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Na temelju članka 34. Stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 
31/20 i 20/21), članka 21. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada 
operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)  i članka 47. Statuta Općine Nova 
Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/14 I „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 25/18, 32/18, 2/20, 4/21) Općinski načelnik Općine Nova 
Kapela dana 19. studenog 2021. godine donosi 
 
 

ODLUKA 
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Nova Kapela i njihovih zamjenika 
  

I. 
 

Povjerenicima civilne zaštite općine Nova Kapela i zamjenicima povjerenika civilne 
zaštite općine Nova Kapela imenuje se: 
 
 

Mjesto Povjerenik/zamjenik Ime i prezime Adresa 

BATRINA 

Povjerenik Ivan Bazina Kovačevac 12, Batrina 
Zamjenik povjerenika Aleksandar Livić Ante Starčevića 9, Batrina 
Povjerenik Maks Pavlović Ante Starčevića 73, Batrina 
Zamjenik povjerenika Boris Bogdanović Ante Starčevića 17, Batrina 

BILI BRIG 
Povjerenik Luka Đikić Bili Brig 59 
Zamjenik povjerenika Zlatko Potočki Bili Brig 25 

DONJI LIPOVAC 
Povjerenik Mato Pejaković Donji Lipovac 30 
Zamjenik povjerenika Dario Lončarić Donji Lipovac 12 

DRAGOVCI 
Povjerenik Dubravko Orišak Dragovci 69, Dragovci 
Zamjenik povjerenika Filip Kaurinović Dragovci 128, Dragovci 

GORNJI LIPOVAC 
Povjerenik Tomislav Ergović Gornji Lipovac 16 
Zamjenik povjerenika Milan Gazdović Gornji Lipovac 67 

MAGIĆ MALA 
Povjerenik Mario Vračić Nikole Ljubičića 30, Magić Mala 
Zamjenik povjerenika Vinko Škvorić Ante Starčevića 34, Magić Mala 

NOVA KAPELA 

Povjerenik Marijo Jergović Kralja Tomislava 13, Nova Kapela 
Zamjenik povjerenika Zdravko Raguž Vladimira Nazora 37, Nova Kapela 
Povjerenik Rok Pišonić Trg Kralja Tomislava 12, Nova Kapela 
Zamjenik povjerenika Viktor Štefan Vladimira Nazora 75, Nova Kapela 

PAVLOVCI 
Povjerenik Branko Petričević Pavlovci 1 
Zamjenik povjerenika Danijel Brkić Vladimira Nazora 52, Nova Kapela 

SEOCE 
Povjerenik Antun Kljukić Seoce 104 
Zamjenik povjerenika Anton Pišonić Seoce 45 

SIČE 
Povjerenik Ivan Grabrić Savska 6, Siče 
Zamjenik povjerenika Tomislav Čvorić Radinjska 20, Siče 

SREDNJI LIPOVAC 
Povjerenik Mirko Benić Srednji Lipovac 62 
Zamjenik povjerenika Željko Didović Srednji Lipovac 105 

STARA KAPELA 
Povjerenik Danijel Stojić Kralja Tomislava 91, Nova Kapela 
Zamjenik povjerenika Tomislav Adžam Stjepana Radića 150, Batrina 
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II. 

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, provode mjere i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite kao dio operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik: 

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju 
provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, 

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te 
javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i 
drugih mjera civilne zaštite, 

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim 

zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne 
zaštite. 

III. 

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati pozivu načelnika 
Stožera civilne zaštite općine Nova Kapela u mjerama aktiviranja, mobilizacije, 
pripravnosti i osposobljavanja u sustavu civilne zaštite. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Općine Nova Kapela“. 

V. 

Stupanjem na snagu Ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika 

civilne zaštite Općine Nova Kapela i njihovih zamjenika KLASA: 810-01/19-01/01 

URBROJ: 2178/20-01-19-2, Nova Kapela 29.11.2019. godine. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 810-01/21-01/09 
UR.BROJ: 2178/20-01-21-3 
Nova Kapela, 19.11.2021. godine 
 

        OPĆINSKI NAČELNIK  

                                            Ivan Šmit v.r. 

 

 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

23. studenog 2021 

 

 
- 4 - 

 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Nova Kapela ( ,,Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela br. 28/18, 32/18, 2/20 i 4/21) 

Općinski načelnik Općine Nova Kapela, donosi  

 

PROCEDURU STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

NOVA  KAPELA 

I. 

