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Na temelju članka  35. Stavka 1. Točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst zakona („Narodne novine“broj :33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) 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 i 32/18 ) 

Općinsko vijeće na 8. sjednici Općine Nova Kapela održanoj  30. srpnja 2018.godine 

donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Nova Kapela za 
razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja 2018. godine 

 
 

I. 
 

  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  prihvaća Izvješće o radu Općinskog 
načelnika  za razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja 2018. 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: 022-05/18-04/18 
URBROJ: 2178/20-03-18-02 
Nova Kapela, 30. srpnja 2018.godine 
 
         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA       
               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj: 04/14,Službene novine Općine Nova Kapela  br. 28/18, 
32/18) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 7. sjednici održanoj 30.srpnja 
2018.godine donijelo je 

 
PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA 

STAMBENOG PITANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE NOVA KAPELA 

 

 
Ovim Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području 

općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Program) Općina Nova Kapela namjerava 

pomoći svom stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je  jedan od 

najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima,ali i radi sve većeg 

raseljavanja za boljim uvjetima života.   

  

Imajući u vidu  sve veće emigracije s područja Općine Nova Kapela, kao osnovni 

cilj i prioritet budućeg razvoja Općine nameće se zadržavanje postojećih i privlačenje 

novih stanovnika. No za realizaciju tog cilja potrebno je omogućiti i izgradnju stambenog 

fonda kao i drugih javnih građevina koje prate opće potrebe stanovnika i stanovanje.  

Razvoj naselja i količina površina za njihov nesmetani razvoj na prostoru  Općine  su vrlo 

povoljni. Ne postoje prostorna ograničenja koja bi usporavala ili ograničavala njihov 

razvoj, jer je planskom dokumentacijom osigurano dovoljno prostora za smještaj i razvoj 

naselja. 

 

 

 

I. CILJ I KORISNICI PROGRAMA  

 
  

Glavni cilj koji se želi postići ovim Programom   je uspostaviti učinkovit, efikasan i 

operativan sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i 

naseljavanja stanovništva na području općine Nova Kapela, a sve u svrhu demografske 

revitalizacije. 

 

   Korisnici  mjera i olakšica iz ovog Programa su mladi.  

 

Mladom osobom u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov 

bračni drug i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da:a) podnositelj nije navršio 40 

godina života prije nego je raspisan javni poziv ili b) da barem jedan od bračnih drugova 

nije navršio 40 godina života. 
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              Za potrebe ovog Programa izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

II. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH 

OBITELJI  

 

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili 

stambenog objekta na području Općine Nova Kapela  
 

Financijska pomoć se može odobriti podnositelju zahtjeva, koji kupi stambeni 

objekt (kuću ili stan) ili građevinsko zemljište koji se nalaze na području Općine Nova 

Kapela i to isključivo radi kupnje nekretnine stjecanjem vlasništva nad istom. 

Građevinskim zemljištem za potrebe ovog Programa smatra se zemljište koje je 

izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina odnosno 

građevinskim zemljištem smatra se katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i 

veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu 

sukladno prostornom planu Općine. 

 

 

Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na 
području Općine Nova Kapela i kupovinom postao njegovim vlasnikom i to od dana 
objave „Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 
na području općine Nova Kapela“ može ostvariti pomoć za kupnju na ime subvencije 
kupoprodajne cijene u iznosu od 30.000,00 kuna, na temelju valjano zaključenog 
kupoprodajnog ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji 
(srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i 
njegovog bračnog druga. 

 

 

 

Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je kupovinom građevinskog 

zemljišta ili stambenog objekta postao suvlasnikom na kupljenoj nekretnini zajedno sa 

svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima. 

 

 Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan 

i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 

 

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv 

ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. 

 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju 

građevinskog zemljišta i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je 

ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu.  
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Općina Nova Kapela zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj 

osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju. 

 

Podnositelj zahtjeva je dužan sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi 

kupljene nekretnine(građevinskog zemljišta) u roku 4godine od zaključenja  

kupoprodajnog ugovora za kupnju građevinskog zemljišta te zadržati to prebivalište 

slijedećih 6 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca 

korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju 

stambenog objekta na području Općine Nova Kapela i time postao Korisnikom ovog 

Programa, dužan je sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi kupljenog stambenog 

objekta u roku 6 mjeseci od zaključenja kupoprodajnog ugovora te zadržati to 

prebivalište slijedećih 10 godina. Izuzetak od obveze zadržavanja prebivališta mogu 

imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

 

 Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, 

dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u 

Općinu Nova Kapela.  

 

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim 

bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu 

nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 

godina od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći. 

  

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom 

roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će 

Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u 

cjelokupnom iznosu Općini Nova Kapela. 

 

 

Korisnik ovog Programa mjera dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu 

financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko 

zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije u korist 

Općine Nova Kapela. 

 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 

 

- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i  

   prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,   

-  ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije 
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-  ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom 

-  ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom  

   Programu, 

-  ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio 

   financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom. 

 

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se 

po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i 

prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio 

financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora 

i ovog Programa.  

 

 Mjera 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni 

objekt) 
 

Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a  namjerava graditi 
obiteljsku kuću (stambeni objekt) na području Općine Nova Kapela  od dana objave 
„Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 
području općine Nova Kapela“ može ostvariti pomoć za gradnju u iznosu od 30.000,00 
kuna pod uvjetom da gradnja iste nije započeta. 

 
Valjanim prijaviteljem smatra se i podnositelj koji je suvlasnik na  nekretnini 

zajedno sa svojim bračnim drugom, u jednakim suvlasničkim udjelima. 

 

 Za suvlasnički dio suvlasnik mora priložiti izjavu kojom potvrđuje da je suglasan 

i upoznat sa podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 

 

Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv 

ili do iskorištenja sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. 

