliotečna djelatnost
612 – 05 01 Muzejsko-galerijska djelatnost
612 – 06 01 Arhivska djelatnost
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612 – 07 01 Zaštita prirode
612 – 08 01 Zaštita spomenika kulture
612 – 10 01 Izdavačko – novinska djelatnost
62 TJELESNA KULTURA
620 Sport
620 – 01 01 Općenito
621 Rekreacija
621 – 01 01 Općenito
63 TEHNIČKA KULTURA
630 Tehnička kultura
630 – 01 01 Općenito
65 INFORMATIKA
650 Informatika
650 – 01 01 Općenito
650 – 03 01 Informacijski sistem
7 PRAVOSUĐE
740 Ostalo
740 – 01 01 Općenito
8 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
810 Zaštita i spašavanje
810 – 01 01 Općenito
810 – 03 01 Zaštita i spašavanje
810 – 05 01 Civilna zaštita
9 PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE 0 – 8
90 DOMAĆA SURADNJA
900 – 01 01 Općenito
91 SURADNJA S INOZEMSTVOM
910 – 01 01 Općenito
93 GEODETSKO – KATASTARSKI POSLOVI
930 – 01 01 Općenito
94 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI
940 Evidencija nekretnina u društvenom vlasništvu
940 – 01 01 Općenito
940 – 04 01 Poljoprivredno zemljište
940 – 06 01 Ostalo
943 Promjena režima vlasti
943 – 01 01 Općenito
944 Građevinsko zemljište
944 – 01 01 Općenito
945 Imovinsko pravni poslovi u svezi s poljoprivrednim zemljištem
945 – 01 01 Općenito
945 – 02 01 Prijenos u vlasništvo Općine
945 – 05 01 Ostalo (zakup poljoprivrednog zemljišta)
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946 Imovinsko pravni poslovi u svezi sa šumama i šumskim zemljištem
946 – 01 01 Općenito
946 – 02 01 Izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz šumsko – gospodarskog područja

95 STATISTIKA
958 Statistički podaci
958 – 01 01 Općenito

Članak 3.
U okviru Općine, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela, utvrđuju se slijedeće brojčane oznake
stvaralaca i primalaca akata:
01
02
03

Načelnik Općine
Jedinstveni upravni odjel
Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća

Članak 4.
Brojčana oznaka za Općinu Nova Kapela 2178/20 utvrđena je Rješenjem Župana Brodsko-posavske županije (Klasa:
023-01/94-01/6 Ur.broj: 2178-01-01/94-1 od 27. 01. 1994. godine) o brojčanim oznakama u uredskom poslovanju.
Članak 5.
Ovaj Plan primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.
Članak 6.
Danom primjene ovog Plana prestaje primjena Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata Klasa: 035-02/94-01/01, Ur.broj: 2178/20-01-94-1 od 28. 01.1994. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 035-02/16-01/01
UR.BROJ: 2178/20-01-16-01
Nova Kapela, 28. prosinca 2016.g
Općinski načelnik
Ivan Šmit
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Na temelju članka 29.i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni
tekst,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11 i 144/12,94/13,153/13,147/14) , članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,pročišćeni tekst -19/2013) i) i članka 30.
Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “4/2014) Općinsko vijeće općine Nova
Kapela na 19. sjednici održanoj 20.12.2016.godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
P R O G R A MA
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Nova Kapela u 2016.godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno
članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Nova Kapela za 2016.godinu.
Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne
infrastrukture u 2016.godini
Poseban cilj: Usmjeravanje proračunskih sredstava u građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
Članak 2.
Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od
2.188.409,00 kuna.
Izvori i namjena sredstava navedeni su u prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.
Članak 3.
Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu
danom danom objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/16-01/10
Ur.broj: 2178/20-03-16-3
Nova Kapela,20.12.2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U OPĆINI NOVA KAPELA
U 2016.GODINI
Izvori sredstava :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komunalni doprinos
130.600,00 kn
Naknade za zadržavanje nez.izgr.zgrada
134.775,00 kn
Naknada za koncesije
110.000,00 kn
Doprinos za šume
170.000,00 kn
Proračun Općine Nova Kapela
1.434.884,00 kn
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije 92.150,00 kn
(projektna dokumentacija za izgradnju nerazvrstane ceste
Seoce-Siče-Magić Mala )
7. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije 116.000,00 kn
(izgradnja dječjih igrališta )
____________________________________________________________________
UKUPNO:
2.188.409,00 kn
Namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1.Izgradnja cesta,pješačkih staza i staza na groblju
- Izgradnja pješačke staze-Nova Kapela
625.000,00 kn
- Rekonstrukcija pješačke staze-Batrina-Nova Kapela
-Projektna dokumentacija-stručni nadzor-pješačke staze
- Projektna dokumentacija-cesta Seoce-Siče-Magić Mala
- Projektna dokumentacija-uređenje centra Nove Kapele
2.Rekonstrukcija zgrada,domova i ostalih objekata
-Dodatna ulaganja na domovima i ostalim objektima
3.Izgradnja vodoodvodnje(kanalizacije)
100.000,00 kn
-Projekt Aglomeracija Nova Kapela-Batrina
4. Izgradnja mrtvačnica i uređenje groblja

kn

1.332.500,00 kn
520.000,00 kn
27.500,00 kn
130.000,00 kn
30.000,00 kn
145.000,00 kn
145.000,00 kn
100.000,00 kn
280.000,00kn

- Uređenje groblja-Nova Kapela,Dragovci
250.000,00kn
- Projektna dokumentacija mrtvačnica S.Lipovac
30.000,00kn
5. Projekt energetske učinkovitosti
83.000,00 kn
- Povećanje energetske učinkovitosti zgrada
20.000,00 kn
- Izrada projektne dokumentacije ekološki učinkovite javne rasvjete 50.000,00
- Energetsko certificiranje javnih zgrada
6.Uređenje parkova-dječja igrališta
- Uređenje parkova-dječje igralište
UKUPNO :

13.000,00 kn
247.909,00 kn
247.909,00 kn
2.188.409,00 kn

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-pročišćeni
tekst,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,144/12,94/13,153/13,147/14
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), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”
broj 33/01,pročišćeni tekst -19/2013) i) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “4/2014) Općinsko vijeće općine Nova
Kapela na 19.sjednici održanoj 20.12.2016.godine ,donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture
u 2016.godini
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016.godini (u
daljnjem tekstu: Program ) utvrđuje se ospeg i vrsta radova na održavanju razine
komunalne opremljenosti, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo
ostvarivanje u 2016.godini.
Ovim Programom također se utvrđuje i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa financiranja održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Nova Kapela za radove koji su izvedeni u prethodnoj godini.
Članak 2.
Na području Općine Nova Kapela održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture obuhvaća :
1.Javna rasvjeta

280.000,00 kn

- tekuće održavanje javne rasvjete u svim naseljima općine
- investicijsko održavanje javne rasvjete
- potrošena električna energija za javnu rasvjetu
- izgradnja javne rasvjete

50.000,00 kn
10.000,00 kn
180.000,00 kn
40.000,00 kn

2. Održavanje zgrada,domova

600.000,00 kn

- električna energija
- plin,dizel gorivo
- tekuće i investicijsko održavanje objekata komunalne
infrastrukture ) materijali i usluge
- opskrba vodom
- premije osiguranja objekata komunalne
infrastrukture
- nabava opreme (stolovi,stolice,oprema za kuhinju)
- nabava opreme za ventilaciju i hlađenje

60.000,00 kn
45.000,00 kn
255.000,00 kn

3.Održavanje nerazvrstanih cesta ,propusta i poljskih putova

455.943,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta ,propusta i poljskih putova
- održavanje cesta u zimskom periodu

430.943,00 kn
25.000,00 kn
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4.Geodetsko-katastarske usluge
- Geodetsko-katastarske usluge vezane za održavanje objekata