Ovim aktom propisuje se način i postupak stjecanja i raspolaganja nekretninama u 

vlasništvu Općine. 

II. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su 

neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. 

III. 

Stjecanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine određuje se kako slijedi: 

 KUPNJA, PRODAJA,  ZAMJENA I ZAKUP NEKRETNINA   

OPIS AKTIVNOSTI          IZVRŠENJE  POPRATNI 
DOKUMENTI 

 ODGOVORNOST ROK  

Zaprimanje zahtjeva ili 
pokretanje postupka po 
službenoj dužnosti radi 
realizacije plana 

Pročelnik JUO U roku 8 dana 
ocjenjuje se 
osnovanost 
zahtjeva 

Odluka o upravljanju 
i raspolaganju 
nekretninama u 
vlasništvu Općine 
Nova Kapela   i 
Prostorni plan 
uređenja 

Pribavljanje podataka u 
tržišnoj 
vrijednosti nekretnine 
provodi se 
sukladno važećim 
propisima 
Tržišna vrijednost 
nekretnine 
utvrđuje se putem 
stalnih sudskih 
vještaka ili stalnih 
sudskih 

Pročelnik JUO U roku 8 dana 
ocjenjuje se 
osnovanost 
zahtjeva 
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procjenitelja koji o 
istome izrađuju 
procjembeni elaborat 
Podnošenje zahtjeva 
Povjerenstvu za 
procjenu nekretnina za 
izdavanje mišljenja o 
usklađenosti 
procjembenog elaborata 
s odredbama Zakona o 
procjeni vrijednosti 
nekretnina 

Pročelnik JUO U roku 8 dana 
od zaprimanja 
procjembenog 
elaborata 

Mišljenje 

Donošenje Odluke o 
kupnji/prodaji 
nekretnine po 
tržišnoj cijeni koju 
donosi 
Općinski načelnik ili 
Općinsko vijeće, 
ovisno o tome da li 
utvrđena tržišna 
vrijednost prelazi ili ne 
prelazi 
0.5% iznosa prihoda bez 
primitaka 
ostvarenih u godini koja 
prethodi 
godini u kojoj se 
odlučuje o prodaji 
ili kupnji 

Općinski 
načelnik/Općinsk
o vijeće 

U roku 30 
dana od 
zaprimanja 
zahtjeva 
stranke ili 
pokretanja 
postupka po 
službenoj 
dužnosti/ na 
prvoj 
planiranoj 
sjednici 
Općinskog 
vijeća 

Odluka 
načelnika/općinskog 
vijeća 

Objava natječaja  
Natječaj se objavljuje u 
dnevnom tisku, na 
oglasnoj ploči i na 
službenim web 
stranicama Općine 

Pročelnik JUO   

Zaprimanje ponuda po 
natječaju 

Administrativni 
referent 

Rok je 
određen u 
objavljenom 
natječaju –
najmanje 8 
dana od dana 
objave 
natječaja  

 

Otvaranje ponuda, 
sastavljanje zapisnika i 
predlaganje donošenja 
Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg 

Povjerenstvo Rok je 
određen u 
objavljenom 
natječaju –
najmanje 8 

Zapisnik 



Službene novine Općine Nova Kapela 

23. studenog 2021 

 

 
- 6 - 

 

ponuditelja/Odluke o 
neprihvaćanju niti jedne 
ponude 

dana od isteka 
roka za 
dostavu 
ponuda 
 

Donošenje Odluke o 
odabiru 
najpovoljnije ponude 
donosi Općinski načelnik 
ili Općinsko vijeće, 
ovisno o tome da li 
utvrđena tržišna 
vrijednost prelazi ili ne 
prelazi 
0.5% iznosa prihoda bez 
primitaka 
ostvarenih u godini koja 
prethodi 
godini u kojoj se 
odlučuje o prodaji 
ili kupnji 
 

Općinski 
načelnik/Općinsk
o vijeće 

U roku 8 dana 
od donesenog 
prijedloga 
Povjerenstva/ 
na prvoj 
planiranoj 
sjednici 
Općinskog 
vijeća 

Odluka o odabiru 
najpovoljnije ponude 

 
Zaključuje se Ugovor sa 
odabranim 
ponuditeljem  

Općinski načelnik U roku 15 
dana od 
konačnosti 
Odluke o 
odabiru 

Ugovor 

Izuzetak od propisane 
procedure je izravna 
pogodba, 
temeljem članka 16. i 17. 
Odluke o upravljanju i 
raspolaganju 
nekretninama u 
vlasništvu Općine Nova 
Kapela 

Općinski 
načelnik/Općinsk
o vijeće 

U roku 30 
dana od 
primitka 
zahtjeva 

Odluka 

IV. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 940-01/21-01/02 
URBROJ:2178/21-01-21-1 
Nova Kapela, 29. studenog 2021. 
 

