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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, Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18, 32/18 i 2/20), Općinski 

načelnik Općine Nova Kapela dana 21.12.2020. godine donosi: 

 

PLAN 

klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata 

u uredskom poslovanju Općine Nova Kapela za 2021. 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 2021.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 
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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 

 

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 



Službene novine Općine Nova Kapela 

22. prosinca 2020 

 

 
- 4 - 

 

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 

   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  
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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 

035 – 04 01 Evidencije i obrasci 

035 – 07 01 Ostalo 

 

036 Arhiviranje predmeta i akata 

036 – 01 01 Općenito 
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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 
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08 RADNICI U ORGANIMA UPRAVE 

 
080 Rukovodeći i drugi radnici 

080 – 01 01 Općenito 

 

1 RAD I RADNI ODNOSI 

 
100  Politika zapošljavanja 

100 – 01 01 Općenito 

 
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 

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 
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132 Stručna praksa 

132 – 01 01 Općenito 

 

133 Stručni i pravosudni ispiti 

133 – 01 01 Općenito 

 

140 Mirovinsko i invalidsko osiguranje 

140 – 01 01 Mirovinsko osiguranje  

 

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 

 

32 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO,    

     RIBARSTVO I VODOPRIVREDA 
 

320 Poljoprivreda 

320 – 01 01 Općenito 

320 – 02 01 Poljoprivredno  zemljište 

320 – 02 02 Poljoprivredno zemljište - raspolaganje 

320 – 12 01 Štete u poljoprivredi 

320 – 18 01 Poljoprivredna inspekcija 

 

321 Šumarstvo 

321 – 01 01 Općenito 

 

322 Veterinarstvo 

322 – 01 01 Općenito 
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323 Lovstvo 

323 – 01 01 Općenito 

 

324 Ribarstvo 

324 – 01 01 Općenito 

 

325 Vodoprivreda 

325 – 01 01 Općenito 

 

326 Zadrugarstvo 

326 – 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) 
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361 – 07 01 Procjena šteta od elementarnih nepogoda 

361 – 08 02 Naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 

 

363 Komunalni poslovi 

363 – 01 01 Općenito 

363 – 02 01 Komunalne djelatnosti 

363 – 03 01 Komunalna naknada 

               02 Komunalna naknada poslovni prostor 

363 – 04 01 Komunalno redarstvo 

363 – 05 01 Ostalo 

363 – 06 01 Groblje 

363 – 06 02 Grobna mjesta 

    03 Kupnja grobnog mjesta 

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 

          02 01 Mlade obitelji 

 

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 
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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 

               02 Javna nabava – otvoreni postupak 

406 – 02 01 Ekonomsko poslovanje 

406 – 03 01 Osnovna sredstva 

406 – 06 01 Inventar 

406 – 08 01 Inventure 

 

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 

 

421 Državne potpore 

421 – 01 01 Općenito 

 

5 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 

 
500 Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje 

500 – 01 01 Općenito 

 

501 Mjere zdravstvene zaštite 
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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 

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 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

22. prosinca 2020 

 

 
- 13 - 

 

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 vlasništvu Općine Nova Kapela 

940 – 01 01 Općenito 

940 – 04 01 Poljoprivredno zemljište 

940 – 06 01 Ostalo 

 

943 Promjena režima vlasti 

943 – 01 01 Općenito 
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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) 
 
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 Načelnik Općine 
02 Jedinstveni upravni odjel 
03 Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća 
04  Općinsko izborno povjerenstvo 

 
 

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 2021. godine. 
 

Članak 6. 
 Danom primjene ovog Plana prestaje primjena Plana klasifikacijskih oznaka i 
brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Klasa: 035-02/19-01/01, Ur.broj: 
2178/20-01-19-1 od 30. prosinca 2019. godine.  
 
KLASA: 035-02/20-01/01 
UR.BROJ: 2178/20-01-20-1 
Nova Kapela, 21. prosinca 2020.godine 
 
 
                                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK   

                                                                                                                  Ivan Šmit  v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta  Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapele br. 28/18, 32/18 i 2/20) 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine, 

donijelo je  

 

 

Z A K L J U Č A K 

I 

 Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o nastavku obnašanja 

dužnosti općinskog vijećnika Mate Pejakovića na temelju mirovanja mandata zbog 

osobnih razloga  i prestanku mandata Nevena Jozića. 

 

                                                                            II 

           Članu Općinskog vijeća Općine Nova Kapela Mati Pejakoviću, izabranom na 

kandidacijskoj listi  HDZ i HDSSB prestaje mirovanje mandata  i nastavlja s obnašanjem 

dužnosti općinskog vijećnika u skladu s odredbama članka 79. stavka 7. Zakona o 

lokalnim izborima. 

 Zamjenik općinskog vijećnika Neven Jozić prestaje obnašati dužnost općinskog 

vijećnika.š 

III 

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
 
KLASA: 021-05/20-05/01 
URBROJ: 2178/20-03-20-03 
Nova Kapela, 21.prosinac 2020.        

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

županije br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapele br. 28/18, 32/18 i 2/20) 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. donijelo 

je  

 

 

Z A K L J U Č A K 

I 

 Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o  prestanku mandata 

Tomislava Poljanca i početku mandata Nevena Jozića. 

                                                                           II 

Članu Općinskog vijeća Općine Nova Kapela, izabranom na kandidacijskoj listi  

HDZ i HDSSB, Tomislavu Poljancu prestaje mandata člana Općinskog vijeća Općine Nova 

Kapela zbog prestanka prebivališta na  području Općine Nova Kapela u skladu s 

odredbama članka 80. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnim izborima.  

  Neven Jozić započinje obnašati dužnost općinskog vijećnika Općine Nova Kapela. 

III 

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
 
KLASA: 021-05/20-05/01 
URBROJ: 2178/20-03-20-04 
Nova Kapela, 21.prosinac 2020.        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 14.  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), Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18, 32/18 i 2/20),Općinsko vijeće  

Općine Nova Kapela  na 23.  sjednici održanoj 21.12.2020.  godine , donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA  

OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2021.GODINU 

 

Članak 1. 

             

 Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Nova Kapela za 

2021.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 

- Proračunska pričuva 

 

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 2022. i 2023.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. 
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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 . 

 

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 2021.godine. 

 Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu prihodi te godine. 

 Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.prosinca 2021.godine, podmirit će 

se iz namjenski 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 . 
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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. 

 

 Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga Općini,otpis ili djelomičan otpis 

potraživanja Općine te prodaja potraživanja Općine, određuje se i provodi na način i pod 

uvjetima utvrđenim važećim propisima. 

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. 

Članak 15. 

 

Tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza i u 

proračunu je potrebno planirati iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske 

pričuve. Za 2021.g. planirana sredstva proračunske pričuve iznose 50.000,00 kuna. Sredstva 

nepredviđenih rashoda u visini proračunske pričuve se koriste za nepredviđene namjene za 

koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se u tijeku godine utvrdi da za 

njih nisu planirana dostatna sredstva. Sredstva proračunske pričuve mogu se koristiti i za 

sudske odluke.  

 O korištenju proračunske pričuve odlučuje načelnik. Načelnik o korištenju 

proračunske pričuve izvještava Općinsko vijeće prilikom polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja 

o izvršenju proračuna.  

Članak 16. 

 

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

snagu stupa 01.siječnja 2021.godine 
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     REPUBLIKA HRVATSKA 

           BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA NOVA KAPELA 

        OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-01/20-01/14                                                PREDSJEDNIK 

Ur.broj: 2178/20-03-20-4                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nova  Kapela, 21.12.2020.                                         Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 

110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 4/14, i “Službene novine Općine Nova Kapela” br. 28/18, 32/18, 

2/20), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici održanoj 21.12.2020.godine, 

donijelo je  

 

P  R O  G  R  A  M   

građenja komunalne infrastrukture 

 na području općine Nova Kapela za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

  

 Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s 

izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim 

planom i planom razvojnih programa, a vodeći računa o troškovima građenja 

infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda 

financiranja njezina građenja. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se: 

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

dijelova   

     građevinskog područja 

 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog  

      područja 

 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog 

područja 

 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, 

revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i provedbe vođenja projekata građenja 

komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

Članak 2. 
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Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura 

koja će se graditi u 2021. godini i to: 

1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

2. Javna rasvjeta 

3. Javne zelene površine 

            4. Nerazvrstane ceste 

Članak 3. 