11.000,00 kn
11.000,00 kn

5. Geodetsko-katastarske usluge –
- Katastarska izmjera nekretnina u k.o. Batrina i k.o. Nova Kapela
- Naknada za rad u Povjerenstvu

62.000,00 kn
35.000,00 kn
27.000,00 kn

6.Održavanje javnih površina

194.000,00 kn

- uređenje javnih površina

194.000,00 kn

SVEUKUPNO:

1.602.943,00kn

Članak 2.
Sredstva za izvršenje radova iz članka 2.Programa osigurati će se iz sredstava
komunalne naknade, akupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ,te
ostalih naknada za posebne namjene.
Članak 3.
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu
danom objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/16-01/10
Ur.broj: 2178/20-03-16-4
Nova Kapela, 20.12.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije “4/2014 ), te sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ,Zakona o
Hrvatskom Crvenom križu,Zakona o financiranju potreba u kulturi,Zakona o tehničkoj
kulturi ,Zakona o športu , Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,Zakona o odgoju i
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obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 19.
sjednici održanoj 20.12.2016.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 2016.godinu
I
1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
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 i 99/15)
OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
Programom socijalne zaštite za 2016.godinu , u Proračunu Općine Nova
Kapela predviđeno je 1.436.452,00 kuna,utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi :

SOCIJALNI PROGRAM ZA POMOĆ STARIMA I NEMOĆNIMA OSOBAMA
Osnovna svrha ovog Programa je poboljšanje kvalitete života starijih i
nemoćnih osoba , s ciljem postizanja većeg obuhvata starijih osoba izvaninstitucionalnim
oblicima skrbi, prvenstveno uslugama “pomoći u kući “.
Za provođenje programa “Pomoć i njega starijim korisnicima socijalne
pomoći i starijim osobama u njihovim domaćinstvima kroz mjeru javni radovi –Pomoć
zajednici “ u Proračunu općine Nova Kapela za 2016.godinu planirana su sredstva u
iznosu od 1.149.452,00 kuna.

SKRB O OBITELJI I DJECI
Jednokratne će se pomoći odobravati u pravilu tijekom godine ,a visina će se
određivati ovisno o uvijetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva , sukladno
odluci Općinskog vijeća o jednokratnoj pomoći.
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Pomoć će se pružiti :
- obiteljima koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju , slabog imovnog stanja sa
više od troje djece ( sufinanciranje nabavke poklona za Sv.Nikolu ) , dodjelom stipendija
,pomoći za liječenje
- za podmirenje troškova stanovanja (nabavke drva za ogrjev za socijalno
ugrožene osobe)
- prijenosima sredstava Udrugama umirovljenika za pomoć starima i nemoćnim
osobama
- pomoć za opremu novorođenog djeteta
- financiranje školske kuhinje za socijalno ugrožene učenike
Za provođenje programa “Skrb o obiteljima i djeci” u Proračunu općine Nova
Kapela za 2016.godinu planirana su sredstva u iznosu od 267.000,00 kuna.
GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA,NOVA GRADIŠKA
Zakonska osnova: Zakon o hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine” broj
71/10)
Općina Nova Kapela će pomagati rad Društva Crvenog križa na način da će
osigurati prostorije za djelovanje društva u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i
pružanju humanitarne pomoći.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ-NOVA GRADIŠKA

20.000,00 kn

2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA-STIPENDIJE
U Proračunu općine Nova Kapela za 2016.godinu osiguravaju se sredstva za
stipendiranje studenata u ukupnom iznosu od 30.000 kuna. Kriterije i uvijete za
dodjelu stipendija odredit će se odlukom Općinskog vijeća.
STIPENDIJE
3. JAVNE POTREBE U KULTURI

30.000,00 kn
183.500,00kn

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 ).
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U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva u
iznosu od 46.000,00 kuna.
TEHNIČKA KULTURA
Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 ,
11/94, 38/09)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva u
iznosu od 13.000,00 kuna.
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) i Zakon o udrugama ((“Narodne novine” broj 74/14)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva u
iznosu od 78.000,00 kuna.
NARODNA KNJIŽNICA
Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte
Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno
posudbe i korištenja , te osiguranje protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod
svih kategorija
stanovništva.
Zakonska osnova: članka 6. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj
105/07,5/98 i 104/00,69/09)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva u
iznosu od 46.500,00 kuna.
4. JAVNE POTREBE 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
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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: Zakona o sportu (“Narodne novine” broj
71/06,150/08,124/10,124/11,86/12,94/13,85/15)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva u
iznosu od 201.500,00 kuna i to:
-Tekuće donacije Udrugama u sportu
-Tekuće donacije sportskim društvima

130.000,00 kn
51.500,00 kn

za uređenje sportskih objekata
-Ostale tekuće donacije u naravi sportskim

20.000,00 kn

udrugama
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI
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 i 94/13)
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

Općina Nova Kapela kao jedinica lokalne samouprave preuzela je osnivačka
prava nad Dječjim vrtićem “Zvončić” Nova Kapela.
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva za
program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima osigurati
uvijete za provođenje redovnih programa osnovnog i srednje školskog obrazovanja i
dodatnih aktivnosti
Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju
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Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj
školi
(“Narodne
novine”
broj
87/08,86/09,92/10,105/1090/11,5/12,16/12,86/12,126/12
94/13,152/14)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva za
program javnih potreba u osnovnom i srednje školskom obrazovanju u ukupnom iznosu
od 57.400,00 kuna.
II
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela
obvezni su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače
2017. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2016.godinu o utrošku
sredstava po Programu javnih potreba za 2016.godinu sukladno važećim pravnim
propisima o utrošku sredstava , a u protivnom bit će im uskraćena isplata sredstava iz
Proračuna.
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 objaviti će se u Službenim
novinama Općine Nova Kapela.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/16-01/10
Ur.broj:2178/20-03-16-5
Nova Kapela,20.12.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 5/15) i članka 30. Statuta Općine
Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 4/2014), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 19.
sjednici održanoj 20.12.2016. godine, donosi
O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2017.GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Nova Kapela za 2017. godinu
( u daljnjem tekstu : Proračun ) koji obuhvaća :
- Strukturu Prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
- Izvršavanje Proračuna
- Upravljanje prihodima i rashodima
- Pomoći iz državnog proračuna i potpore iz Proračuna
- Odgoda plaćanja , obročna otplata te prodaja , otpis ili djelomični otpis potražvanja
- Proračunski nadzor i unutarnja revizija
- Isplata sredstava iz Proračuna
- Uravnoteženje proračuna i preraspodjela
- Zaduživanje Proračuna i jamstva
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i izdataka , Račun financiranja , te raspoloživih sredstava iz
prethodnih godina i projekcija za 2018. i 2019.godinu.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja,prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te
rashodi poslovanja , kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja , te izdaci za financijsku
imovinu i otplatu zajmova .
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju preneseni manjak ili višak prethodnog razdoblja.
Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe koji
se sastoje od aktivnosti i projekata.
U postupku izvršavanja Proračuna, korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i obveze utvrđene
ovom Odlukom.
Članak 3.
Proračun se izvršava na temelju mjesečnih potreba korisnika, a sredstva dodjeljuju na temelju raspoloživih
sredstava Proračuna.
Članak 4.
Proračunski korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu
Proračuna.
Članak 5.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj dinamici tijekom godine,
prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će sredstva za redovitu djelatnost upravnih tijela Općine.
Članak 6.
Sredstva Proračuna dodjeljuju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu proračuna određeni za nositelje,
odnosno raspoređuju se samo za predviđene namjene.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu i o
namjenskom utrošku sredstava izvjestiti Općinskog načelnika .
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Članak 7.
Korisnici moraju koristiti sredstva štedljivo i u skladu s propisima o korištenju odnosno raspolaganju tim
sredstvima.
Sukladno Zakonu o proračunu proračunski korisnici imaju pravo korištenja naplaćenih namjenskih prihoda.
Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanju Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
Članak 8.
Općinski načelnik daje suglasnost da se isplata sredstava iz Proračuna iznimno može izvršiti predujmom. O
plaćnju predujma iznad 50.000 kuna Načelnik će izvijestiti Općinsko vijeće na narednoj sjednici.
Članak 9.
Godišnji proračun izvršava se do 31.prosinca 2017.godine.
Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.prosinca 2016.godine, podmirit će se iz namjenski
odobrenih sredstava Proračuna slijedeće fiskalne godine.
Članak 10.
Općinski načelnik donosi provedbene akte za izvršavanje Proračuna.
Općinski načelnik naredbodavatelj je za izvršavanje proračuna i odgovoran je za njegovo izvršavanje.
Općinski načelnik može u okviru ukupno utvrđenog iznosa izdataka proračuna izvršiti preraspodjelu
sredstava između pojedinih proračunskih korisnika do 5 % sredstava utvrđenih na stavci koja se mijenja.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 3. ovoga članka načelnik izvještava Općinsko vijeće prilikom
podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna .
Članak 11.
Ako se tijekom fiskalne godine , zbog izvanrednih prilika i potreba, povećavaju ili umanjuju prihodi i primici ,
odnosno izdaci , proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje proračuna.
Članak 12.
Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu proračuna za plaće zaposlenih, naknade plaća i naknade izdataka
zaposlenima u Upravnom odjelu, Službi komunalnih djelatnosti i Općinskom vijeću izvršavati će se preko žiro računa
Proračuna do visine i za namjenu utvrđenu općim aktom odnosnog tijela i sukladno općim propisima.
Sredstva raspoređena za proračunskog korisnika i udruge građana doznačivati će se putem njihovih žiro
računa.
Sredstva raspoređena za tekuće poslovanje i nabavku kapitalnih sredstava izvršavati će se putem žiro računa
Proračuna, a na temelju odluka Općinskog načelnika odnosno Općinskog vijeća
Članak 13.
Općinski načelnik može odgoditi plaćanje duga ili odobriti obročnu otplatu duga.
Općinski načelnik može prodati ,otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.
Plaćanje duga iz stavka 1. i 2. ovog članka može se odgoditi za jedan mjesec.
Obročna otplata duga iz stavka 1. i 2. ovog članka može se odobriti za razdoblje do deset mjeseci.
Sukladno Uredbi o kriterijima , mjerilima i postupku za odgodu plaćanja ,obročnu otplatu duga te prodaju
,otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 76/12) dugom se podrazumjeva svaka dospjela , a
nepodmirena obveza prema Općini koja bi bila prihod Proračuna , osim obveza s naslova javnih davanja (izuzev
naknada za koncesije) , a potraživanjem se smatra svako potraživanje Općine koje bi bilo prihod Proračuna , osim za
potraživanja s naslova javnih davanja.