 

Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za gradnju 

obiteljske kuće i koji je time postao Korisnikom ovog Programa mjera, dužan je ishoditi 

građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu. 

 

Podnositelj zahtjeva je dužan u roku 4godine od zaključenja  ugovora o 

financiranju završiti građevinu te sebe i članove svoje obitelji prijaviti na adresi 

novonastale obiteljske kuće i zadržati to prebivalište slijedećih 6 godina. Izuzetak od 

obveze zadržavanja prebivališta mogu imati djeca korisnika ukoliko se u međuvremenu 

osamostale ili osnuju svoje obitelji. 

       

Za suvlasnički dio bračni drug mora uz prijavu priložiti i izjavu kojom potvrđuje 

da je suglasan sa predloženom rekonstrukcijom i radovima te da je upoznat sa 

podnošenjem prijave za korištenje ove mjere. 
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Potpora je jednokratna po obitelji odnosno po stambenom objektu i ne može se 

kombinirati s drugom mjerom iz ovog Programa.  

 

Prijava za ovu mjeru se može podnositi po raspisanom javnom pozivu tijekom 

tekuće godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava za tu proračunsku godinu. 

Podnositelj zahtjeva odnosno Korisnik ovog Programa dužan je, po učinjenom, 

dostaviti tražene potvrde/uvjerenja o prebivalištu za sebe i članove svoje obitelji u 

Općinu Nova Kapela. 

Općina Nova Kapela zadržava pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj 

osobi i prije odobravanja mjere, a i nakon potpisivanja Ugovora o financiranju. 

 

Korisnik ovog Programa  dužan je prilikom potpisivanja Ugovora za dodjelu 

financijske pomoći/subvencije dostaviti instrument osiguranja u obliku ovjerene bjanko 

zadužnice na iznos koji pokriva iznos odobrene financijske pomoći/subvencije, u korist 

Općine Nova Kapela. 

Korisnik Programa koji je vlasnik kupljene nekretnine ili suvlasnik sa svojim 

bračnim drugom ne smije iz svog vlasništva otuđiti, prodati ili darovati kupljenu 

nekretninu za čiju kupovinu je primio financijsku pomoć/subvenciju u roku od 10 

godina od dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći. 

  

Ukoliko Korisnik programa otuđi nekretninu iz svog vlasništva u gore navedenom 

roku, Ugovor za dodjelu financijske pomoći/subvencije smatrat će se raskinutim te će 

Korisnik biti u obvezi izvršiti povrat dodijeljene financijske pomoći/subvencije u 

cjelokupnom iznosu Općini Nova Kapela. 

 

Instrument osiguranja se aktivira u slučaju: 

 

- da podnositelj zahtjeva odnosno korisnik mjere ne prijavi svoje prebivalište i  

   prebivalište članova svoje obitelji u propisanim rokovima,   

-  ne izvršava ili ne izvrši obveze iz Ugovora za dodjelu financijske pomoći/subvencije 

-  ukoliko podnositelj ne zadrži prebivalište u roku određenom ovim Programom 

-  ukoliko podnositelj postupa protivno smislu Javnog poziva koji će se raspisati po ovom  

   Programu, 

-  ukoliko podnositelj otuđi, proda ili daruje nekretninu za čiju kupovinu je primio 

   financijsku pomoć/subvenciju, u roku određenom ovim Programom. 

 

 

 Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja vraća se 

po proteku 10 godina od dana od kada je Korisnik prvi puta prijavio svoje prebivalište i 

prebivalište članova svoje obitelji na adresi nekretnine za čiju kupovinu je primio 

financijsku pomoć/subvenciju i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora 

i ovog Programa.  
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III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA 

 
Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri 

rješavanju stambenog pitanja na području općine Nova Kapela objavljuje se, za svaku 

proračunsku godinu i vrijedi do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstava za tu 

proračunsku godinu te se i prijava može podnijeti tijekom tog razdoblja. 

Javni poziv mora sadržavati popis dokumentacije koju prijavitelji moraju 

dostaviti za korištenje, uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi bio korisnik 

mjere. Objavljuje se na stranicama općine www.novakapela.hr  i na oglasnoj ploči općine 

Nova Kapela. 

 

Postupak objave javnog poziva i zaprimanja i pregleda prijava provodi 

Povjerenstvo za dodjelu financijske pomoći imenovano od strane Općinskog vijeća. 

Povjerenstvo razmatra prijave te ukoliko ista udovoljava uvjetima javnog poziva  

predlaže Općinskom načelniku donošenje Odluke o prihvatljivosti. O svakom zahtjevu 

Odlukom odlučuje općinski načelnik.  

Ugovor o dodjeli financijske pomoći/subvencije sklapa Općinski načelnik i 

Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva. 

Prijave i zahtjevi za isplatu sredstava koji sadrže potpunu traženu dokumentaciju 

i udovoljavaju propisanim kriterijima, odobravaju se i isplaćuju sukladno ovom 

Programu. 

 

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu: 

 

1. prijava  
2. preslika osobne iskaznice podnositelja i bračnog druga  
3. izvadak iz zemljišnih knjiga za građevinsko zemljište na kojem će se graditi  

stambeni objekt  
4. izjava za suvlasnika  
5. preslik akta za građenje  
6. preslika ugovora o kupoprodaji zemljišta odnosno stambenog objekta  
7. izjava da će prije isplate potpore dostaviti bjanko zadužnicu  
8. izjava o promjeni prebivališta  
9. i drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba dostavljanja 

 

 

 

 

IV. OSTALE ODREDBE 

 
 Korisnicima mjera se sredstva mogu isplatiti ukoliko ne postoji dugovanje po 

bilo kojoj osnovi prema Općini Nova Kapela. 

http://www.novakapela.hr/
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Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u 

određenom roku dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.  