 

Na području općine Nova Kapela u 2021. godini građenje komunalne infrastrukture iz 

članka 1. ovog Programa obuhvaća: 

 

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

građevinskog područja 

 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

1.1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 500.000,00 

1.1.1. Pješačka staza – Nova Kapela, ulica Baruna Trenka 500.000,00 

- izgradnja pješačke staze 490.000,00 

- stručni nadzor 10.000,00 

UKUPNO: 500.000,00 

Izvor financiranja:  

Šumski doprinos 200.000,00 

Pomoći iz državnog proračuna 300.000,00 

 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog 

područja 

 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

2.1. Javna rasvjeta 200.000,00 

2.1.1. Javna rasvjeta – Nova Kapela 50.000,00 

- izgradnja javne rasvjete 45.000,00 

- stručni nadzor 5.000,00 
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2.1.2. Javna rasvjeta – Batrina 60.000,00 

- izgradnja javne rasvjete 55.000,00 

- stručni nadzor 5.000,00 

2.1.3. Javna rasvjeta – Donji Lipovac 90.000,00 

- izgradnja javne rasvjete 84.000,00 

- stručni nadzor 6.000,00 

2.2. Nerazvrstane ceste - uređaji 250.000,00 

2.2.1. Uređaji – Semafor Batrina 250.000,00 

- izgradnja semafora 223.660,49 

- stručni nadzor 26.339,51 

UKUPNO: 450.000,00 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 50.000,00 

Pomoći iz državnog proračuna 350.000,00 

Opći prihodi i primici 26.339,51 

Komunalna naknada 23,660,49 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

3.1. Javne zelene površine  856.013,51 

3.1.1.Projekt poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture-

Nova Kapela 

856.013,51 

- izgradnja edukativno-tematskog parka 766.013,51 

- stručni nadzor 90.000.00 

UKUPNO: 856.013,51 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 59.107,08 

Pomoći iz državnog proračuna 110.231,43 

EU sredstva 686.675,00 
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4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

4.1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 400.000,00 

4.1.1. Pješačka staza – Batrina, ulica Stjepana Radića 400.000,00 

- rekonstrukcija pješačkih staza 388.000,00 

- stručni nadzor 12.000,00 

UKUPNO: 400.000,00 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 239.673,00 

Opći prihodi i primici 160.327,00 

 

 

 

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture: Plan 2021 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 

neuređenih dijelova građevinskog područja 

500.000,00 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim 

dijelovima građevinskog područja 

450.000,00 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan 

građevinskog područja 

856.013,51 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se 

rekonstruirati 

400.000,00 

UKUPNO:  2.206.013,51 

 

 

Članak 4. 

 

 Izvori financiranja za građenje komunalne infrastrukture su: 
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Oznaka Izvor financiranja Iznos 

1. Šumski doprinos 548.780,08 

2. Pomoći iz državnog proračuna 760.231,43 

3. EU sredstva 686.675,00 

4. Opći prihodi i primici 186.666,51 

5. Komunalna naknada 23.660,49 

 UKUPNO: 2.206.013,51 

 

 

Članak 5. 

 

          Program građenja komunalne infrastrukture primjenjuje se od 

01.01.2021.godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 

     REPUBLIKA HRVATSKA 

           BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA NOVA KAPELA 

        OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-01/20-01/14                                                PREDSJEDNIK 

Ur.broj: 2178/20-03-20-5                       OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Nova  Kapela, 21.12.2020.                                         Anto Žagrić v.r. 
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32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 4/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20), 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 23. sjednici održanoj 21.12.2020.godine, 

donijelo je 

 

P  R  O  G  R  A  M   

održavanja komunalne infrastukture  

na području općine Nova Kapela za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s 

predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. 

 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se: 

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

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

 

Članak 2. 

 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanja 

komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela u 2021. godini za komunalne 

djelatnosti: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 

2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 

vozilima 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 

4. Održavanje javnih zelenih površina 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 

7. Održavanje javne rasvjete 
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Članak 3. 

  

 

 Na području općine Nova Kapela u 2021. godini održavanje komunalne 

infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća: 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 

 

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje 

se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući svu opremu, 

uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i 

prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja 

elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja 

sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno 

održavanje cesta. 

 

 Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može 

slobodno koristiti na načina i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a 

koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona kojim se uređuju ceste. 

 

 Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva obavlja se sukladno iskazanim 

potrebama i stanju cesta i puteva, a podrazumijeva: 

 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva Plan 2021 

- materijal (kamen tucanik, krupni kamen, zemlja) za nerazvrstane ceste i 

puteve 

- popravak udarnih rupa i mrežastih oštećenja asfaltnih površina polaganjem 

asfalta 

- rad strojeva (kombinirka, bager, buldožer, valjak, kamion) na nerazvrstanim 

cestama i putevima 

- košnja bankina (tarup) uz nerazvrstane ceste 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje snijega i leda) 

 

 

 

 

 

489.000,00 

40.000,00 

UKUPNO: 529.000,00 
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Izvori financiranja: komunalna naknada, šumski doprinos, prihod od prodaje 

poljoprivrednog zemljišta 

 

 

 

2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 

vozilima 

 

 Pod održavanjem javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava 

njihova funkcionalna ispravnost. 

 

 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su 

trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i 

pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni 

dio nerazvrstane ili druge ceste. 

 

2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima 

Plan 2021 

- materijali i dijelovi za održavanje javnih površina 20.000,00 

- usluge tekućeg održavanja javnih površina 100.000,00 

UKUPNO: 120.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada, naknada za koncesije  

 

 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 

 Pod održavanjem građevina javna odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 

upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih 

voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i 

građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih 

otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, 

prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju 

oborinskih i drugim otpadnih voda. 
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 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavlja se sukladno 

iskazanim potrebama i stanju kanalske mreže, a podrazumijeva: 

 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Plan 2021 

- nabava i dovoz materijala (šljunak, pijesak, beton, zemlja, cijevi) za kanalsku 

mrežu 

- rad strojeva (kombinirka, kamion, valjak) na kanalskoj mreži 

- čišćenje cijevnih propusta, šahtova, rešetki 

- košnja cestovne kanalske mreže (tarup) 

 

 

 

 

200.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

 

 

 

4. Održavanje javnih zelenih površina 

 

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i 

sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega 

drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, 

opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe 

održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. 

 

 Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili 

pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski 

prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge 

ceste, ulice i sl. 

 

4. Održavanje javnih zelenih površina Plan 2021 

- održavanje – košnja javnih zelenih površina 

- materijali i dijelovi za održavanje javnih zelenih površina 

- usluge tekućeg održavanja javnih zelenih površina 

35.000,00 

48.500,00 

80.000,00 

UKUPNO: 163.500,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada, grobna naknada  
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5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 

 

 Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se 

održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. 

 

 Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog 

prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom 

naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke 

namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene 

lokalnog značaja. 

 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene Plan 2021 

- materijali i dijelovi za održavanje 

- usluge tekućeg održavanja 

5.000,00 

31.500,00 

UKUPNO: 36.500,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

 

 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 

 

 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za 

obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina 

unutar groblja. 

 

 Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori 

i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i 

oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. 

 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica Plan 2021 

- održavanje – košnja groblja 

- materijali i dijelovi za održavanje groblja i mrtvačnica 

20.000,00 

8.000,00 
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- usluge tekućeg održavanja 22.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici,  komunalna naknada, grobna 

naknada 

 

 

 

 

7. Održavanje javne rasvjete 

 

 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje 

instalacije javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za 

rasvjetljavanje površina javne namjene. 

 

 Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih 

prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, javnih cesta 

koje prolaze kroz naselja, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih 

površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice 

lokalne samouprave. 