Članak 14.
Općina se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u sukladnosti sa Zakonom o proračunu
i ostalim propisima.
Odluku o zaduživanju Općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće , uz suglasnost i po postupku
propisanim Zakonom.
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Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela s primjenom od
01.siječnja 2017.godine

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
Klasa: 400-01/16-01/11
Ur.broj: 2178/20-03-16-6
Nova Kapela, 20.12. 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “4/2014 ), te
sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ,Zakona o Hrvatskom Crvenom križu,Zakona o financiranju potreba u
kulturi,Zakona o tehničkoj kulturi ,Zakona o športu , Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 19. sjednici održanoj
20.12.2016.godine, donijelo je
P R O G R A M
javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima
društvenih djelatnosti za koje se izdvajaju sredstva
iz Proračuna Općine Nova Kapela za 2017.godinu
I
1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
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 i 99/15)
OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
Programom socijalne zaštite za 2017.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela predviđeno je 641.132,00
kuna,utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi
SOCIJALNI PROGRAM ZA POMOĆ STARIMA I NEMOĆNIMA OSOBAMA
Osnovna svrha ovog Programa je poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba ,s ciljem
postizanja većeg obuhvata starijih osoba izvaninstitucionalnim oblicima skrbi , prvenstveno uslugama “pomoći u kući
“.
Za provođenje programa“Skrb o starima i nemoćnima u kućanstvu” u Proračunu općine Nova
Kapela za 2017.godinu planirana su sredstva u iznosu od 354.132,00 kune.
SKRB O OBITELJI I DJECI
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 odluci Općinskog vijeća o jednokratnoj pomoći.
Pomoć će se pružiti :
- obiteljima koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju , slabog imovnog stanja sa više od troje djece
( sufinanciranje nabavke poklona za Sv.Nikolu ) , dodjelom stipendija,pomoći za liječenje ,
- za podmirenje troškova stanovanja (nabavke drva za ogrjev za socijalno ugrožene osobe)
- prijenosima sredstava Udrugama umirovljenika za pomoć starim i nemoćnim osobama
Za provođenje programa “Skrb o obiteljima i djeci” u Proračunu općine Nova Kapela za 2017.godinu
planirana su sredstva u iznosu od 267.000,00 kuna.
GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA,NOVA GRADIŠKA
Zakonska osnova: Zakon o hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine” broj 71/10)
Općina Nova Kapela će pomagati rad Društva Crvenog križa na način da će osigurati prostorije za djelovanje
društva u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i pružanju humanitarne pomoći.

51

Službene novine Općine Nova Kapela
28. prosinac 2016

HRVATSKI CRVENI KRIŽ-NOVA GRADIŠKA20.000,00 kn

2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA-STIPENDIJE
U Proračunu općine Nova Kapela za 2017.godinu osiguravaju se sredstva za stipendiranje studenata u
ukupnom iznosu od 60.000 kuna. Kriterije i uvijete za dodjelu stipendija odredit će se odlukom Općinskog vijeća .
STIPENDIJE

60.000,00 kn

3. JAVNE POTREBE U KULTURI

243.500,00kn

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 2017.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 106.000,00 kuna.

TEHNIČKA KULTURA
Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 , 11/94, 38/09)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2017.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna.
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) i Zakon o udrugama ((“Narodne novine” broj 74/14)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2016.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 78.000,00 kuna.
NARODNA KNJIŽNICA
Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte
Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno posudbe i korištenja , te
osiguranje protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod svih kategorija stanovništva.
Zakonska osnova: članka 6. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/07,5/98 i
104/00,69/09)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2017.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 46.500,00 kuna.
4. JAVNE POTREBE U ŠPORTU
Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih natjecanja , održavanja sportskih objekata
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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: Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08,124/10,124/11,
86/12,94/13,85/15)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2017.godinu predviđena su sredstva u iznosu od 190.000,00 kuna i to:
-Tekuće donacije Udrugama u sportu
-Tekuće donacije sportskim društvima

130.000,00 kn
40.000,00 k

za uređenje sportskih objekata
-Ostale tekuće donacije u naravi sportskim

20.000,00 kn

udrugama
PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI
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 i 94/13)
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

Općina Nova Kapela kao jedinica lokalne samouprave preuzela je osnivačka prava nad Dječjim vrtićem
“Zvončić” Nova Kapela.
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2017.godinu predviđena su sredstva za program predškolskog
odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 450.000,00 kuna.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OSNOVNO I SREDNJE ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima osigurati uvijete za provođenje
redovnih programa osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti.
Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju
Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj
87/08,86/09,92/10,105/1090/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13
152/14)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2017.godinu predviđena su sredstva za program predškolskog
odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 117.400,00 kuna.
II
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela obvezni su gospodariti
sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2018. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće
za 2017.godinu o utrošku sredstava po Programu javnih potreba za 2017.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
Programa javnih potreba objaviti će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/16-01/11
Ur.broj:2178/20-03-16-5
Nova Kapela, 20.12.2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić

Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 30.
Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 4/2014.) Općinsko vijeće Općine
Nova Kapela na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2016.godine, donijelo je
O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju
kod Slatinske banke d.d., Slatina u 2017.godini
I.
Odobrava se kratkoročno zaduživanje kod Slatinske banke d.d., Slatina u 2017.godini u iznosu od 400.000,00
kuna.