 

Ukoliko u danom roku podnositelj ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se 

uzimati u obzir. 

Sredstva se dodjeljuju redoslijedom zaprimanja zahtjeva do iskorištenja svih 
sredstva osiguranih u Proračunu za tu stavku. 

 

V. POSLJEDICE KOJE ĆE OVAJ PROGRAM PROIZVESTI 
Mjerom financije pomoći /subvencijom korisnika koji nemaju druge imovine 

pridonijet će se ostanku i naseljavanju stanovništva mladih i novonastalih obitelji koji 

svoj stambeni status mogu riješiti povoljnije. Mjerom propisanom ovim Programom 

utjecat će se dugoročno na uravnoteženje dobne strukture i održanje prostorne 

ravnoteže stanovništva u smjeru povećanja udjela mlađeg stanovništva što bi za 

posljedicu imalo revitalizacije Općine Nova Kapela. 

 

VI. PRIMJENA 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Nova Kapela“.  

                                                                  

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
KLASA: 370-01/18-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-18-01 
Nova Kapela,  30. srpanj 2018. 

 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Anto Žagrić v.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

31. srpnja 2018 

 

 
- 37 - 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18 i 32/ 18) Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2018. godine, 

donijelo je 

 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja 

na području općine Nova Kapela 

 

I. 

 

Imenuje se Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja  

na području općine Nova Kapela u sastavu: 

1. Anto Žagrić, predsjednik 

2. Damir Ocvirek, član 

3. Maks Pavlović, član 

 

      II. 

 

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

Nova Kapela. 

 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
KLASA: 370-01/18-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-18-2 
Nova Kapela,  30. srpanj 2018. 

 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela broj br. 28/18 i 32/18) Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 8. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2018. godine, 

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka 

prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku općinu Batrina 

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće suglasno je s financiranjem naknade članovima povjerenstva za 

izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za katastarsku 

općinu Batrina po dostavljenim izvješćima Državne geodetske uprave. 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se načelnik zaključiti ugovor s Državom geodetskom upravom u kojem će se 

regulirati visina i način isplate naknade povjerenstvu uz uvjet obveze Državne geodetske 

uprave da jednom mjesečno za protekli mjesec Općini Nova Kapela dostavi izvješća o  

radu članova povjerenstva. 

      Članak 3. 

 

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

Nova Kapela. 

 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
KLASA: 930-01/16-01/1 
URBROJ: 2178/20-03-18-18 
Nova Kapela, 30. srpanj 2018. 

 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Anto Žagrić v.r. 

 

 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

31. srpnja 2018 

 

 
- 39 - 

 

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavak 5. i članka 62. stavak 5. Zakona o zaštiti 
životinja (»Narodne novine« broj 102/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela broj br. 28/18 i 
32/18 ), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na  8. sjednici održanoj dana 30. srpnja. 2018., 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Nova Kapela 

 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području Općine Nova Kapela (u 
daljnjem tekstu: Odluka)uređuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole 
njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama, te načinu postupanja s divljim životinjama izvan prirodnog staništa na 
području Općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Općina). 
 
 

Članak 2. 
 
Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje: 
 
1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 
zanimanja za te životinje, 
 
2. posjednik životinje je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili 
skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje, 
 
3. opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, 
ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila, ničim izazvana 
napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede i koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa 
ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom, 
 
4. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran, 
 
5. pas lutalica ili slobodno živuća mačka je životinja kojoj je posjednik nepoznat i o kojoj se 
nitko ne brine, 
 
6. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je 
napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik 
svjesno odrekao, 
 
7. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži, 
  
8. strane životinjske vrste su životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području 
Republike Hrvatske, 
 
9. sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene 
životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć, 
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10. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i 
oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, kopitari i druge 
životinje kojima se čovjek služi za obavljanje drugih poslova, osim proizvodnje, 
 
11. domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi 
proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za 
prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi) te u druge gospodarske svrhe 
 
12. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih 
životinja i radnih životinja, 
 
13. prirodno stanište divljih životinja je stanište u slobodnoj prirodi u kojem obitavaju divlje 
životinje, 
 
14. nezdružljive životinje su životinje koje, pri zajedničkom držanju, mogu jedna drugoj 
prouzročiti neželjenu bređost, ozljede ili smrt, 
 
15. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s 
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje 
prema čovjeku, 
 
15. službene životinje su životinje koje imaju licenciju za rad i služe za obavljanje poslova 
pojedinih državnih tijela, 
 
16. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, 
uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište. 
 

Članak 3. 
 
Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela 
državne uprave i druge pravne osobe (npr. policija, zaštitari) kao i na pse osposobljene za pomoć 
osoba s posebnim potrebama ( npr. vodiče slijepih osoba). 
 
 
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 4. 
 
Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s 
njegovim potrebama. 
 
Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena 
posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja. 
  
Dopušteno je isključivo držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno 
propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. 
 

Članak 5. 
 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i 
prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. 
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Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i 
vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod 
životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah. 
 
Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu 
uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. 
 
Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom. 
 
Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se 
ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece. 
 

Članak 6. 
 
U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je posebice: 
 
1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu s potrebama 
pojedine životinjske vrste, 
 
2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama, 
 
3. osigurati odgovarajući prostor u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu, 
 
4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu 
brigu o kućnom ljubimcu, 
 
5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na 
životinjsku vrstu, 
 
6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca, 
 
7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i 
iscrpljenog kućnog ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca, 
 
8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće 
ako drži njegovu mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca, 
 
9. odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i 
kretanje kućnog ljubimca osigurati da životinja nije opasna za okolinu. 
  
Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca dužan 
je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu. 
 

Članak 7. 
 