 

7. Održavanje  javne rasvjete Plan 2021 

- utrošak električne energije 180.000,00 

- usluge održavanja - zamjena svjetiljki i rasvjetnih tijela 60.000,00 

UKUPNO: 240.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

 

 

 

Održavanje komunalne infrastrukture: Plan 2021 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 529.000,00 

2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima 

120.000,00 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 200.000,00 

4. Održavanje javnih zelenih površina 163.500,00 
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5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 36.500,00 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 50.000,00 

7. Održavanje  javne rasvjete 240.000,00 

UKUPNO:  1.339.000,00 

 

Članak 4. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture primjenjuje se  01.01.2021. 

godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 

                           REPUBLIKA HRVATSKA 
           BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA NOVA KAPELA 
        OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 400-01/20-01/14                                     PREDSJEDNIK 
Ur.broj: 2178/20-03-20-6                      OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Nova  Kapela, 21.12.2020.                           Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije, broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/1/,32/18 i 2/20 

),  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 23. sjednici održanoj 21.12.2020. 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 2021.godinu 

 

I 

  

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI  , 

NOVČANA                                                                     POMOĆ I 

DEMOGRAFSKE MJERE 

 

 Opći cilj: Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći 

ugroženim , starijim i nemoćnim osobama , te uključivanje humanitarnih organizacija i 

udruga građana za brigu o socijalno ugroženima.  

 Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih 

životnih potreba. 

 Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”broj 

157/13,152/14 ,99/15,52/16,16/17,130/17,8/19, 64/20) 

 

  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 

Programom  socijalne zaštite za 2021.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela 

predviđeno  je 773.000,00 kuna,utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi kroz aktivnosti  

- donacija udrugama socijalnog značaja  

- nabavci poklon paketa djeci prigodom blagdana  

- jednokratne novčane pomoći  

- naknada za novorođečad  

- poklon paketići za novorođenčad  

- pomoći u novcu za nabavku ogrjeva  

- humanitarne djelatnosti Crvenog križa  

- mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola  

 

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 novčanoj  pomoći ( Službene novine Općine Nova 

Kapela broj 11/15).  
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2.PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU                                                                     

  

 Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih natjecanja ,održavanja 

sportskih objekata. 

 Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje  športskih manifestacija , natjecanja 

i priredbi (memorijalni turniri, malonogometni turniri ,manifestacije povodom obilježavanja 

Dana državnosti ,Dana Općine, te donacije za izgradnju objekata ). 

                         Uključivanje mladih u sportske aktivnosti 

 Kriteriji za raspodjelu sredstava su: rang natjecanja, broj aktivnih članova,broj 

športsko aktivne djece i mladeži u klubovima ,izgrađenost športskih objekata i pogodnosti za 

rad klubova. 

 Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 

124/10 

124/11,86/12,94/13,85/15,19/16,98/19,77/20) 

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2021.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od  610.000,00 kuna. 

     Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti  

- uređenja sportskih objekata  

- poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti  

- izgradnja rasvjete na naogometnom igralištu u  Batrini 
 

- Tekuće donacije Udrugama u sportu  50.000,00 kn 

               za uređenje sportskih objekata  

- Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata  50.000,00 kn

       

- Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti 300.000,00 kn 

- Ostale tekuće donacije u naravi-sportska oprema 50.000,00 kn 

- Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u Batrini 160.000,00 kn 

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2021.godinu predviđena su sredstva u iznosu 

od 222.000,00 kuna. 

  

          Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti :  

- financiranja programa i projekata u kulturi  

- pomoći vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata 

 

 TEHNIČKA KULTURA 

  

 Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 

76/93,11/94, 38/09, 127/20) 

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2021.godinu predviđena su sredstva u iznosu 

od 13.000,00 kuna. 
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 KULTURA 

  

 Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i starijih 

osoba njegovanje folklorne i kulturne baštine i upoznavanje sa kulturnim  postignućima, 

organiziranje kulturnih događaja,njegovanje i učenje tradicijske glazbe. 

 Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima 

društvenog i  političkog života. 

 Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području 

kulture i umjetnosti. 

 Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne 

novine” broj 47/90,27/93,38/09,125/20) , Zakon o udrugama (“Narodne novine” broj 

74/14,70/17,98/19) 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2021.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 100.000,00 kuna. 

  

 

 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 2021.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 109.000,00 kuna. 

 

  

 3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 

                        OBRAZOVANJU 

Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju  provodit će se kroz 

aktivnosti : 

- pomoći Osnovnoj školi Antun Mihanović,Nova Kapela, Batrina 

- sufinanciranja vrtića i predškole 

- stipendiranju učenika i studenata 

- dodjelom nagrada najuspješnijim učenicima osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja 

- nabavkom udžbenika osnovnoškolcima 

- sufinanciranju ljetovanja djece 

- pomoći srednjim školama 

- kazališne predstave 

 

 JAVNE  POTREBE U OSNOVNOM  I SREDNJEŠKOLSKOM  

 OBRAZOVANJU 
 

 Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima , novčanoj 

pomoći prijevoza učenika na školska natjecanja , nabavci udžbenika  osnovnoškolcima , 
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pomoći za održavanje objekata , žele se  osigurati uvjeti za provođenje redovnih programa 

osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti.   

 Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju  

 Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08,/09,92/10,105/1090/11,5/12,16/12, 86/12,126/12, 

94/13152/14,7/17,68/18,98/19,64/20)  

      U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2021.godinu predviđena su sredstva za gore 

navedenu namjenu u iznosu od  u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna. 

 

 

 

 JAVNE  POTREBE U PREDŠKOLSKOM  ODGOJU  

 

 Opći cilj: Humanističko–razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u 

izvanobiteljskim uvijetima 

 Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece 

,planiranje  i integrirano učenje  

Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(“Narodne novine” broj 10/97,107/07, 94/13,98/19)  

       

Javne potrebe  zadovoljavat će se ostvarivanjem: 

 redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi 

 programa predškole , drugih programa važnih za razvoj predškolskog 

odgoja 

 U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2021.godinu predviđena su sredstva za 

program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna, za 

nabavu dječjih igrala u dvorištu Dječjeg vrtića Zvončić , Nova Kapela u iznosu od 300.000,00 

kuna. 

 

 U proračunu Općine Nova Kapela za 2021.godinu za provođenje aktivnosti 

stipendiranja učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 60.000,00 kuna. 

  

 U proračunu Općine Nova Kapela za 20201.godinu za provođenje aktivnosti 

ssufinanciranja ljetovanja djece  predviđena su sredstava u iznosu od 12.000,00 kuna 

 

II 

  Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela obvezni 

su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2022. godine 

podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2021.godinu o utrošku sredstava po Programu 

javnih potreba  za 2021.godinu sukladno važećim pravnim propisima o utrošku sredstava , a u 

protivnom  bit će im uskraćena isplata sredstava iz Proračunu. 

 

III 

        Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno 

važećim pravnim propisima  za one programe  i na način koji bude tamo određen. 
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IV 

 

  Programa javnih potreba primjenjuje se od 01.01.2021.godine , a objavit će se u 

Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

Klasa:400-01/20-01/14   

Ur.broj: 2178/20-03-20-6                       PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
Nova  Kapela, 21.12.2020.                            Anto Žagrić v.r. 
 

 

Na temelju članka 49.stvak 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj 20/18,115/18 I 98/19) i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela ((„Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“broj  4/2014 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ 

broj 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela,na 23.sjednici održanoj 21.12.2020. 

godine, donijelo je 

 

P R O G R A M 

utroška sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa  

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela u 2021. godini 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrđuje se ukupan iznos sredstava  ostvarenih od prodaje, zakupa 

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. 

godini zemljišta kako slijedi: 

 

 VRSTE  PRIHODA IZNOS  KN 

1. Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini 180.000 

2.  Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini 463.073 

 UKUPNO 643.073 

 

Članak 2. 

 

 Ovim Programom utvrđuje se raspored sredstava iz članka 1.ovog Programa  

za slijedeće namjene kako slijedi : 

 

 VRSTE  RASHODA IZNOS  KN 

1. Održavanje kanalske mreže i prijelaza 121.927 

2. Izobrazba poljoprivrednika  25.000 

3. Protugradna obrana  7.000 

4. Subvencije poljoprivrednicima  25.000 

5. Poticanje poljoprivredne djelatnosti kroz program sufinanciranja 

udruga iz poljoprivrede i ostali rashodi  

40.000 

6. Provedba javnih natječaja-prodaja i zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu države 

50.000 

7. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva 23.000 

8. Sufinaciranje rada Lokalne akcijske grupe-LAG  48.000 
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9. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 303.146 

 

 UKUPNO 643.073 

 

 

Članak 3. 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Nova Kapela u 2021. godini, načelnik Općine Nova Kapela dostavit će Općinskom 

vijeću Općine Nova Kapela na razmatranje i usvajanje zajedno sa Godišnjim izvještajem o 

izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2021. godinu. 