Novčana sredstva koristiti će se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza.
Općina Nova Kapela pozajmljena sredstva će vratiti u roku od godine dana od dana zaključenja ugovora.
II.
Međusobna prava i obveze za realizaciju pozajmice iz točke I. ove Odluke biti će regulirane Ugovorom o kratkoročnom
kreditu.
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Nova Kapela potpiše Ugovor o kratkoročnom kreditu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-06/16-01/01
URBROJ: 2178/20-03-16-01
Nova Kapela,20 . prosinca 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
Na temelju članka 30. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” broj
04/14), Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o korištenju sredstava Proračuna Općine Nova Kapela
za stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 2016./2017. godinu
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se kriteriji i uvjeti, postupak dodjele stipendija, obveze primatelja stipendija, način
određivanja visina i broja stipendija kao i druga pitanja od značaja za dodjelu stipendija studentima viših, visokih i
stručnih sveučilišta i veleučilišta u redovitom sustavu obrazovanja.
II. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 2.
Za dodjelu studentskih stipendija mogu se prijaviti redoviti studenti sveučilišnih,veleučilišnih i stručnih
studija. Redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija su studenti: preddiplomskih sveučilišta, diplomskih
sveučilišta, integriranih sveučilišta, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te stručnih studija i
specijalističkih diplomskih stručnih studija.
Članak 3.
Uvjeti za podnošenje prijave na natječaj za dodjelu stipendija za kategoriju studenata iz članka 2. ove odluke su
sljedeći:
državljanstvo Republike Hrvatske,
prebivalište u općini Nova Kapela,
status redovitog studenta u Republici Hrvatskoj,
da nisu stariji od 25 god. života,
da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu,
da nisu ponavljali godinu studija,
da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3.00, ili prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku
studiranja a studenti 1.godine prosjek trećeg i četvrtog razreda srednje škole najmanje 4.00
da ukupni dohodak, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 2.500,00 kuna
Članak 4.
Ukupno se dodjeljuje osam (8) stipendija, a isplaćuju u devet (9) obroka.Financijska sredstva za stipendije se
osiguravaju u Proračunu Općine Nova Kapela u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
Uplata se vrši putem štedne knjižice ili žiro - računa stipendiste.
Članak 5.
Kriterij za dodjelu stipendije su:
-opći uspjeh prethodnog školovanja,
-materijalni status,
- natjecanje, nagrade i priznanja postignuta tijekom školovanja.
Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju javnog natječaja. Javni natječaj se objavljuje putem web- stranice
www.novakapela.hr i Oglasne ploče Općine Nova Kapela.
Javni natječaj za akademsku godinu 2016./2017. g. objavljuje se 22. prosinca 2016.godine, a traje do
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23. siječnja 2017. godine.
Članak 7.
Postupak bodovanja i odabira na osnovu kriterija provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija na
području općine Nova Kapela (dalje u tekstu:Povjerenstvo).
Na temelju izvršenog bodovanja Povjerenstvo predlaže listu kandidata za dodjelu stipendija. Listu kandidata i Odluku
o izboru studenata stipendista donosi Općinski načelnik.
Članak 8.
Povjerenstvo se imenuje u sastavu:
Vesna Jergović-zamjenica Općinskog načelnika, Krešo Jakovac zamjenik predsjednika Općinskoga vijeća, Dijana
Pavlović-vijećnica Općinskog vijeća općine Nova Kapela, Damir Ocvirek i Boris Bogdanović – vijećnici Općinskog
vijeća općine Nova Kapela

Članak 9.
Na raspisani natječaj kandidati podnose prijave ( zamolbe ) uz koju su dužni priložiti slijedeću
dokumentaciju:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Uvjerenje o državljanstvu (domovnica),
Potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a (ne stariju od 30 dana),
Potvrdu o statusu redovitog studenta bez ponavljanja godine,
Prijepis svih ocjena položenih ispita iz prethodne godine studija, a studenti koji su upisali prvu godinu
studija dostavljaju ovjerenu fotokopiju svjedodžbe od III i IV razreda srednje škole
Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu)
Potvrde o svim prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode ovom
natječaju (dokaz mogu biti i liste od plaće ili mirovine kao i ostali dokumenti o primljenoj naknadi, dječjem
doplatku ili pomoći Centra za socijalnu skrb)
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva
Uvjerenje Ministarstva financija-Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka za svakog člana obitelji starijeg od
15 godina
Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe
Dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija
Potvrda o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Nova Kapela za sve članove kućanstva

Priloženi dokumenti se ne vraćaju.
Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendija koja je nepravovremena,nepotpuna ili ne sadrži potrebnu dokumentaciju
neće se uzeti u razmatranje.
Članak 10.
Stipendisti koji zaključe ugovor s Općinom Nova Kapela,a naknadno ostvare pravo na drugu stipendiju
obvezni su vratiti Općini Nova Kapela iznos primljenih stipendija, u tom slučaju prvi slijedeći kandidat na listi
kandidata koji nije ostvario pravo na stipendiju zaključit će ugovor o stipendiranju s Općinom Nova Kapela.
Članak 11.
S korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o korištenju stipendije koji potpisuje Općinski načelnik. Općina
Nova Kapela će jednostrano raskinuti Ugovor o korištenju stipendije ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom
preuzete obveze, a isplaćeni iznos stipendije dospijeva za povrat odmah u cijelosti. Davatelj stipendije će jednostrano
raskinuti ugovor o stipendiranju u
slijedećim slučajevima:
ako ustanovi da je korisnik dao netočne podatke ili dokumente u postupku zaključivanja ugovora.
ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora duže od 6
mjeseci.
ako korisnik stipendije tijekom školovanja ponavlja upisanu godinu osim u opravdanim slučajevima ( bolest,
vojna obveza i drugi razlozi ) o čemu odluku donosi Općinski načelnik
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.
REPUBLIKA HRVATSKA
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-01/16-01/01
URBROJ: 2178/20-03-16-01
Nova Kapela,20.prosinca 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne
novine” br.24/11, 61/11,27/13, 2/14 i 96/16) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 4/2014), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela , na 19. sjednici održanoj 20.prosinca 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Kapela za 2017.godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u proračunu Općine Nova Kapela osiguravaju za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u ukupnom iznosu od 13.000,00 kuna.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Nova Kapela imaju političke stranke koje imaju
vijećnika/cu u Općinskom vijeću.
Sredstva iz članka 1.ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana
u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću za 2017.g. u razdoblju do konstituiranja Općinskog vijeća
određuje se raspored sredstava na način da se za svakog člana utvrđuje iznos od 500,00 kuna.
Članak 3.
S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću Općine Nova Kapela sukladno članku 2. ove Odluke, doznačiti
će se političkim strankama na njihove račune, iz sredstava Proračuna za 2017.godinu, Aktivnost - Financiranje rada
političkih stranaka kako slijedi:
Broj vijećnika
Stranka

UKUPNO

Hrvatska seljačka stranka-HSS

6

3.000,00

Hrvatska demokratska zajednica HDZ
Hrvatska socijalno-liberalna strankaHSLS

5

2.500,00

Hrvatska stranka prava –HSP
Hrvatska demokratski savez Slavonije i
Baranje- HDSSB

1

500,00

1

500,00

13

6.500,00

UKUPNO

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a primjenjivat će se do prestanka mandata članovima
sadašnjeg saziva Općinskog vijeća.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-01/16-01/01
Urbroj: 2178/20-03-16-01
Nova Kapela,20. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14), članka 33. Prekršajnog zakona ("Narodne novine" broj 107/07 i 39/13, te
članka 13. Statuta Općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije", br. 4/2014 od 25. ožujka
2014. godine), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko-posavske,
Broj:511-11-03-2-7961/3-16 F.G., od 15.studenog 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na sjednici
održanoj 20. prosinca 2016. godine donosi