Držanje kućnih ljubimaca u stambenoj zgradi i okolišu zgrade, kretanje kućnih ljubimaca po 
zajedničkim dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade, te obvezu čišćenja zajedničkih dijelova 
stambene zgrade i okoliša zgrade koje onečiste kućni ljubimci, sporazumno utvrđuju suvlasnici 
zgrade sukladno propisima o vlasništvu. 
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Članak 8. 
 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i 
okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava 
vlasnika susjednih nekretnina. 
 

Članak 9. 
 
Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi kućnog ljubimca u 
građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, upravne, vjerske, kulturne, sportske i druge 
objekte javne namjene), u trgovine prehrambenih proizvoda, na groblja, uređena dječja igrališta, 
sportske i rekreacijske terene, javne skupove u zatvorenom prostoru, plaže, kupališta i slično. 
 
Dovođenje kućnog ljubimca u restorane i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz 
dopuštenje vlasnika odnosno zakonitih posjednika tih objekata ako je ta dozvola jasno istaknuta 
na ulazu u objekt. 
 
Dovođenje kućnog ljubimca u vozila javnog prijevoza dozvoljeno je pod uvjetima propisanim 
Općim uvjetima prijevoza Javnog prijevoznika na području Općine Rešetari. 
 

Članak 10. 
 
Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora. 
 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za 
čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice 
obavljanjem nužde. 
 
Obveza čišćenja iz stavka 2. ovog članka odnosi se na osobe koje hrane i slobodno živuće mačke, 
uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima hrane ili drugim predmetima koji 
služe za njihovo hranjene. 
 
Zabranjeno je dovoditi na javnu površinu pse bez povodca, a u koliko je pas evidentiran kao 
opasan, obavezna je i upotreba zaštitne košare (brnjice). 
 
Na zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim 
površinama namijenjenim kretanju pješaka. 
  
Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na javne površine koje odredi i znakovima zabrane označi 
Jedinstveni upravni odjel Općine, te na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta. 
 
III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 11. 
 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti 
mu svako neplanirano razmnožavanje. 
 
Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi 
računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja 
sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci. 
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Članak 12. 
 
Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem te sterilizacijom 
ili kastracijom životinje. 
 

Članak 13. 
 
Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca. 
 
Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o 
zaštiti životinja. 
 
Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je 
snositi troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije. 
 
IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA 
 

Članak 14. 
 
Dopušteno je isključivo držati psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen sukladno 
propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. 
 
Svaki pas stariji od tri mjeseca mora biti označen mikročipom, a troškove snosi vlasnik pasa. 
 
Posjednik mora psa s navršenih tri mjeseca, odnosno nabavljenog psa koji ranije nije bio 
označen mikročipom, označiti mikročipom najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana štenjenja. 
Ova odredba se odnosi i na psa nepoznatog zdravstvenog stanja, koji nije označen mikročipom. 
 
Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu. 
 
Posjednik psa dužan je komunalnom redaru na njegovo traženje pokazati ispravu o upisu psa. 
  
Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora te je posjednik dužan omogućiti psu da se 
kreće. 
 

Članak 15. 
 
Pas koji je određen kao opasan pas može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti 
životinja. 
 

Članak 16. 
 
U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u 
ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti, uz uvjet 
da ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika. 
 
Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni redar rješenjem može narediti posjedniku psa da 
psa drži vezanoga ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u ograđenom dvorištu-
okućnici koja graniči s javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike. 
 
Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu mora 
psa držati vezanog ali je posjednik psa dužan skrbiti o tome da se isti šeće. 
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Posjednik ne smije vezati psa na povodac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, 
mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine povodca koristi se dužina koja je 
povoljnija za životinju. 
 
Posjednik koji drži psa u smislu stavka 1. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti 
oznaku koja upozorava na psa s natpisom »ČUVAJ SE PSA«, a opasne pse s natpisom »OPASAN 
PAS«, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima, a vezanog psa ili 
prostor za njegovo držanje mora pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i 
sigurnost prolaznika i žitelja u neposrednom susjedstvu. 
 

Članak 17. 
 
Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je 
odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana. 
 
Članak 18. 
 
Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može privremeno oduzeti psa koji se nalazi u stanju 
na temelju kojeg se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili 
da bi nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan s trajnom ili neotklonjivom boli. 
 
Svaka osoba koja ima saznanja o slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka dužna je o tome 
obavijestiti nadležno tijelo. 
  

Članak 19. 
 
Po javnim površinama na području Općine posjednik je psa dužan voditi na povodcu tako da ne 
ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje. 
 
Opasnog psa na javnu površinu smije izvoditi samo punoljetni posjednik, pri čemu pas mora biti 
na povodcu i imati stavljenu brnjicu. 
 

Članak 20. 
 
Zabranjeno je dovoditi i puštati pse u parkove, prostore oko škola, dječjih vrtića, doma zdravlja, 
sportskih objekata i terena, groblja, cvjetnjaka, dječjih igrališta, plaža, kupališta i sličnih prostora 
i površina, a Općina može takve prostore i površine označiti oznakom s prekriženim likom psa. 
 
Psa je dopušteno dovoditi i puštati bez povodca samo uz nadzor i odgovornost posjednika i to 
isključivo izvan granica naselja počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju prema 
nenaseljenom dijelu naselja. 
 
V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA 
 

Članak 21. 
 
Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih 
mačaka te drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavlja sklonište za životinje ili 
higijeničarska služba. 
 
Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na 
najprikladniji način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o 
zaštiti životinja. 
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Članak 22. 
 
Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika, slobodno živućim mačkama te drugim 
napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje (smještaj životinja, 
veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje 
životinja, vođenje odgovarajućih evidencija o životinjama i drugo) provodi se sukladno 
propisima o zaštiti životinja. 
 