 

 

Članak 4. 

 

 Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela 

u 2021. godini primjenjuje se od 01.01.2021. godine , a objavit će se u Službenim novinama 

Općine Nova Kapela. 

 

Klasa: 320-01/20-01/06 

Ur.broj:2178/20-03-1-20-1 

Nova Kapela, 21.12.2020. 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

  Ante Žagrić v.r. 

 

       

Na temelju članka 69.stavka 2.i 3.Zakona o šumama (NN broj 68/18,115/18,98/19,32/20)  i 

članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

“4/2014, Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18,32/18,2/20) Općinsko vijeće 

općine Nova Kapela na 23. sjednici održanoj 21.12.2020.godine ,donijelo je  

 

PROGRAM  
 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021.GODINU 

 

Članak 1. 

           

  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.godinu utvrđuje se namjena 

korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje 

obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma(drvni sortimenti) u odnosu na prodajnu 

cijenu proizvoda na panju. 

Članak 2. 

 

        U Proračunu Općine Nova Kapela za 2021.godinu predviđaju se sredstva šumskog 

doprinosa u iznosu od 835.634,08 kuna. 

         Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 
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 Program 2005 : Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

-održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 

 Program 2006 : Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Nova Kapela  

-izgradnja javne rasvjete, pješačkih staza ,rashoda vezanih za vodoopskrbu i 

vodo odvodnju  ,projekt poučnih staza ,sanaciju nerazvrstanih cesta  

 

Članak 3. 

 

        Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.godinu primjenjuje se od 01. 

01.01. 2021., a objavit će se  u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 400-01/20-01/14          PREDSJEDNIK 

Ur.broj: 2178/20-03-20-8                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nova Kapela, 21.12.2020.                                             Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (NN 86/12 ,143/13, 65/17 i 14/19) članka 30. Statuta Općine Nova Kapela 

(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije,broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova 

Kapela broj 28/18,32/18 i 2/20 ) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici 

održanoj 21.12.2020. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 
  

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2021.GODINU 

 

Članak 1. 

 

         Programom utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2021.godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade. 

 

Članak 2. 

             

       U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2021.godinu predviđaju se sredstva naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 50.000 kuna. 

 Sredstva iz  prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 

 

 Program 2007 : Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  

 

Aktivnost :A100033-Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada  

Aktivnost :A100034-Izmjene i dopune prostornog plana 

 

Članak 3. 

 

          Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela. 

 

Članak 4. 

   
  Program utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2021.godinu primjenjuje se od 01.01.2021. godine , a objavit će se u Službenim novinama 

Općine Nova Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 400-01/20-01/14        

Ur.broj: 2178/20-03-20-9                                                                     

Nova Kapela, 21.12.2020. 

.                                                                                                                                   

PREDSJEDNIK   OPĆINSKOG VIJEĆA      Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 

110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije “ br. 4/14, “Službene novine Općine Nova Kapela” br. 28/18, 32/18, 2/20) Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela na 23.sjednici održanoj 21.12.2020.godine, donijelo je  

 

IZMJENE I DOPUNE 

P  R O  G  R  A  M  A 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 na području općine Nova Kapela u 2020. godini 

 

Članak 1. 

 

             Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem 

o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom 

razvojnih programa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim 

mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se: 

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

dijelova   

     građevinskog područja 

 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog  

      područja 

 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

       5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati 

 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, 

revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i provedbe vođenja projekata građenja 

komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

 

Članak 2. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura 

koja će se graditi u 2020. godini i to: 

1. Javna rasvjeta 

            2. Nerazvrstane ceste 

 3. Građevine i uređaji javne namjene 

 

Članak 3. 

  

Na području općine Nova Kapela u 2021. godini građenje komunalne infrastrukture iz 

članka 1. ovog Programa obuhvaća: 

 

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

dijelova građevinskog područja 

 

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi 

uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.  
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2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima 

građevinskog područja 

 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

2.1. Javna rasvjeta 72.000,00 

2.1.1. Javna rasvjeta - Batrina 72.000,00 

- izgradnja javne rasvjete 72.000,00 

2.2. Građevine i uređaji javne namjene 50.000,00 

2.2.1. Autobusne nadstrešnice 50.000,00 

- izgradnja autobusnih nadstrešnica: Magić Mala, Siče, Seoce 50.000,00 

UKUPNO: 122.000,00 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 72.000,00 

Opći prihodi i primici 50.000,00 

 

 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja 

 

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi 

izvan građevinskog područja.  

 

 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

4.1. Nerazvrstane ceste 2.462.191,04 

4.1.1. Sanacija nerazvrstane ceste u Donjem Lipovcu 660.636,79 

- rekonstrukcija nerazvrstane ceste 626.791,04 

- provedba projekta 11.645,75 

- stručni nadzor 13.200,00 

- geodetski elaborat izvedenog stanja 9.000,00 

4.1.2. Sanacija pristupnog puta i izgradnja parkinga u N. Kapeli 1.801.554,25 

- glavni projekt 35.500,00 

- provedba projekta 20.000,00 

- rekonstrukcija pristupnog puta i izgradnja parkinga 1.706.054,25 

- stručni nadzor 40.000,00 

UKUPNO: 2.462.191,04 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 810.295,57 

Komunalni doprinos 36.000,00 

Komunalna naknada 140.000,00 

Opći prihodi i primici 2.554,25 

Prihod od zakupa polj.zemljišta u vl. države 54.250,00 

Prihod od prodaje poljopr.zemljišta u vl.države    48.250,00 

Pomoći iz državnog proračuna- sanacija pristupnog puta i izgradnja 

parkinga 

400.000,00 
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Pomoći iz državnog proračuna- rekonstrukcija nerazvrstane ceste u 

D.Lipovcu 

177.718,00 

Pomoći iz državnog proračuna – izgradnja ceste Siče-Seoce-M.M. 793.123,22 

 

 

5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati 

 

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati. 

 

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture: Plan 2021 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 

neuređenih dijelova građevinskog područja 

 

0,00 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim 

dijelovima građevinskog područja 

 

122.000,00 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan 

građevinskog područja 

 

0,00 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 2.462.191,04 

5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati 0,00 

 

UKUPNO:  

 

2.584.191,04 

 

 

Članak 4. 

 

 Izvori financiranja za građenje komunalne infrastrukture su: 

 

Oznaka Izvor financiranja Iznos 

1. Komunalni doprinos  36.000,00 

2. Šumski doprinos  882.295,57 

3. Komunalna naknada 140.000,00 

4. Opći prihodi i primici 52.554,25 

5. Prihod od zakupa polj.zemljišta u vl. države  54.250,00 

6. Prihod od prodaje poljopr.zemljišta u vl.države    48.250,00 

7. Pomoći iz državnog proračuna-sanacija pristupnog puta i izgradnja 

parkinga 

 

400.000,00 

8. Pomoći iz državnog proračuna-rekonstr. nerazvrstanih cesta 177.718,00 

9. Pomoći iz državnog proračuna-izgradnja ceste Seoce-Siče-M.M. 793.123,22 

  

UKUPNO: 

 

2.584.191,04 

 

Članak 5. 

 

          Program građenja komunalne infrastrukture primjenjuje se od 

01.01.2020.godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 400-01/20-01/17                              

Ur.broj: 2178/20-03-20-3                         

Nova Kapela,21.12.2020.godine                                  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Anto Žagrić v.r.                

 

 

 

 

Na temelju  članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” br. 68/18, 

110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“br. 4/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20), Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela, na 23. sjednici održanoj 21.12.2020. godine, donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE  

P  R  O  G  R  A  M  A 

održavanja  komunalne infrastukture   

u 2020. godini 

 

Članak 1. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s 

predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. 