ODLUKU
O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE NOVA KAPELA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje promet na javnoprometnim površinama na području
općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Općina), te mjere za njihovo provođenje.
Javnoprometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se dijelovi državnih, županijskih, lokalnih cesta i
nerazvrstane ceste, te trgovi, nogostupi, parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka, a
koji se nalaze na ili prolaze kroz područje Općine.
Javne ceste u smislu ove Odluke smatraju se lokalne, županijske i državne ceste koje se nalaze na području Općine i to:

Lokalne ceste
L-42010 Gornji Lipovac – Ž 4100
L-42023 Siče (Ž 4182)- „Radinje“
L-42024 L42010- Pavlovci
L-42025 Stara Kapela- D 49
L-42052 Batrina (Ž 4158) –željeznička postaja Nova Kapela
Županijske ceste
Ž-4100 D 69 - G. Vrhovci - Gradski Vrhovci - Donji Lipovac - Nova Kapela (Ž 4158)
Ž-4182 Nova Kapela (Ž 4158) - Siče (L 42023)
Ž-4183 Ž 4182 - Magić Mala
Ž-4184 Batrina (D 49) – Seoce
Ž-4185 Dragovci (D 49) - Drenovac - Bilice (D 525)
Ž-4158 Okučani (D 5)-Kosovac-Medari-Nova Gradišk -S. P.Selo-Vrbova - Batrina (D 49)
Državna cesta D 49
Slatina (D2) - Požega – Pleternica – čvor Lužani (A3)
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Ceste i dionice cesta na području općine Nova Kapela ujedno su i ulice koje imaju svoja imena.

Državna cesta D-49 na području Općine Nova Kapela obuhvaća ulice u naselju Batrina: Kovačevac, Ante Starčevića,
Ulica Braće Zrinskih i Cerje.
Županijske ceste na području Općine Nova Kapela obuhvaćaju ulice i to :
Ž 4100 ulicu Vladimira Nazora u Novoj Kapeli,
Ž 4182i Ž 4183 Radinjsku ulicu, Trg kralja Tomislava u Novoj Kapeli, ulicu Stjepana Radića u Sičama, Ž-4183 ulicu
Stjepana Radića, Branka Bertovića u Magić Maloj
Ž 4184 ulicu Matije Antuna Relkovića i
Ž 4158 ulicu Stjepana Radića u Batrini, ulicu Baruna Trenka, Trg kralja Tomislava i ulicu kralja Tomislava u Novoj
Kapeli.
Članak 2.
Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku u prometu pod jednakim uvjetima, na
način propisan Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.
Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu
prometnu površinu ili ugroziti sigurnost, protočnost prometa vozila i kretanje pješaka, bez prethodno
pribavljene suglasnosti nadležnih službi Općine.
Članak 3.
Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuje se promet na
području Općine tako da se određuje:
1. ceste sa prednošću prolaza,
2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
3. sustav tehničkog uređenja prometa,
4. ograničenje brzine kretanja vozila,
5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka, zaprežnih kola, gonjenja i vođenja stoke,
6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
7. zone smirenog prometa,
8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu
namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokada tih vozila,
9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u
blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,
11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
12. površina na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske,
enduro i promidžbene vožnje,
13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na dijelu državne ili županijske ceste potrebna je
i suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove prometa.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela odobrava općinskom načelniku da uz prethodnu suglasnost Policijske
uprave može izdati suglasnost za zauzimanje dijelova nogostupa ogradama, stolovima i stolicama,
štandovima, kioscima i slično pod uvjetima da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran
prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa najmanje 1,6 m.
Članak 5.
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Svi sudionici u prometu na području Općine Nova Kapela dužni su se pridržavati odredbi Zakona o
sigurnosti prometa na cestama, te odredbi ove Odluke kao i ostalih propisa donesenih na osnovi navedenog
Zakona.
Članak 6.
Na području Općine zabranjuje se promet teretnim vozilima ukupne mase veće od 5 tona, osim vozilima koja
prometuju državnom cestom D-49, županijskim cestama Ž 4100, Ž 4182, Ž 4183, Ž 4184, Ž 4185 i Ž 4158, kao i
vozilima za opskrbu i osobnu dostavu, te vozila vatrogasne službe, policije, Ministarstva obrane, servisnih vozila,
vozila pod pratnjom kao i specijalnih vozila ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi iz
komunalnih djelatnosti i vozilima sa posebnom dozvolom koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela.
Članak 7.
Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog izgradnje,
rekonstrukcije i popravka kolnika, građevinskih objekata i instalacija na temelju zahtjeva
utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), uz
prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Brodsko-posavske (u daljnjem tekstu:
Policijska uprava).
Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel može privremeno zabraniti promet na
nerazvrstanoj cesti ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, kada je zbog hitne intervencije na nerazvrstanoj cesti potrebno
neodložno uvesti ograničenja, zabranu ili neku drugu promjenu na postojećoj regulaciji odvijanja prometa,
pravna ili fizička osoba koja obavlja radove na prometnici, dužna je odmah izvijestiti Policijsku upravu.
U vremenskom razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine, odnosno odmah u trenutku
nastanka zimskih uvjeta na cesti (snijeg, led i druge vremenske nepogode) svi sudionici u prometu moraju
upotrebljavati propisanu zimsku opremu, odnosno prilagoditi način vožnje uvjetima na cesti i to sve do normaliziranja
stanja na cesti.
Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi evidenciju o prometnoj signalizaciji na području Općine, te voditi brigu i
nadzor nad ispravnošću prometne signalizacije.

Članak 8.
Odobrenje o privremenoj regulaciji prometa na javno prometnim površinama, Jedinstveni upravni odjel može
donijeti i kada je neposredno ugrožena sigurnost prometa izvanrednim događajima kao što su poplave, požari,
odroni zemlje ili pada kamenja i stijena, stabala, iznenadnog oštećenja kolnika i slično.
Osim slučajeva navedenih u stavku 1. ovog članka, opravdani slučaj za privremenu regulaciju i preusmjeravanje
prometa smatra se i drugi predviđeni događaj koji utječe na sigurnost i protočnost prometa na cesti u
smislu članka 4. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste.
O donesenom odobrenju iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je obavijestiti Policijsku upravu.
Članak 9.
Ograničenja, zabrane i druge promjene u postojećoj regulaciji prometa koje se po potrebi uvode na
nerazvrstanim prometnicama na području Općine radi poboljšanja sigurnosti
i zaštite sudionika u
prometu, zaštita okoliša, sprečavanja ili smanjenja prometnih zagušenja, korištenja parkirališta i slično,
određuje općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela uz suglasnost Policijske uprave.
Članak 10.
Na kategoriziranim cestama za aktivnosti unutar cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa cesta
potrebno je provoditi postupke kod nadležnih tijela sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o gradnji.
Članak 11.
Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje ceste dužna je voditi brigu i poduzimati primjerene
mjere radi omogućavanja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa.
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II. CESTE S PREDNOŠĆU PROLASKA
Članak 12.
Cesta s prednošću prolaska u Općini je državna cesta D49 u odnosu na županijske ceste Ž 4184, Ž 4185 i Ž 4158,
lokalnu cestu L 42025 i nerazvrstane ceste, te županijska cesta Ž 4100 u odnosu na lokalnu cestu L 42010 i
nerazvrstane ceste, županijska cesta Ž 4182 u odnosu na lokalnu cestu L 42023 i nerazvrstane ceste, županijske ceste
Ž 4183, Ž 4184, Ž4185 u odnosu na nerazvrstane ceste i županijska cesta Ž 4158 u odnosu na lokalnu cestu L 42052 i
nerazvrstane ceste .
Nerazvrstane ceste na području Općine iste su važnosti , osim ako prometnim znakom nije drugačije
regulirano.
Za sve ceste vrijede pravila prednost prolaska određena člankom 57. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
("Narodne novine"broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14).
Na području Općine raskrižja se mogu rješavati i na način da se na kolniku, odnosno dijelu kolnika vozila
moraju kretati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (kružni tok).
III. DVOSMJERNI, ODNOSNO JEDNOSMJERNI PROMET
Članak 13.
Na svim cestama i ulicama na području Općine promet se odvija dvosmjerno.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka općinski načelnik može odrediti da se promet u pojedinim ulicama
odnosno nerazvrstanim cestama odvija u jednom smjeru ukoliko za to postoje prometni i sigurnosni razlozi, uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.
IV. SUSTAV TEHNIČKOG UREĐENJA PROMETA
Članak 14.
Sustav tehničkog uređenja prometa obuhvaća izgradnju, postavu i održavanje opreme i oznaka kojom se
obavlja regulacija i nadzor prometa, postiže i održava zadovoljavajuća sigurnost svih sudionika u
prometu i održava prohodnost prometnih
površina.
Članak 15.
Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu smatra se određivanje mjesta postavljanje horizontalne i
vertikalne signalizacije, svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, određivanje mjesta
postavljanja prometne,zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.
Tehničko uređenje prometa obavlja pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje
cesta.
Članak 16.
Prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama, prometna
oprema cesta te signalizacija i oprema za regulaciju, smirivanje i nadzor prometa postavljaju se na temelju
prometnog projekta u skladu s odredbama Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
(„Narodne novine“ br. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11.)
Članak 17.
Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti danju i
noću i pravovremeno postupiti u skladu sa njihovim značenjem.
Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne
zaklanjaju.
Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim
uvjetima na cesti i zahtjevima sigurnosti, te ako su oštećeni ili uništeni.
Članak 18.
Pod održavanjem prometnih znakova podrazumijeva se njihovo čišćenje,
nejasnih znakova novim istovjetnim znacima.
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Za poslove održavanja nije potreban prometni projekt.
Članak 19.
Poslove postavljanja i održavanja opreme iz članka 19.
ove Odluke,
na nerazvrstanim cestama
obavlja pravna ili fizička osoba, s kojom je Općina sklopila ugovor za obavljanje te vrste poslova.
Članak 20.
U slučaju prometne nesreće, kao i za namjerno ili iz nehaja oštećene ili uništene
prometne znakove i ostalu cestovnu opremu, Općina ima pravo tražiti naknadu štete od počinitelja.
Članak 21.
Športske i druge priredbe ili slične aktivnosti na cesti, ne smiju se održavati bez odobrenja koje izdaje Policijska
uprava.
Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti na cesti zabranjuje promet, odobrenje se izdaje uz prethodnu
suglasnost općinskog načelnika.
Članak 22.
Zabranjuje se svim pravnim i fizičkom osobama neovlašteno
prepreka na javnim prometnim površinama u svrhu sprečavanja