Članak 23. 
 
Troškove skupljanja i prevoženja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih 
mačaka te drugih napuštenih i izgubljenih životinja, njihova smještaja u sklonište za životinje i 
nad njima provedenih veterinarsko- zdravstvenih mjera, podmiruje se iz sredstava proračuna 
Općine. 
 
Troškove pružanja pomoći životinjama kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, a 
vlasnik životinje je nepoznat podmiruju se iz sredstava proračuna Općine. 
  
Ukoliko se naknadno utvrdi identitet posjednika životinje iz stavka 1. ovog članka, Općina ima 
pravo na naknadu prouzročenih troškova. 
 

Članak 24. 
 
Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu za životinje odmah, a 
najkasnije u roku od 14 dana od dana gubitka, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje 
upisnika pasa. 
 
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti sklonište za 
životinje odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana nalaska životinje osim ako je u tom 
roku životinju vratio vlasniku te pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja vlasniku ili do 
njezina odgovarajućeg zbrinjavanja. 
 

Članak 25. 
 
Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini 
životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg 
zbrinjavanja. 
 
Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od 
trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz upisnika 
pasa. 
 
Životinja se ne vraća vlasniku ako se vlasnik očitovao da se odriče životinje ili se može 
nedvojbeno utvrditi da je napustio životinju ali je isti tada dužan snositi sve troškove vezane uz 
njeno odgovarajuće zbrinjavanje koje je u njegovo ime i za njegov račun obavila Općina. 
 

Članak 26. 
 
Ugovorom sklopljenim između Općine i skloništa za životinje ili higijeničarske službe regulirat 
će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje. 
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VI. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA 
 

Članak 27. 
 
Na području Općine Nova Kapela zabranjuje se držanje i stavljanje u promet divljih i zaštićenih 
životinjskih vrsta, uključujući prodaju i darivanje opasnih insekata i gmazova. Posjednici takvih 
životinja dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke naći primjereni 
smještaj van područja Općine Nova Kapela. 
 

Članak 28. 
 
Zabranjuje se hraniti divlje životinje (vjeverice, golubovi i sl.) u blizini ili u stambenim i 
gospodarskim objektima. 
  

Članak 29. 
 
U slučaju da se na području Općine Nova Kapela pojavi divlja životinja izvan svoga prirodnog 
staništa ista će se pokušati uloviti te smjestiti u sklonište koje osigurava njezino vraćanje u 
prirodno stanište ako je to moguće. 
 
Ako nije moguće vraćanje divlje životinje u prirodno stanište, životinja se prvo nudi najbližem 
lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne 
može prihvatiti onda se nudi zoološkom vrtu koji je posebno opremljen za njezino primanje. 
 
Ako se divlja životinja ne može smjestiti u sklonište, a lovoovlaštenik ili zoološki vrt nisu u 
mogućnosti primiti divlju životinju, životinja se može usmrtiti. 
 
Postupak njenog zbrinjavanja divljih životinja na području Općine obavlja pravna osoba 
specijalizirana za navedenu djelatnost temeljem naloga Općine, a sve na trošak Općine Nova 
Kapela. 
 
VII. NADZOR 
 

Članak 30. 
 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar, osim ako je zakonom ili posebnim 
propisom određeno postupanje veterinarskog odnosno poljoprivrednog inspektora. 
 
Kada komunalni redar nije ovlašten postupati obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga 
ovlaštena tijela o saznanjima koja ima a koje bi predstavljale povod za primjenu propisa o 
veterinarstvu i zaštiti životinja, posljedice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na 
zaštitu zdravlja ljudi i životinja. 
 

Članak 31. 
 
U provedbi nadzora ove odluke komunalni redar je ovlašten: 
– pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba 
nazočnih nadzoru 
– ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci 
– uzimati izjave stranaka i drugih osoba 
– zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju 
– prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način 
– očitati mikročip 
– obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora 
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– podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog. 
Ako u provedbi nadzora u skladu s člankom 51. stavkom 5. ovoga Zakona o zaštiti životinja 
komunalni redar zaključi da se životinja nalazi u stanju iz članka 79. točke 3. 
  
ovoga Zakona o zaštiti životinja ili je opasna za okolinu u skladu s člankom 79. točkom 4. ovoga 
Zakona o zaštiti životinja, dužan je odmah o tome obavijestiti veterinarskog inspektora koji će 
odlučiti o privremenom oduzimanju životinje te poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten. 
Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama Zakona o zaštiti 
životinja, za koje nije nadležan, obvezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora. 
U svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili 
izgubljene životinje, pronalazak vlasnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s 
napuštenom ili izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište. 
Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć komunalnom redaru ako se prilikom provođenja 
nadzora ili izvršavanja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim 
propisima. 
Komunalni redari provode nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa. 
 

Članak 32. 
 
U obavljanju nadzoru nad provedbom odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je i dužan 
od počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati 
odgovarajuću potvrdu. 
 
Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu 
do 2.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost 
kao i za fizičku osobu u iznosu do 1.000,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom. 
 
Za prekršaje propisane ovom Odlukom, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje 
zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu 
kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu 
počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u suglasju sa zakonom kojim 
se uređuju prekršaji. 
 
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat 
će mu se obvezni prekršajni naloga, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana 
od dana od kada je počinio prekršaj. 
 
Za prekršaj propisan člankom 36. ove Odluke komunalni redar odmah ponosi optužni prijedlog. 
 
Naplaćena sredstva prihod su Općine i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i 
izgubljenih životinja. 
 

Članak 33. 
 
Komunalni redar ovlašten je rješenjem  narediti fizičkim i
 pravnim osobama poduzimanje radnji radi provedbe pojedinih odredbi ove 
Odluke. 
  
VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
 
Novčanom kaznom od 500,00 kn do 4.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, 
novčanom kaznom od 1.000,00 kuna do 2.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi, te 
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novčanom kaznom od 300,00 kuna do 2.000,00 kuna fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja 
drugu samostalnu djelatnost kao i fizička osoba ako: 
 
1. postupa s kućnim ljubimcem protivno odredbama iz članaka 4. i 5. ove Odluke, 
 
2. ako postupa protivno odredbi članka 6. ove odluke, 
 
3. vodi kućnog ljubimca u objekte i prostore navedene u članku 9. stavku 1. ove Odluke, 
 
4. pušta kućne ljubimce na javne površine bez nadzora (članak 10. stavak 1. ove Odluke), 
 
5. ne očisti javnu površinu od otpadaka njegovog kućnog ljubimca (članak 10. stavak 2. i 
               3. ove Odluke), 
 
6. dovodi psa na javnu površinu protivno odredbi članka 10. stavka 4., 
 
7. vodi psa protivno odredbi članka 10. stavka 5. ove Odluke, 
 
8. dovodi i pušta psa na javne površine protivno odredbi članka 10 stavka 6. ove Odluke, 
 
9. ne zbrinjava mladunčad kućnog ljubimca (članka 13. ove Odluke), 
 
10. postupa suprotno odredbama iz članka 14. st. 4. 5. 6. ove Odluke, 
 
11. ne drži opasnog psa u skladu s posebnim propisima (članak 15. ove Odluke), 
 
12. drži psa protivno članku 16. ove Odluke, 
 
13. nije poduzeo odgovarajuće mjere da spriječi uznemiravanje mještana zbog zavijanja i                 
               laveža psa (članak 17. ove Odluke) 
 
14. ne vodi psa na povodcu po javnim površinama (članak 19. stavak 1. ove Odluke), 
 
15. vodi opasnog psa protivno odredbi članka (19. stavak 2. ove Odluke), 
 
16. pušta psa na zabranjene površine (članak 20. ove Odluke), 
 
17. ako postupa protivno odredbi članka 27. i 28. ove odluke, 
 
Novčanom kaznom od 300,00 kuna do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik 
osobe koja je u vrijeme počinjenje prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije 
  
navršila 14. godina, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili 
skrbnika. 
 

Članak 35. 
 
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom 
kaznom u iznosu od 2.000,00 odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba ako postupa 
protivno odredbama o označavanju pasa iz članka 14. st. 2. i 3. ove Odluke. 
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IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 36. 
 
Do početka obavljanja djelatnosti skloništa za životinje, poslove skupljanja, prevoženja i 
smještaja neupisanih pasa nepoznatih posjednika, slobodno živućih mačaka te drugih 
napuštenih i izgubljenih životinja, obavljat će pravna osoba koja obavlja veterinarsko- 
zdravstvene usluge za Općinu. 
 
 

Članak 37. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova 
Kapela. 
 
  
 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
KLASA: 322-01/18-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-18-01 
 
Nova Kapela, 30. srpanj 2018. 

 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 
91/96.,68/98., 137/99., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,38/09., 153/09. , 
143/12. i 19/13. ) te odredbama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu 
Općine Nova Kapela(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 04/14)  te članka  30. Statuta  
Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 04/14 i Službene novine 
Općine Nova Kapele br. 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  na svojoj 8. 
sjednici održanoj 30. srpnja 2018. donosi  

 
O D L U K U  

o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela 
 
 

I.  
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela određuje se za raspisivanje javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela i to: 
-k.č.br. 128/2, pašnjak staro groblje, površine 308 čhv (1107m2), upisana u z.k.ul. 601 k.o. Seoce, 
vlasništvo Općine Nova Kapela, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Nova Kapela, web 
stranici Općine Nova Kapela i u lokalnom tisku. 

 
II.  

Početna prodajna cijena nekretnina opisanih u točki I. utvrđena je elaboratom o procijenjenoj 
vrijednosti nekretnina izrađenom od stalnog sudskog vještaka za područje graditeljstva Višnje 
Lasović-Kožoman dipl.ing.arh. i iznosi  22.700,00 kuna 
 

III.  
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ovlašćuje općinskog načelnika da osnuje i imenuje  
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i 
zaključi kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem. 
Najpovoljniji ponuditelj dužan je osim kupoprodajne cijene platiti i račun elaborata tržišne  
vrijednosti nekretnina izrađenom od stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu 
nekretnina Višnje Lasović-Kožoman dipl.ing.arh. u iznosu od  1.250,00 kuna. 
 
 

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 944-01/18-01/01 
Ur.broj: 2178/20-03-18-3 
 
Nova Kapela, 30. srpnja 2018.godine 
    
                                                                                                             

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
   Anto Žagrić v.r. 
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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, 144/12,19/13, 137/15 i 123/17)    
i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije  04/14 i 
Službene novine Općine Nova Kapela br. 28/18 i 32/18) te Pravilnika o provedbi mjere 
07“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima„iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (NN br 48/18) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela 
na 8. sjednici održanoj   30. srpnja  2018. godine, donosi  
 

O D L U K U 
o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

REKONSTRUKCIJA JAVNO DRUŠTVENE GRAĐEVINE-DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA 
„ZVONČIĆ“ NOVA KAPELA 

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela suglasno je na provedbu ulaganja za projekt   

REKONSTRUKCIJA JAVNO DRUŠTVENE GRAĐEVINE-DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ 

NOVA KAPELA te je suglasno da Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9, Nova Kapela;OIB 

18112377872, podnese zahtjev za potporu na natječaj u okviru Mjere 07 „Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“, Tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.  

Članak 2. 

 U skladu s čl. 20. Pravilnika o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 

područjima„iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (NN 

br.48/18) sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta“ . 