 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih 

troškova, po djelatnostima; 

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

financiranja. 

 

Članak 2. 

 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanja komunalne 

infrastrukture na području općine Nova Kapela u 2020. godini za komunalne djelatnosti: 

1. Održavanje javne rasvjete  

2. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 

3. Održavanje i uređenje javnih površina, groblja i mrtvačnica 

4. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 

 

Članak 3. 

 

Na području Općine Nova Kapela održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz 

članka 2. ovog Programa obuhvaća: 

 

1. Održavanje javne rasvjete 
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 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacije 

javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje 

površina javne namjene. 

 Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih 

prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, javnih cesta koje 

prolaze kroz naselja, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina 

školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave. 

 

Održavanje  javne rasvjete Plan 2020 

- utrošak električne energije 180.000,00 

- usluge održavanja - zamjena svjetiljki i rasvjetnih tijela 100.000,00 

UKUPNO: 280.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

 

 

 

2. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 

  

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se 

obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući svu opremu, uređaje i 

instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne 

sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, 

osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa 

(izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 

 Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može 

slobodno koristiti na načina i pod uvjetima određenim Zakonom i drugim propisima, a koje 

nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona kojim se uređuju ceste. 

 Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva obavlja se sukladno iskazanim 

potrebama i stanju cesta i puteva, a podrazumijeva: 

 

Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva Plan 2020 

- materijal (kamen tucanik, krupni kamen, zemlja) za nerazvrstane ceste i puteve 

- popravak udarnih rupa i mrežastih oštećenja asfalt. površina polaganjem asfalta 

- rad strojeva (kombinirka,bager,buldožer,valjak,kamion) na nerazv. cestama 

- košnja bankina (tarup) uz nerazvrstane ceste 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje snijega i leda) 

 

 

 

419.073,00 

10.000,00 

UKUPNO: 429.073,00 

Izvori financiranja: komunalna naknada, prihod od zakupa i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta 

 

 

 

3. Održavanje i uređenje javnih površina, groblja i mrtvačnica 

 

          Pod održavanjem i uređenjem javnih površina podrazumijevaju se javne prometne 

površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine te 

građevine i uređaji javne namjene. 

           Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, 

pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke 
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staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio 

nerazvrstane ili druge ceste. 

           Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili 

pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski 

prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, 

ulice i sl. 

           Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 

javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake 

kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i 

skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. 

 

 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 

ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. 

 Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i 

zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema 

na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. 

 

Održavanje i uređenje javnih površina, groblja i mrtvačnica Plan 2020 

- održavanje – košnja javnih zelenih površina, groblja 

- materijali i dijelovi za održavanje i uređenje javnih površina 

- usluge tekućeg održavanja javnih površina 

- ostali rashodi – osiguranje zaposlenih javni radovi 

7.000,00 

152.500,00 

146.250,00 

1.000,00 

UKUPNO: 306.750,00 

Izvor financiranja: opći prihodi i primici, komunalna naknada, prihod od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta 
 

  

     

4. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda  

 

             Pod održavanjem građevina javna odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 

upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda 

iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje 

služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim 

građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o 

vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugim otpadnih 

voda. 

 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavlja se sukladno iskazanim 

potrebama i stanju kanalske mreže, a podrazumijeva: 

  

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Plan 2020 

- nabava i dovoz materijala (šljunak, pijesak, beton, zemlja, cijevi) za cestovnu 

kanalsku mrežu 

- rad strojeva (kombinirka, kamion, valjak) na cestovnoj kanalskoj mreži 

- čišćenje cijevnih propusta, šahtova, rešetki 

- košnja cestovne kanalske mreže (tarup) 

 

 

 

 

45.000,00 

UKUPNO: 45.000,00 

Izvor financiranja: prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta  
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Održavanje komunalne infrastrukture: Plan 2020 

1. Održavanje javne rasvjete  280.000,00 

2. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 429.073,00 

3. Održavanje i uređenje javnih površina, groblja i mrtvačnica 306.750,00 

4. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 45.000,00 

UKUPNO:  1.060.823,00 

 

Članak 4. 

 

 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture primjenjuju se od 

01.01.2020. godine, a objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-01/20-01/17       

Ur.broj: 2178/20-03-20-4  

Nova  Kapela , 21.12.2020. godine   

 
                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  Anto Žagrić v.r. 

 

 

Na temelju i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije, broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/1/,32/18,2/20 

),  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 23. sjednici održanoj 21.12.2020. 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 2020.godinu 

 

I 

  

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI , 

NOVČANA                                                                     POMOĆ I 

DEMOGRAFSKE MJERE 

 

 Opći cilj: Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći 

ugroženim ,starijim i nemoćnim osobama , te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga 

građana za brigu o socijalno ugroženima.  

 Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih 

životnih potreba 
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 Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”broj 

157/13,152/14 ,99/15,52/16,16/17,130/17,8/19,64/20) 

 

  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 

Programom  socijalne zaštite za 2020.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela 

predviđeno  je 874.100,00 kuna,utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi kroz aktivnosti  

- donacija udrugama socijalnog značaja  

- nabavci poklon paketa djeci prigodom blagdana  

- jednokratne novčane pomoći  

- naknada za novorođenčad  

- poklon paketi novorođenčadima  

- pomoći u novcu za nabavku ogrjeva  

- humanitarne djelatnosti Crvenog križa  

- mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

 

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 novčanoj  pomoći ( Službene novine Općine Nova 

Kapela broj 11/15).  

2.PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU                                                                     

  

 Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih  natjecanja , održavanja 

sportskih objekata. 

 Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje  športskih manifestacija , natjecanja 

i priredbi (memorijalni turniri,malonogometni turniri ,manifestacije povodom obilježavanja 

Dana državnosti ,Dana Općine, te donacije za izgradnju objekata ). 

                         Uključivanje mladih u sportske aktivnosti 

 Kriteriji za raspodjelu sredstava su: rang natjecanja,broj aktivnih članova,broj 

športsko aktivne djece i mladeži u klubovima ,izgrađenost športskih objekata i pogodnosti za 

rad klubova. 

 Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 

124/10 

124/11,86/12,94/13,85/15,19/16,98/19,77/20) 

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od  1.127.975,00 kuna. 

     Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti  

- uređenja sportskih objekata  

- poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti  

- izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u Novoj Kapeli 
 

- Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata  135.000,00 kn 

- Pomoć za uređenje prostora Županijskog nogometnog   10.000,00 kn 

             saveza Brodsko-posavske županije      

- Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti 300.000,00 kn 

- Ostale tekuće donacije u naravi-sportska oprema 50.000,00 kn 
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- Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u N. Kapeli 682.975,00 kn 

3. PROGRAM JAVNIH  POTREBA U KULTURI  

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 246.000,00  kuna. 

  

          Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti :  

- financiranja programa i projekata u kulturi  

- pomoći vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata 

 

 TEHNIČKA KULTURA 

  

 Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 , 

11/94, 38/09,127/20) 

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 17.000,00 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)Zakon o udrugama(“Narodne novine” broj 

74/14,70/17,98/19) 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 129.000,00 kuna. 

  

 

 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 2020.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 100.000,00 kuna. 

 

  

 4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 

                        OBRAZOVANJU 
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Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju  provodit će se kroz 

aktivnosti : 

- pomoći Osnovnoj školi Antun Mihanović,Nova Kapela, Batrina 

- sufinanciranja programa vrtića i predškole 

- stipendiranju učenika i studenata 

- dodjelom nagrada najuspješnijim učenicima osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja 

- nabavkom udžbenika osnovnoškolcima 

- sufinanciranju ljetovanja djece 

- adaptacijom i uređenjem zgrade Dječjeg vrtića “Zvončić“ ,Nova 

Kapela 

 

- JAVNE  POTREBE U OSNOVNOM  I SREDNJEŠKOLSKOM  

 OBRAZOVANJU 
 

 Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima , novčanoj 

pomoći prijevoza učenika na školska natjecanja , nabavci udžbenika  osnovnoškolcima , 

pomoći za održavanje objekata , žele se  osigurati uvijeti 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,/09,92/10,105/1090/11,5/12,16/12, 86/12,126/12, 

94/13152/14,7/17,68/18,98/19,64/20)  

      U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2020.godinu predviđena su sredstva za gore 

navedenu namjenu u iznosu od  u ukupnom iznosu od 147.850,00 kuna. 