iscrtavanje

ili postavljanje

fizičkih

zaustavljanja ili parkiranja vozila.
V. OGRANIČENJA BRZINE KRETANJA VOZILA
Članak 23.
Na cestama koje prolaze kroz naseljena mjesta Općine Nova Kapela, sukladno članku 53. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama, ograničava se brzina kretanja vozila na 5 0 km/h, osim ako prometnim znakom nije drukčije
određeno.
Za državne i županijske ceste brzina kretanja vozila ograničena je prometnim pravilom, osim na dionicama
cesta za koje se promet uređuje na način da je potrebna suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.
Ukoliko se mijenja postojeće stanje potreban je prometni projekt i provedba postupka u skladu s
posebnim zakonom i propisima donesenim na temelju tog zakona.

VI. PROMET PJEŠAKA, BICIKLISTA, VOZAČA MOPEDA, ZAPREŽNIH VOZILA, GONJENJA I VOĐENJA STOKE
Članak 24.
Za promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, radnih strojeva i zaprežnih vozila, vrijede odredbe Zakona o sigurnosti
prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14).
Članak 25.
Pješaci su se dužni kretati izgrađenim nogostupom i prelaziti cestu na obilježenom pješačkom prijelazu, a gdje
nema izgrađenih nogostupa u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14).

Članak 26.
U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili otpadaka vozači motornih vozila su dužni smanjiti brzinu i
spriječiti prskanje vode, blata ili otpadaka koje bi moglo zaprljati ili ozlijediti pješake. Pravne ili fizičke osobe koje su
nadležne za čišćenje i održavanje cesta dužne su u što je kraće mogućem roku otkloniti nečistoće s cesta te ih
osposobiti za nesmetani promet.
Pješački prijelazi moraju biti obilježeni prometnom signalizacijom sukladno važećem Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (''Narodne novine'', broj 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).
Radi nesmetanog kretanja invalida, prolaska biciklista i dječjih kolica, na obilježenim pješačkim prijelazima
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treba biti postavljen polegnuti rubnjak. Ova mjera mora se poštivati kod svake novogradnje i rekonstrukcije ulica
sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
("Narodne novine" broj 78/13).
Članak 27.
Biciklisti su se dužni kretati po izgrađenim biciklističkim trakama i stazama, prelaziti cestu na
obilježenim biciklističkim prijelazima, a gdje nema izgrađenih biciklističkih staza i traka u skladu sa
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka
USRH i 92/14).

Članak 28.
Mjesta javnog karaktera za parkiranje i čuvanje bicikla, mopeda i motocikla odnosno postavljanje stalaka za bicikle
u pješačkim zonama i ostalom području Općine utvrđuje Jedinstveni upravni odjel.
Članak 29.
Kroz pješačku zonu nije dozvoljena vožnja mopedom, motociklom, skuterom,
lakim četverociklom i sličnim vozilima na području Općine, osim uz dozvolu Jedinstvenog upravnog odjela s točno
određenim pravcima kretanja i mjestima za stajanje.
Članak 30.
Zabranjeno je ostavljanje i parkiranje bicikla, mopeda, skutera i motocikla naslonjenih na fasade
objekata javnih, državnih i drugih institucija ili na javnim zelenim površinama.
Zabranjeno je parkiranje vozila iz stavka 1. ovog članka na nogostupima i prometnicama ukoliko na
bilo koji način ugrožavaju sigurnost sudionika u prometu.
Članak 31.
Vozač zaprežnog vozila mora upravljati zapregom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne
novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14).
Vozač zaprežnog vozila dužan je upravljati zapregom tako da se kreće što bliže desnom rubu kolnika. Za sve vrijeme
kretanja cestom vozač zaprežnog vozila mora držati uzde u rukama ili upravljati zapregom hodajući pokraj ili ispred
nje.
Širina predmeta na zaprežnom vozilu ne smije iznositi više od 250 cm, a težina mora biti u razmjeru sa snagom
zaprege.
Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora na cesti.
Vozač zaprežnog vozila mora voditi zapregu:
a) na nepreglednom i nesigurnom prijelazu ceste preko željezničke pruge,
b) pri prijelazu preko državne i županijske ceste,
c) pri uključivanju u promet iz dvorišta ili s druge površine kada mu je vidik zaklonjen ili je vidljivost smanjena,
d) pri uključivanju u promet kada prelazi preko nogostupa ili biciklističke staze.
Članak 32.
Gonjenje stoke, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14), zabranjeno je na državnoj cesti D- 49.
Na državnoj cesti D- 49 osoba koja je navršila 16 godina smije voditi vezana najviše dva grla stoke i kretati se krajnjom
desnom stranom kolnika.
Na županijskim i lokalnim cestama gonjenje stoke u stadu ili krdu mora nadzirati dovoljan broj goniča. Goniči su dužni
stado ili krdo nadzirati i ravnati tako da se ne ugrožava i u što manjoj mjeri ometa promet.
Veći broj stoke goniči moraju goniti u grupama koje ne smiju biti duže od 50 m, a između njih mora biti
razmak najmanje 50 m.
Na županijskim i lokalnim cestama stoku ne smije goniti niti voditi osoba koja nije navršila 10 godina.
Preko ceste gdje nema izgrađenih ili određenih prijelaza stoka se smije goniti ili voditi samo na preglednom dijelu
ceste.
Prelaženje stoke u stadu ili krdu preko državne ili županijske ceste moraju osiguravati najmanje dva goniča koji se
nalaze s jedne i s druge strane prijelaza.
Kada se stoka goni noću preko državne ili županijske ceste goniči moraju nositi svjetiljke s crvenim svjetlom koje mora
biti jasno vidljivo drugim sudionicima u prometu na udaljenosti od najmanje 150 m.
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Članak 33.
Stoku i druge životinje ne smije se voditi niti ostavljati na cesti bez nadzora odnosno vlasnici su dužni poduzeti sve
mjere da iste ne izađu na cestu bez nadzora.