Članak 3. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Nova Kapela na poduzimanje svih radnji i mjera propisanih 
odredbama Pravilnika o provedbi mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, a sa 
svrhom dobivanja potpore iz sredstava Europske unije i Republike Hrvatske. 

Članak 4. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA:402-01/18-01/07 
URBROJ: 2178/20-03-18-1 
Nova Kapela,  30. srpanj 2018. 

      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 
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PRILOG 
 
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 

PROVEDBU ULAGANJA 
(KLASA:402-01/18-01/07, URBROJ: 2178/20-03-18-1) 
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM 

PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
RAZDOBLJE 2014-2020 

 
OPIS PROJEKTA 
 
1. NAZIV PROJEKTA 
REKONSTRUKCIJA JAVNO DRUŠTVENE GRAĐEVINE – DOGRADNJA DJEČJEG 

VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NOVA KAPELA  
 
2. KORISNIK PROJEKTA 
2.1. NAZIV KORISNIKA 
OPĆINA NOVA KAPELA 
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA 
JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 
2.3. ADRESA KORISNIKA 
TRG KRALJA TOMISLAVA 9, 35410 NOVA KAPELA 
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE 
NAČELNIK IVAN ŠMIT 
2.5. KONTAKT 
098/263629, procelnik@novakapela.hr 
 
 
 
3. OPIS PROJEKTA 
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE 
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu) 
3.1.1. PODMJERA 
PODMJERA 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE 

LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI 
SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI, TE POVEZANU INFRASTRUKTURU 

3.1.2. TIP OPERACIJE 
Tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 
aktivnosti te povezanu infrastrukturu 

 
3.2. MJESTO PROVEDBE 
3.2.1. ŽUPANIJA 
BRODSKO POSAVSKA 
3.2.2. GRAD/OPĆINA 
NOVA KAPELA 
3.2.3. NASELJE/NASELJA 
NOVA KAPELA 

mailto:procelnik@novakapela.hr
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3.3. CILJEVI PROJEKTA 
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 

800 znakova) 
Ulaganjem u dogradnju dječjeg vrtića „Zvončić“ želi se ostvariti organizirana 

njega, odgoj obrazovanje i zaštita djece do polaska u osnovnu školu. Općina Nova Kapela 
konstantno bilježi potrebe za novim vrtićkim kapacitetima, te je jasno da će proširenje 
postojećih kapaciteta omogućiti povećanje broja korisnika, ali i povećati kvalitetu rada i 
učenja u samom objektu.  

Ciljevi projekta su povećanje kapaciteta i kvalitete usluge predškolskog 
obrazovanja u Općini Nova Kapela 

______________________________________________________________________________ 
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA 
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori 
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore 

očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 
znakova) 

Očekivani rezultati projekta dogradnja vrtića koji su mjerljivi, su svakako 
povećanje kvadrature prostorija za predškolsku naobrazbu, te također povećanje broja 
polaznika dječjeg vrtića. Što se tiče rezultata u smislu kvalitete povećanja kvalitete 
odgoja, ovaj projekt je najopravdaniji jer bi sva djeca boravila u istom objektu, sa 
jednakom kvalitetom održavanja predškolske nastave i obrazovanja, te će se sve 
aktivnosti odvijati u okolišu prihvatljivom djeci i prilagođeno njihovim potrebama.  

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta 
 
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE  
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 
Ako je odgovor ''DA'': 

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta 
 
Proširenjem kapaciteta stvoriti će se i nove odgojne supine, što će rezultirati 

potrebom zapošljavanja novog stručnog kadra na mjestu odgajatelja. Također ostale 
skupine će rasteretiti svoje kapacitete, i samim time olakšati funkcioniranje i povećati 
kvalitetu rada 

 
b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano 
razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta) 

 
Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta 

R
.br. 

Opis radnog mjesta (vrsta radnog 
mjesta) 

Plan
irani broj 
radnih 
mjesta 

Planirana 
godina ili planirano 
razdoblje stvaranja 
novog radnog mjesta 
nakon realizacije 
projekta 

 Odgajatelj 3 
Prva godina 

realizacije projekta 
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Napomena: 
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija 

odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja. 
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku 

podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice. 
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid 

dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe 
ulaganja. 

 
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA 
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna 

potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“) 
12 mjeseci 
 
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI 
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; 

najmanje 300, a najviše 800 znakova) 
Predmet ovog projekta je dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića u svrhu 

povećanja kapaciteta vrtića. Dograđeni aneks funkcionalno će činiti jednu cjelinu koja će 
se sastojati od: ulaz u vrtić, iz pješačkog prilaza preko vanjskog stubišta, wc, kupaone i 
garderobe u funkciji skupnih soba, skupne sobe, dvorana, spremište opreme i 
didaktičkih sredstava i soba pedagoga. 

Glavne aktivnosti su građevinski i završni radovi dogradnje, vanjsko uređenje, 
instalaterski radovi, te opremanje i namještaj.   

 
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI 
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije 

projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni 
projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska 
dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i 
prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. 
Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je 
navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, 
ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje 
su sastavni dio glavnog projekta) 
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Izrađeni su glavni i izvedbeni projekt, ishođena građevinska dozvola i potvrde 
javno- privatnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta 

 
 
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj 

dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće 
troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna 
potpore'') 

4.459.264,63 HRK 
 
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA 
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća 

od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja 
Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane 
uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za 
potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja 
razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni 
radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici 
''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu 
započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu 
započele'') 

Aktivnosti građenja nisu započete 
 
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA 
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI 
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te 

popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim 
interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga) 

Ciljane skupine su djeca predškolske dobi, a krajnji korisnici roditelji koji će imati 
osiguranu skrb i odgojno obrazovni program predškolske djece.  