 

 

 

 

- JAVNE  POTREBE U PREDŠKOLSKOM  ODGOJU  

 

 Opći cilj: Humanističko–razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u 

izvanobiteljskim uvijetima 

 Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece 

,planiranje  i integrirano učenje  

Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(“Narodne novine” broj 10/97,107/07, 94/13,98/19)  

       

Javne potrebe  zadovoljavat će se ostvarivanjem: 

 redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi programa predškole , 

drugih programa važnih za razvoj predškolskog odgoja 

 U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2020.godinu predviđena su sredstva za 

program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 704.500,00 kuna, za 

adaptaciju i uređenje zgrade Dječjeg vrtića”Zvončić” i nabavu opreme u iznosu od 

5.272.812,00 kuna 

 

 U proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu za provođenje aktivnosti 

stipendiranja učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 79.200,00 kuna. 
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 U proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu za provođenje aktivnosti 

ssufinanciranja ljetovanja djece  predviđena su sredstava u iznosu od 12.000,00 kuna 

 

II 

  Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela obvezni 

su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2021. godine 

podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2020.godinu o utrošku sredstava po Programu 

javnih potreba  za 2020.godinu sukladno važećim pravnim propisima o utrošku sredstava , a u 

protivnom  bit će im uskraćena isplata sredstava iz Proračunu. 

 

III 

        Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno 

važećim pravnim propisima  za one programe  i na način koji bude tamo određen. 

 

IV 

Izmjene i dopune  Programa javnih potreba primjenjuje se od 01.01.2020.godine , a objavit će 

se u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

 

 . 

 

Klasa: 400-01/20-01/17                        PREDSJEDNIK     

Ur.broj:2178/20-03-20-5                              OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Nova Kapela, 21.12.2020.                                      Ante  Žagrić v.r. 

.                                                                                  
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Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2014 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 

28/18, 32/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici održanoj 

21.12.2020. godine, donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE 

P R O G R A MA 

utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa  

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela u 2020. godini 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrđuje se ukupan iznos sredstava  ostvarenih od prodaje, zakupa 

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. 

godini zemljišta kako slijedi: 

 

 VRSTE  PRIHODA IZNOS  KN 

1. Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini 180.000,00 

2.  Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini 463.073,00 

 UKUPNO 643.073,00 

 

 

Članak 2. 

 

 Ovim Programom utvrđuje se raspored sredstava iz članka 1.ovog Programa  

za slijedeće namjene kako slijedi: 

 

 VRSTE  RASHODA IZNOS  KN 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 409.073,00 

2. Održavanje kanalske mreže i prijelaza 23.500,00 

3. Poticanje poljoprivredne djelatnosti kroz program sufinanciranja 

udruga iz poljoprivrede i ostali rashodi  

25.000,00 

4. Sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe-LAG 30.000,00 

5. Provedba javnih natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu države 

8.000,00 

 

6. Sanacija nerazvrstanih cesta 102.500,00 

7 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 45.000,00 

 UKUPNO 643.073,00 

 

 

Članak 3. 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Nova Kapela u 2020. godini, načelnik Općine Nova Kapela dostavit će Općinskom 

vijeću Općine Nova Kapela na razmatranje i usvajanje zajedno sa Godišnjim izvještajem o 

izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2020. godinu. 



Službene novine Općine Nova Kapela 

22. prosinca 2020 

 

 
- 101 - 

 

 

 

 

Članak 4. 

 

 Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela 

u 2020. godini stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 320-01/20-01/05 

Ur.broj: 2178/20-03-20-1 

Nova Kapela ,21.12.2020. 

 

                       Predsjednik Općinskog vijeća 

                   Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 69. stavka 2.i 3. Zakona o šumama (“NN” br. 68/18,115/18,98/19,32/20) i članka 

30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14 i “Službene 
novine Općine Nova Kapela” br. 28/18, 32/18, 2/20), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 23. 

sjednici održanoj 21.12.2020. godine, donijelo je  

 

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA  
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU 

 

Članak 1. 

           
  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu utvrđuje se namjena korištenja i 

kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju 

proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. 
 

 

 
Članak 2. 

 

        U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020. godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa u 

iznosu od 882.295,57 kuna. 
         Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 

 

 Program 2006 :Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture   

 
- izgradnja javne rasvjete,  

- sanacija nerazvrstanih cesta,  

- sanacije pristupnog puta i izgradnja parkinga  

 
 

Članak 3. 

 
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.godinu primjenjuje se od 

01. 01. 2020., a objavit će se  u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 
      

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-01/20-01/17          

Ur.broj: 2178/20-03-20-6   
Nova Kapela, 21.12.2020. godine    

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                      

                                              Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„NN“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 4/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20) 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici održanoj 21.12.2020. godine, donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA 
  

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE 

ZGRADE U PROSTORU ZA 2020.GODINU 

 

Članak 1. 

 

         Programom utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2020. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade.  

 

Članak 2. 

             
       U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020. godinu predviđaju se sredstva naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 16.844,00 kuna. 

  

 Sredstva iz  prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 
 

 Program 2007 : Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  

 

Aktivnost: A100033-Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada . 

 

Članak 3. 

 

          Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko 
vijeće Općine Nova Kapela. 

 

Članak 4. 

   
  Izmjene i dopune Programa utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2020.godinu primjenjuje se od 01.01.2020. godine , a objavit će se u Službenim novinama 

Općine Nova Kapela. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-01/20-01/17                     
Ur.broj: 2178/20-03-20-7                                     

Nova Kapela,21.12.2020  

                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

posavske županije br.4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18,32/18 i 

2/2020) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 23. sjednici održanoj 21.prosinca 

2020.godine,  donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o donaciji Općoj bolnici u Novoj Gradišci u svrhu preuređenja Rodilišta 

 

 

 

Članak 1.  

Općinsko vijeće suglasno je s donacijom Općoj bolnici u Novoj Gradišci u svrhu 

preuređenja Odjela za  ginekologiju i opstetriciju - Rodilište u iznosu od 50.000,00 kuna.  

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi Ugovor o donaciji s Općom bolnicom u Novoj 

Gradišci. 

 
Članak 3. 

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: 402-07/20-01/07 
URBROJ: 2178/20-03-20-02 
Nova Kapela, 21.prosinac 2020.        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 10.stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  (“Narodne 
novine” 29/19, 98/19 i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj  
4/2014 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18, 32/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 23. 
sjednici održanoj 21. prosinca 2020.godine, donosi 
 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Kapela za 2021.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 26.000,00 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 prema 
konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Nova Kapela. 

Za svakog člana utvrđuje se iznos od  2.000,00 kuna . 
 

Članak 3. 
 

Za 2021.godinu za namjenu  iz članka 2. ove Odluke ukupno je raspoređeno 26.000,00 kuna  doznačiti će se 
političkim strankama na njihove račune, iz sredstava Proračuna za 2021. godinu, Aktivnost - Financiranje rada 
političkih stranaka  kako slijedi:  
 

 
Stranka 

 

Broj vijećnika  
UKUPNO 
 

 
Hrvatska seljačka stranka - HSS  
 

 
8 

 

 
16.000,00 kuna 

 
 
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 
Hrvatski demokratski savez Slavonije i 
Baranje -HDSSB 
 

 
 

4 

 
 

8.000,00 kuna 

 
Duspara Mirko – Nezavisna lista 
DUSPARA MIRKO - NL 
 

 
1 

 
2.000,00 kuna 

 
UKUPNO 

 
13 

 
26.000,00 kuna 

 
 
 

Članak 4. 
 

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa: 402-08/20-01/10 
Urbroj: 2178/20-03-20-01 
 

Nova Kapela, 21. prosinca 2020.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) i Izmjena i dopuna Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine 
Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20), Općinsko vijeće na 23. sjednici održanoj  21. prosinca 
2020.  godine, donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o stipendiranje studenata na području općine Nova Kapela za akademsku godinu 

2020./2021. 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. 