Članak 34.
Svi sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim osobama te djeci, kao i
osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom, slijepe i nemoćne osobe ili djecu, postupati s najvećom
mogućom pažnjom
Članak 35.
Autobusna stajališta i ugibališta utvrđuje općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.

VII. PARKIRALIŠNE POVRŠINE, NAČIN PARKIRANJA I ZABRANE PARKIRANJA
Članak 36.
Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javne prometne površine namijenjene
isključivo za parkiranje vozila.
Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom sukladno propisima.
Javna parkirališta moraju se održavati čistima i urednima. Na javnim parkiralištima
mora se održavati red, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.
Organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Općine utvrđuje se Odlukom
koju donosi Općinsko vijeće Općine Nova Kapela uz prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Članak 37.
Parkiranje vozila na području Općine dozvoljeno je na uređenim i obilježenim
površinama namijenjenim parkiranju, te na drugim površinama gdje to nije protivno Zakonu ili drugim propisima.
Rezerviranje parkirališnog prostora može se odobriti na mjestima gdje za to postoje prometno
tehnički uvjeti, a u ovisnosti od funkcioniranja prometa na širem području.
Rezerviranje parkirališnog prostora regulirat će se putem ugovora o uporabi parkirališnog prostora
kojeg u ime Općine zaključuje Općinski načelnik ili organizator parkiranja na parkiralištima sa naplatom.
Visinu naknade i uvjete za uporabu rezerviranog parkirališnog prostora određuje općinski načelnik.
Članak 38.
Na javnim parkiralištima, zabranjeno je parkiranje vozila preko 7,5 tona ukupne mase.
Na javnim parkiralištima zabranjeno je ostavljati radne i poljoprivredne strojeve.
Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje općinski načelnik na prijedlog
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 39.
Na javnim parkiralištima trebaju se posebno obilježiti horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom rezervirana parkirališna mjesta za vozila osoba s invaliditetom.
Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. ovog članka mogu koristiti osobe s invaliditetom kada upravljaju
vozilom ili se nalaze u vozilu i samo uz isticanje znaka pristupačnosti. Znak pristupačnosti potrebno je
istaknuti ispod prednjeg vjetrobranskog stakla, na način da su vidljivi fotografija i podaci korisnika.
Članak 40.
Nije dozvoljeno parkiranje vozila na nogostupu, osim kada je to dopušteno prometnim znakom.
U slučaju da je dozvoljeno parkiranje iz stavka 1. ovog članka, za kretanje pješaka mora biti ostavljeno najmanje
64

Službene novine Općine Nova Kapela
28. prosinac 2016

1,60 m širine na površini za kretanje pješaka s time da ta površina ne može biti uz rub kolnika.
Način i uvjeti korištenja nogostupa označeni su prometnim znakom i signalizacijom na nogostupu.
Članak 41.
Kolnici i nogostupi uz pravce razvrstanih cesta kroz Općine ili druge površine uz te pravce mogu se urediti,
obilježiti i koristiti za parkiranje vozila uz prethodnu suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. ili Županijske uprave za ceste
Članak 42.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je prostorno i vremenski osigurati kretanje, zaustavljanje i parkiranje vozila
prilikom posebnih manifestacija u općini.
Javna parkirališta pod naplatom mogu se koristiti za održavanje zabavnih, sportskih
i sličnih manifestacija uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 43.
Vlasnik vozila dužan je za vrijeme snježnih padalina prije čišćenja snijega premjestiti parkirano ili zaustavljeno
vozilo, odnosno poduzeti sve mjere da se snijeg može počistiti sa javno-prometnih površina.
VIII. ZONE SMIRENOG PROMETA
Članak 44.
Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mogu se označiti na
kolniku ulica ispred škola, predškolskih ustanova, dječjih igrališta i parkova, staračkih domova, zdravstvenih
ustanova te ostalih mjesta gdje učestalo prometuju starije i nemoćne osobe, kao i na dijelu javno prometnih
površina koje
služe za pješački prilaz tim ustanovama.
Osim standardne vertikalne i horizontalne signalizacije, u zonama smirenog prometa mogu se na kolniku
postaviti propisane umjetne izbočine radi dodatnog upozorenja vozačima.
Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na dijelu prometnica, iz stavka 1. ovog
članka, utvrđuje općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Policijske
uprave i Hrvatskih cesta d.o.o. ili Županijske uprave za ceste.
IX. BLOKIRANJE AUTOBUSA, TERETNIH
AUTOMOBILA, PRIKLJUČNIH VOZILA I RADNIH STROJEVA NA
MJESTIMA KOJA NISU NAMIJENJENA ZA PARKIRANJE TIH VRSTA VOZILA I NAČIN DEBLOKADE TIH VOZILA
Članak 45.
Vozila koja su zaustavljena i parkirana suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine"
broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14) i suprotno odredbama ove Odluke ukloniti će se
na temelju naloga komunalnog redara ili policijskog službenika i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu
odredi općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Poslove uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja pravna osoba ili
pojedinac kojeg ovlasti općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Visinu naknade troškova premještanja vozila određuje općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova.
Troškove premještanja vozila podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.
Članak 46.
Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu
namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila, obavlja pravna ili fizička osoba po nalogu ili djelatnika Policijske
uprave.
Nakon deblokade vozila iz stavka 1. ovog članka, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo
sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.
Visinu naknade troškova blokiranja odnosno deblokiranja vozila i ostale uvjete u vezi sa time određuje općinski
načelnik.
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X. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH OGRADA ZA PJEŠAKE NA OPASNIM MJESTIMA
Članak 47.
Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u
svrhu zaštite pješaka u prometu, a posebice ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, sportskih dvorana,
igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi.
Za postavu svih prepreka potrebno je pribaviti odobrenje koje izdaje Jedinstveni upravni odjel po prethodno
pribavljenoj suglasnosti Policijske uprave.
Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz razvrstane ceste, potrebna je i suglasnost nadležne uprave
za ceste.
Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel može dati
odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili dr. prepreka radi slobodnog pristupa u objekt po uvjetima
navedenim u stavku 2. i 3. ovog članka.
Fizičke prepreke postavlja podnositelj zahtjeva o svom trošku.
Članak 48.
Radi osiguranja kretanja osoba s invaliditetom uz pješačke prijelaze moraju se
ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13).
XI. PJEŠAČKE ZONE, SIGURNI PRAVCI ZA KRETANJE ŠKOLSKE DJECE, POSEBNE TEHNIČKE MJERE ZA
SIGURNOST PJEŠAKA I BICIKLISTA U BLIZINI OBRAZOVNIH, ZDRAVSTVENIH I DRUGIH USTANOVA,
IGRALIŠTA, KINO DVORANA I SL.
Članak 49.
Pješačke zone određuje općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela (uz prethodnu suglasnost
Policijske uprave).
Članak 50.
Pješačka zona obilježava se prometnim znakovima, dopunskim pločama i oznakama.
Unutar pješačke zone mogu se postaviti fizičke prepreke za ograničenje prometa.
Vrstu fizičkih prepreka i mjesta gdje će se iste postaviti, određuje općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela (uz prethodnu suglasnost Policijske uprave).
U slučaju neophodne potrebe (određenih manifestacija, posebnog prijevoza i sl.),Jedinstveni upravni odjel može
izdati dozvolu za privremeno micanje fizičkih prepreka.
Članak 51.
Unutar pješačkih zona vrijedi stalna zabrana prometa za sva motorna vozila, osim kad to zahtijevaju poslovi
sigurnosti, opskrbe i drugi hitni sigurnosni razlozi.
XII. UKLANJANJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA
Članak 52.
Zabranjeno je dotrajala, oštećena i napuštena vozila i vozila bez registarske oznake te dijelove vozila ostavljati na
javno prometnim površinama.
Vlasnik vozila ili dijelova vozila dužan je iste odmah ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili
predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje ili obrađivanje otpada.
Ako vlasnik vozila koje se nalazi na javnoj površini ili javno prometnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove
vozila, komunalni redar naložit će Rješenjem uklanjanje istih na trošak vlasnika.
Pod dotrajalim, napuštenim ili oštećenim vozilima smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača,
prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije ili slično.
Članak 53.
Ukoliko vlasnik ne preuzme uklonjeno vozilo u roku 30 dana od primljene, odnosno oglašene obavijesti, s tim vozilom
će se postupiti prema propisima o napuštenim stvarima.
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Oglas se ističe na oglasnoj ploči Općine u trajanju od 15 dana.
XIII. POVRŠINE NA KOJOJ ĆE SE OBAVLJATI: TEST VOŽNJA,TERENSKA VOŽNJA( CROSS),VOŽNJA IZVAN
KOLNIKA ( OFF ROAD), SPORTSKE, ENDURO I PROMIDŽBENE VOŽNJE
Članak 54.
Test vožnje, cross, off road, sportske, enduro i promidžbene vožnje, druge priredbe ili slične aktivnosti mogu se
obavljati na javno prometnim i drugim javnim površinama koje po pojedinačnom zahtjevu odredi općinski načelnik,
na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja aktivnosti zabranjuje promet na razvrstanoj cesti, odobrenje
izdaje Policijska uprava i nadležna uprava za ceste.
XIV. UVJETI PROMETOVANJA VOZILA OPSKRBE U ZONAMA SMIRENOG PROMETA I PJEŠAČKIM ZONAMA
Članak 55.
U pješačkim zonama vrijeme opskrbe poslovnih i stambenih objekata i vrijeme zadržavanja vozila u
pješačkoj zoni određuje općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost
Policijske uprave.
Članak 56.
Od zabrane prometa u pješačkoj zoni izuzimaju se vozila koja moraju interventno prometovati unutar pješačke
zone (Hitna medicinska pomoć, vatrogasci, vozila MUP-a),vozila HEP-a, vozila komunalnih službi, vozila za
prijevoz osoba s invaliditetom, vozila kućne njege, vozila suca istrage, servisna vozila, kao i
vozila s
posebnim odobrenjem ili dozvolom i to u vrijeme obavljanja poslova iz svog djelokruga.
Članak 57.
Sva druga vozila mogu prometovati pješačkom zonom ograničeno, uz posebnu dozvolu koju izdaje
Jedinstveni upravni odjel na zahtjev korisnika, uz podnošenje tražene dokumentacije.
Godišnju dozvolu za ulazak vozila u pješačku zonu mogu dobiti stanari sa stalnim prebivalištem unutar pješačke
zone i korisnici poslovnih prostora (vlasnici ili zakupci) unutar pješačke zone koji imaju parkiralište za vlastite
potrebe (dvorište ili garaža) u sklopu stana ili poslovnog prostora.
Visinu naknade za dobivanje dozvole određuje općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 58.
U pješačkoj zoni je ograničenje brzine na brzinu hoda pješaka za sva vozila, osim za vozila koja moraju djelovati
interventno (Hitna medicinska pomoć, vatrogasci, vozila MUP-a) iz članka 57. ove Odluke.
XV. JAVNA RASVJETA I ZELENILO
Članak 59.
Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju zaslijepljenost.
Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se nalaze uz ceste, bez obzira na njihovu udaljenost, ne smiju izazivati
blještanje.
Rasvjeta, svjetleće i ostale reklame ne smiju se postavljati tako da umanjuju preglednost.
Članak 60.
Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pješački prijelaz mora biti postavljen u odnosu na svjetiljku tako da je pješak
osvijetljen s one strane s koje nailaze vozila.
Prometni znak u blizini svjetiljke mora biti postavljen tako da bude kvalitetno osvijetljen.
Članak 61.
Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, reklame, ogrjevna drva i drugi
objekti ne ugrožavaju i ne ometaju normalan tok prometa, te ne zauzimaju prostor iznad cijele širine kolnika u
visini od
najmanje 4,5 metara, da ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i
svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na raskrižjima, te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih
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zona.
Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi prema odredbi iz stavka 1. ovog članka, komunalni
redar izdati će nalog ovlaštenoj organizaciji da do izvrši o trošku vlasnika odnosno korisnika zemljišta, po
isteku osam dana od uručenja pismenog upozorenja.