 
  



Službene novine Općine Nova Kapela 

31. srpnja 2018 

 

 
- 56 - 

 

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA 
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti 

području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za 
ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova) 

Povećanjem standarda dostupnosti i raspoloživosti u dječjem vrtiću, omogućuje 
se roditeljima mogućnost zapošljavanja, potiče se demografski rast, i ostanak ljudi na 
ruralnim područjima. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i 
potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. 
Organizira se i provodi na način kojim se doprinosi očuvanju tjelesnog i mentalnog 
zdravlja djeteta i poticanju cjelovitog razvoja svih djetetovih funkcija, sposobnosti i 
mogućnosti sukladno znanstvenim spoznajama. Način ostvarenja cilja je usmjeren na 
stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti dječjeg vrtića radi zadovoljenja 
potreba žitelja Općine Nova Kapela.  

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I 
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE 
OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM 
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga 

odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, 
djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima 
udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik 
udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

Nije primjenjivo 
 
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO 
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti 

udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se 
odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave 
humanitarnim i društvenim djelatnostima) 

Nije primjenjivo 
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6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA  
 
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE 
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do 

potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava 
potrebne za provedbu projekta) 

Nakon odobrenja sredstava i ugovaranja projekta, te raspisane javne nabave, 
definirati će se kreditni aranžman koji će biti ugovoren sa komercijalnom bankom kako 
bi se projekt mogao financirati u punom iznosu, te je u planu da se nakon ostvarenja 
potpore krediti aranžman u potpunosti zatvori. Plan završetka projekta je 12 mjeseci od 
ugovaranja izvođača radova.   
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7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA 
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske 

kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije 
osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne 
kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu 
koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje 
realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate 
sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima) 

Općina Nova Kapela, ima višegodišnje iskustvo u korištenju bespovratnih 
sredstava iz EU fondova, a trenutno je u procesu provedbe Operacije 7.2.2., tako da su i 
Načelnik i svi djelatnici upoznati sa provođenjem procesa iz Programa ruralnog razvoja. 

U procesu općina također koristi i usluge konzultanata sa višegodišnjim 
iskustvom, te su sklopljeni ugovori sa PRIMA VISTA d.o.o., vezano za proces provedben 
procesa javne nabave, i sa OBRT „BENČEVIĆ“, za pripremu i podnošenje projektne 
prijave.  

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM  
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE 
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i 

održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta) 
Nakon realizacije projekta prihodovna strana biti će osigurana kroz realizaciju u 

općinskom proračunu. Sve stavke prihoda i rashoda planirane su u Općinskom 
proračunu, te njihova realizacija nije upitna 

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD 
DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili 
volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom 
u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja 
projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom 
drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima) 

Ljudski kapaciteti koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim 
projektom/operacijom u razdoblju od najmanje 5 godina od konačne isplate su:  

Ravnatelj/ica vrtića, računovodstveni referent vrtića, Pedagog i odgajatelji 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA 
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka 

ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji 
projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina. 

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak 
za izračun neto prihoda. 

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička 
poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani 
dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju). 
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Predložak za 

izračun neto prihoda.xlsx
 

 
Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE  
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt) 
 
Tablica izračuna neto prihoda 
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda ) 
10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM 

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM 
ODABRANOG LAG-a 

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne 
samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa 
ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa 
strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom 
odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i 
prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument 
usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj 
akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški 
razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu) 

Službene novine Općine Nova Kapela br 32/18 "Strategija upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela za razdoblje od 2018. godine 
do 2023. godine" 

 
Razvojni cilj 1, SC1 Poboljšanje kvalitete života svih društvenih skupina i razvoj 

komunalne i društvene infrastrukture 
 
Mjera 1.2 Potpora aktivnom i kvalitetnom življenju,  - Izgradnja dječjeg vrtića s 

jaslicama 
 
 
11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I 

RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA 
 
 
Pojašnjenje: 
- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip 

operacije 7.4.1 
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti 

dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. 
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike 

projekta/operacije. 
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika. 
 
Općinski načelnik Ivan Šmit daje izjavu da će ulaganje u projekt: 
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REKONSTRUKCIJA JAVNO DRUŠTVENE GRAĐEVINE – DOGRADNJA DJEČJEG 
VRTIĆA „ZVONČIĆ“ NOVA KAPELA na građevinskoj čestiti k.č.br 1198, k.o. Nova Kapela, 
u mjestu Nova Kapela biti dostupno svim ciljanim skupinama: djeci predškolske dobi i 
njihovim roditeljima, stanovnicima Općine Nova Kapela, a u cilju razvoja ljudskih 
potencijala i unapređenja postojećih kapaciteta predškolskog odgoja. 

 
 
 
 
Datum: 30.07.2018.       Potpis i pečat: 
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Na temelju  članka 28. St. 3 Zakona o ravnopravnosti spolova(„Narodne Novine“ 

broj 82/08 i 69/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“  broj 04/14. i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18 i 32/ 
18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 8. sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine, 
donosi 

 
 

IZMJENA ODLUKE 
 o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 
 

Članak 1. 
 
U  Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Klasa: 021-09/17-01/02; 
Urbroj: 2178/20-03-18-2 od 07. lipnja 2018.godine, mijenja  se članak 2. te isti glasi : 
Povjerenstvo ima predsjednika/cu i  šest članova.  
 

 
Članak 2. 

 
Ostale odredbe naprijed navedene Odluke  ostaju nepromijenjene. 
 
 

Članak 3. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVA KAPELA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA:021-09/17-01/02 
URBROJ:2178/20-03-18-3 
Nova Kapela,30. srpnja 2018. 
            Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                          Ante Žagrić v.r. 
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