Uvjeti za podnošenje prijave na natječaj za dodjelu stipendija su sljedeći: 
- državljanstvo Republike Hrvatske,  
- prebivalište u općini Nova Kapela, 
- status redovitog studenta u Republici Hrvatskoj,  
- da nije stariji od 28 godina života   
- da nisu korisnici stipendije po drugom osnovu, 
- da nisu ponavljali godinu studija. 
 
 
 

Članak 3. 
 

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  
800,00 kuna mjesečno. 

 
  
 

Članak 4. 
Kriterij za dodjelu stipendije su: 

-opći uspjeh prethodnog školovanja, 
-materijalni status.  
            
Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. 

godinu studija su: 
-prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju: najviše 20 bodova 
-materijalni status: najviše 20 bodova 
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1. Prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju, naviše 20 bodova. 
 
Ocjena       Bodova 
manje od 4,0          1 
4,01 – 4,20          4 
4,21 -  4,40          8 
4,41 -  4,60                     12 
4,61 -  4,80                                                16 
4,81 -  5,00                                 20 
 
2. Materijalni status: najviše 20 bodova. 
 
Primanje po članu domaćinstva po mjesecu                                         Bodova 
 
           do 500       20 
  501  - 1000       15 
             1001 -  1500       10 
             1501  -  2000         5 
             2001  -  2500          3 
             2501  -  3000         2 
             3001    i   više         1 
 
Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 

drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija: 
 
- prosjek ocjena  iz svih predmeta za vrijeme studija, naviše 20 bodova. 
-materijalni status: najviše 20 bodova 
 
1.Prosjek ocjena  iz svih predmeta za vrijeme studija, naviše 20 bodova  
 
Ocjena       Bodova 
manje od 3,0          1 
3,01 – 3,20          2 
3,21 -  3,40          4 
3,41 -  3,60                        6 
3,61 -  3,80                                                   8 
3,81 -  4,00                                  10 
4,01 -  4,20                                                                      12 
4,21 -  4,40                                                                      14 
4,41 -  4,60                                                                      16 
4,61 -  4,80                                                                      18 
4,81 -  5,00         20 
 
2. Materijalni status: najviše 20 bodova. 
 
Primanje po članu domaćinstva po mjesecu                                         Bodova 
 
 do 500        20 
 501  - 1000       15 
             1001 -  1500       10 
             1501  -  2000         5 
             2001  -  2500          3 
             2501  -  3000         2 
             3001 i više         1 
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Članak 5. 
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 2020./2021.  objavljuje se  15. siječnja 2021.godine, a 
 traje do 15. veljače 2021. godine.  
 
 
      Članak 6. 
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 7. 

Povjerenstvo se imenuje u  sastavu:     
 Anto Žagrić, predsjednik,  
 Branko Cindrić i 
 Rok Pišonić. 

 
 

Članak 8 
Na raspisani natječaj kandidati podnose prijave (zamolbe ) uz koju su dužni priložiti slijedeću  
dokumentaciju: 
 
1. Preslik uvjerenja o državljanstvu (domovnica), 
2. Preslik osobne iskaznice, 
3. Potvrdu o statusu redovitog studenta bez ponavljanja godine, 
4. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija 
5.           Potvrda škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili preslik 

svjedodžbi  
6.           Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na odgovarajućoj tiskanici u prilogu Natječaja  
8. Potvrda Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove kućanstva, 
9. Uvjerenje Ministarstva financija-Porezne uprave  o visini ostvarenog dohotka za svakog 

člana obitelji starijeg od 15 godina uključujući i podnositelja zahtjeva (za 2020. godinu), 

10. Izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe, na  
 odgovarajućoj tiskanici u prilogu Natječaja 
11. Potvrda o izmirenim dospjelim obvezama prema Općini Nova Kapela za sve članove 

kućanstva 
12.         Izjava o korištenju osobnih podataka 
13.         Ispunjen obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije. 
 
Potrebni obrasci za prijavu kandidata za stipendiju bit će objavljeni na web stranici općine Nova 

Kapela  www.novakapela.hr . 
 

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 9. 
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 

http://www.novakapela.hr/
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slijedeći kandidat na listi kandidata koji nije ostvario pravo na stipendiju zaključit će ugovor o 
stipendiranju s Općinom Nova Kapela. 
 

 
Članak 10. 

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 11. 
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: 604-01/20-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-20-01  
Nova Kapela, 21. prosinca 2020. 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 28.  i članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 I 98/19) i članka 30. Statuta Općine Nova 
Kapela  («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14, „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18 i 2/2020), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, 
na 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2020.  godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nova Kapela 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka) dodjeljuju se 
poslovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, 
biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog, krupnog (glomaznog) i 
problematičnog otpada na području Općine Nova Kapela.  
 

Članak 2. 
Obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog 
komunalnog otpada dodjeljuje se tvrtci „KOMUNALAC DAVOR“ d.o.o. iz Davora, Ivana 
Gundulića 35, Davor, OIB: 65665226983 
 

Članak 3. 
Obavljanje javne usluge iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se „KOMUNALCU DAVOR“ 
d.o.o., do 31.12.2021. godine. 
 

Članak 4. 
Područje pružanja usluga je administrativno područje Općine Nova Kapela. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Nova Kapela “. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-07/20-01/03 
URBROJ: 2178/20-03-20-01 
Nova Kapela,21. prosinca 2020       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
           

         Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 59. do 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18, 110/18 i 32/20), članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije broj:04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela 28/18, 32/18, 20/20), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, 
donijelo je     
 

 
O D L U K U 

o proglašenju komunalne infrastrukture 
javnim dobrom u općoj oporabi 

 
 
         I. 
 
Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine 
Nova Kapela slijedeća komunalna infrastruktura: 
 
 Groblja i krematoriji na grobljima  
Redni 
broj 

k.o. k.č.br. Oznaka zemljišta Naziv 
infrastrukture 

1. Gornji 
Lipovac  

112 groblje u Dolu Groblje Gornji 
Lipovac 

2. Gornji 
Lipovac  

984 groblje u kućištu Groblje Pavlovci 

3. Dragovci 738/10 groblje  u međumeđa Groblje Dragovci 
4. Dragovci 739 groblje rimokatoličko u međumeđa Groblje Dragovci 
5. Stara 

Kapela 
38  groblje u mačinovcu Groblje Stara 

Kapela 
 
 

II. 

Nalaže se Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, Stalna služba Nova Gradiška, kao nadležnom 

sudu, upis komunalne infrastrukture navedene u točki I. kao „Javno dobro u općoj uporabi u 

vlasništvu Općine Nova Kapela“ u zemljišne knjige. 

 

III. 

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

Kapela“. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-05/20-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-20-01 
Nova Kapela, 21. prosinca 2020        

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
           

         Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01.,60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- 
pročišćeni tekst, 137/15. , 123/17. i 98/19.), članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj:04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela 28/18, 32/18, 20/20) i 
odredbi  Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 58/18.), Općinsko vijeće 
Općine Nova Kapela na 23. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela 

za 2021. godinu 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova 
Kapela za 2021. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke, a sukladno odredbama Zakona o upravljanju 
državnom imovinom („Narodne novine“ broj 58/18.). 
 

Članak 2. 
 Planom upravljanja i raspolaganja imovinom određuju se: 
 

- kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova Kapela 
 

- provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Nova Kapela za razdoblje od 2018. do 2023.godine, 

 
- analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Nova Kapela, 
 
- godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine. 
 
Sadržaj Plana upravljanja i raspolaganja imovinom, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s 

tim u vezi, usklađen je s obveznim sadržajem propisanim Uredbom o obveznom sadržaju plana 
upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14.) 
 
 

Članak 3. 
 Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela za 2021. godinu, 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela donosi za tekuću godinu. 
 