XVI. NADZOR
Članak 62.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja, komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela u okviru svoje
nadležnosti.

Članak 63.
U obavljanju nadzora iz članka 63. ove Odluke, komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je:
1. nadzirati primjenu ove Odluke,
2. upozoravati i opominjati,
3. predlagati izdavanje obaveznog prekršajnog naloga.

XVII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 64.
Novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba, od 500 kuna fizička osoba obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne
djelatnosti i od 200 kuna fizička osoba ako:
1. neovlašteno iscrtava ili postavlja fizičke prepreka na javnim prometnim površinama u svrhu sprečavanja
zaustavljanja ili parkiranja vozila (članak 23. Odluke)
2. počini prekršaj iz članka 31. ,članka 32. i članka 33. Odluke
3. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja Ministarstva
nadležnog za unutarnje poslove, (članak 48. stavak 2. i 3. Odluke),
4. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo bez registarskih oznaka kao i dijelove vozila na javnim prometnim
površinama (članak 53. stavak 1. i 3. Odluke)
5. ne postupi sukladno članku 62. stavak 1. Odluke

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 65.
Ograničenja i obveze propisane odredbama ove Odluke moraju se vidljivo označiti propisanom prometnom
signalizacijom, a sve u skladu sa važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
(''Narodne novine'', broj 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).
Članak 66.
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: 340-01/16-01/04
URBROJ: 2178/20-03-16-01
Nova Kapela, 20. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Anto Žagrić

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13i 137 /15) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 04/14), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 19.sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
O OTKUPU GRAĐEVINSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U K.O. BATRINA U POSTUPKU IZLAGANJE NA JAVNI UVID
PODATAKA KATASTARSKE IZMJERE

Članak 1.
U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige u k.o. Batrina Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća novom
izmjerom utvrđeno posjedovno stanje i suglasno je s istim stanjem u svim slučajevima u kojima su posjednici u posjedu i koriste
dijelove katastarskih čestica u vlasništvu Općine Nova Kapela kroz duži vremenski period, a to u cilju sređivanja katastarskog stanja
odnosno usklađivanja sa stvarnim stanjem utvrđenim na terenu.

Članak 2.
Sukladno utvrđenoj tržišnoj cijeni Ministarstva financija Porezna uprava –Područni ured Slavonija i Baranja, Ispostava Nova Gradiška
Klasa:410-20/16-01/20, Urbroj:513-07-27-04/2016-02 za k.o. Batrina utvrđuje se cijena za građevinsko zemljište od 38,00 kn/m2,
a za poljoprivredno zemljište 1,99 kn/m2.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik odnosno punomoćnik da u slučaju iz članka 1. ove Odluke prihvati zatečeno stanje i na isto da
suglasnost te da sklopi sa zainteresiranim stranama kupoprodajni ugovor koji će se odmah po uplati provesti kod nadležnog
Povjerenstva za izlaganje podataka nove katastarske izmjere i preoblikovanje zemljišne knjige za K.O. Batrina.
Rok za uplatu je 30 dana od dana zaključivanja ugovora, a zainteresirana strana dužna je platiti porez na promet nekretnina te sve
druge eventualne troškove.
Članak. 4.
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: 930-01/16-01/01
URBROJ: 2178/20-03-16-06
Nova Kapela, 20. prosinac 2016.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić

*Izdavač: Općina Nova Kapela - Odgovorni urednik: Općinski načelnik – Ivan Šmit
Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Nova Kapela
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