 Za provođenje ove Odluke zadužen je Načelnik Općine Nova Kapela. 
 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova 
Kapela“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE NOVA KAPELA 

 
KLASA:940-01/20-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-20-1 
Nova Kapela, 21. prosinca 2020.     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 152/14. ) 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, 32/18 i 2/20)Općinsko vijeće Općine Nova 
Kapela  na svojoj 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2020., donosi  

 
O D L U K U  

o prodaji nekretnina u suvlasništvu Općine Nova Kapela 
 
 

I.  
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela određuje se za raspisivanje javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u suvlasništvu Općine Nova Kapela i to: 
-k.č.br. 682,  kuća i dvorište u selu, površine 9602 m2, upisana u z.k.ul. 394 k.o.Siče, suvlasništvo  
Općine Nova Kapela u 5/8 dijela, 
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 59.600,00   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  3.125,00 kuna. 
 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova 
Kapela. 
  
KLASA: 945-01/20-01/05 
Ur.broj: 2178/20-03-20-1 
 
 
Nova Kapela, 21. prosinca  2020.godine 
    
 
          OPĆINSKO VIJEĆE 

        OPĆINE NOVA KAPELA 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Anto Žagrić v.r. 
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Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 
118/18, 31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/2014) i „Službene novine Općine Nova 
Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici 
općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2020.godine donosi: 
 
 

 ZAKLJUČAK 
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite  

za Općinu Nova Kapela u 2020.godini 
 

I. 
  Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela u 
2020.godini. 
 
 

II. 
 Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela u 2020.godini 

sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

III. 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO  VIJEĆE 

 
KLASA: 810-01/20-01/12 
URBROJ: 2178/20-03-20-02 
 
Nova Kapela, 21. prosinac 2020. 
 

                       PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  Ante Žagrić v.r. 
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Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 
118/18, 31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 
28/18, 32/18, 2/20), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. sjednici općinskog 
vijeća održanoj dana 21. prosinca 2020. donosi: 
 
 

 ZAKLJUČAK 
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja  sustava civilne zaštite  

          s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.-2023.godine 
za Općinu Nova Kapela 

 
I. 

Usvaja se Godišnji plan razvoja  sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje 2021.-2023.godine za Općinu Nova Kapela. 
 

II. 
Godišnji plan razvoja  sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 2021.-2023.godine za Općinu Nova Kapela sastavni je dio ovog 
Zaključka. 
 

III. 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
KLASA: 810-01/20-01/15 
URBROJ: 2178/20-03-20-02 
 
Nova Kapela, 21. prosinac 2020. 
 

                       PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                  Ante Žagrić v.r. 
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Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“  br. 16/19) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 4/14) i Izmjene i dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene 

novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18 i 2/20) , Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 

23. sjednici održanoj 21. prosincaa 2020 godine, donosi 

ODLUKU  

O USVAJANJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU 

 

I. 

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda predstavničko 

tijelo donosi Plan djelovanja za područje prirodnih nepogoda za sljedeću kalendarsku godinu 

radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 

 

II. 

Plan djelovanja sadrži popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne, procjene 

osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih 

funkcija i stradanja stanovništva i druge mjere koje uključuju suradnju sa nadležnim tijelima, 

drugim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za prirodne nepogode. 

 

III. 

Predstavničko tijelo usvojilo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 

U navedeni plan uključene su sve potrebne točke određene čl. 17 Zakona o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 

 

U Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu dodatno  se obradilo:  

 utjecaj klimatskih promjena na prirodne nepogode u skladu sa preporukom iz Strategije 

prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. travnja 2020. godine. 

 u pregledu mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode prikazat će se promjene u 

prijavnom postupku štete zbog pandemije COVID-19. 

 u odnosu na nositelje mjera prikazat će se cjeloviti sustav u odgovoru na prirodne 

nepogode  

 provest će se usklađenje procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i 

sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva sukladno 

Procjeni rizika od velikih nesreća. 

 

 pružit će se  prikaz platformi kroz koji će se razvijati mjere koje uključuju suradnju s 

nadležnim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za područje prirodnih 

nepogoda. 
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Ostali dio Plana preuzima se iz Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 

 

IV. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine Nova kapela sastavni je dio 

ove Odluke. 

 

V. 

Izvršno tijelo podnosi predstavničkom tijelu do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju 

plana djelovanja za proteklu godinu. 

 

VI. 

Ovaj Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 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: 810-01/20-01/14 

URBROJ: 2178/20-03-20-1 

Nova Kapela, 21.12. 2020.godine 

        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Anto Žagrić v.r. 

 

 

 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite 

("Narodne novine", br. 82/15, 118/18, 31/2020), i članka 34. Statuta Općine Nova 
Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 4/14 i „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20), te u skladu sa Procjenom rizika od velikih 
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nesreća za područje Općine Nova Kapela, Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 23. 
sjednici održanoj 21.12. 2020. godine,  donijelo je 
 

O D L U K U 
o određivanju pravnih osoba i Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite 

Općine Nova Kapela 
 

Članak 1. 
Na području Općine Nova Kapela ne postoje pravne osobe od interesa za sustav 

civilne zaštite općine. 
 

Članak 2. 
Udruge od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Nova Kapela: 

 
 

1. Radioamaterska udruga ,,Željko Vidović – Roky“ V. Nazora 2, Nova Kapela – 
mjera - zbrinjavanje 

2. Udruga korisnika bežičnih sustava-MM Wireless, Magić Mala, B.Bertovića 14 – 
mjera - zbrinjavanje 

3. Športsko ribolovna udruga ,,Štuka“, Kralja Tomislava bb, Nova Kapela – mjera 
- zbrinjavanje 

4. Športsko ribolovna udruga ,,Vlakanac“ Siče-Magić Mala, N.Ljubičića 63, Magić 
Mala – mjera - zbrinjavanje 

5. Lovačka udruga ,,Kuna“,M.A. Relkovića 4, Batrina – mjera - zbrinjavanje 
6. Lovačka udruga ,,Babja Gora“, Kralja Tomislava bb, Nova Kapela – mjera - 

zbrinjavanje 
7. Lovačka udruga ,,Fazan“, Radićeva 1, Siče – mjera - zbrinjavanje 

 
Članak 3. 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Nova Kapela su one 
pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugima 
resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Općine Nova Kapela.  
 

Članak 4. 
Udruge iz članka 2. ove Odluke dio su operativnih snaga sustava civilne zaštite 

Općine Nova Kapela. 
 

Članak 5. 
 Sa udrugama iz članka 2. ove odluke Općina Nova Kapela sklapa Ugovor o 
međusobnoj suradnji za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofa. 

 
                                                                   Članak6. 
Udrugama iz članka 2. dostavit će se ova Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav 
civilne zaštite i izvod iz Plana djelovanja civilne zaštite koji će sadržavati točno određene 
mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica 
katastrofa i velikih nesreća. 
 

Članak 7. 
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  Udruge iz članka 2. ove Odluke ne izrađuje operativne planove, ali su u 
roku od mjesec dana od dana primitka ove Odluke dužna je dostaviti podatke propisane 
člankom 48. stavka 3. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog 
donošenja (Narodne novine broj 49/17.). 
 

Članak 8. 
 Udruge iz članka 2. ove odluke dužna je voditi evidencije propisane člankom 8. i 
člankom 11. Pravilnika o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN75/2016). Navedene evidencije se dostavljaju središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za poslove civilne zaštite najkasnije do 30. prosinca svake 
godine. 
 
 Udruge iz članka 2. ove odluke popunjava i bazu podataka o materijalnim 
sredstvima i opremi koja se koristi za provođenje mjere i aktivnosti sustava civilne 
zaštite propisanu Pravilnikom o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza 
podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga 
sustava civilne zaštite („NN“ 99/2016) 
 

Članak 9. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite u Općini Nova Kapela KLASA: 810-01/17-01/16, 
URBROJ: 2178/20-01-01-17-2 od 07.07.2017. godine. 
 

Članak 10. 
 Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke dostaviti će se udruzi navedenoj u ovoj 
Odluci i Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Područni ured 
civilne zaštite Osijek, Službi civilne zaštite Slavonski Brod. 
 

Članak 11. 
 Odluka stupa na snagu nakon što predstavničko tijelo Općine istu usvoji uz 
prethodno dobivenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne 
zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Osijek, Službe civilne zaštite Slavonski Brod. 
 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 810-01/20-01/16 
URBROJ: 2178/20-01-20-1 
Nova Kapela, 21. 12. 2020.  

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
           

         Anto Žagrić v.r. 
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