        OPĆINSKI NAČELNIK  

                                            Ivan Šmit v.r. 
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Na temelju članka 14.stavak 1. 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, 32/18,2/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na  4.  sjednici održanoj 

29.11.2021.godine ,donijelo je 

 

O  D  L  U  K  U 

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2022.GODINU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

             

 Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna općine Nova Kapela za 

2022.godinu 

 ( u daljnjem  tekstu : Proračun ) koji  obuhvaća upravljanje financijskom i 

nefinancijskom imovinom, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju 

Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna : 

II. SADRŽAJ PRORAČUNA 

 

Članak 2. 

             

 Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela.  

 Opći dio proračuna sastoji se od Računa Prihoda i izdataka, Račun financiranja, te 

raspoloživih sredstava iz prethodnih godina i projekcija za 2023. i 2024.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. 
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Posebni dio proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, 

raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata 

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim 

klasifikacijama (organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska klasifikacija i 

izvorima financiranja). 

 

III.   IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

 . 

Članak 3. 

     

 Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama. 

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skaldu sa zakonom ili drugim 

propisima , neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.  

Članak 4. 

 

 Namjenski prihodi i primici proračuna su pomoći, donacije, prihodi za posebne 

namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova 

osiguranja i namjenski primici od zaduživanja. 

 Namjenski prihodi iz stavka 1.ovog članka  koji nisu iskorišteni u prethodnoj 

godini prenose se u proračuna za tekuću proračunsku godinu. 

 

Članak 5. 

  

 Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih 

Prihoda. 

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se 

uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine. 

Odluku o povratu donosi načelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva. 

 

Članak 6. 

 

 Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim svotama i planiranoj 

dinamici tijekom godine Općinski načelnik može samostalno utvrditi prioritete 

izmirenja proračunskih izdataka, a prednost u podmirivanju izdataka Proračuna imat će 

sredstva za otplatu glavnica i kamata poslovnoj banci.  
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Članak 7. 

 

 Općinski načelnik daje suglasnost da se isplata sredstava iz Proračuna iznimno 

može izvršiti predujmom. O plaćanju predujma iznad 50.000 kuna   Načelnik će 

izvijestiti Općinsko vijeće na narednoj sjednici. 

Članak 8. 

 

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 2022.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.  

IV.ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA 

 

Članak 9. 

 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. 

 Općina se može kratkoročno zadužiti u skladu s Zakonom o proračunu. 

 

Članak 10. 

 

 Sredstva raspoređena u Posebnom dijelu proračuna za plaće zaposlenih, naknade 

plaća i naknade izdataka zaposlenima u Upravnom odjelu, Vlastitom pogonu 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 udruge građana doznačivati će se putem njihovih žiro 

računa. 
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 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 

 

V. UPRAVLJANJE IMOVINOM 

 

Članak 11. 

 

 Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno 

osiguranje duga s pripadajućom kamatom i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili 

odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti 

podmirenja duga. 

Općinski načelnik može, u sladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje  

 

VI. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 

 

Članak 12. 

  

 Općinski načelnik donosi provedbene akte za izvršavanje Proračuna, odgovoran 

je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna. 

 Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtjevaju plaćanja u 

sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik. 

 U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik, pročelnica Jedinstvenog 

upravnog odjela i zaposlenici odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, 

za potpunu i pravodobnu naplatu Prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za 

izvršavanje rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom 

dijelu Proračuna. 

  

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA 

 

Članak 13. 

 

 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. 
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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 načelnik izvještava Općinsko vijeće prilikom 

podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općinski načelnik 

može odobriti preraspodjelu sredstava  

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

 

 Godišnji proračun izvršava se do 31.prosinca,2022.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 15. 

 

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

snagu 01.siječnja,2022.godine 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 400-01/21-01/18                             

Ur.broj: 2178/20-03-21-3                        

Nova  Kapela, 29.11.2021                                                                                                

                                                        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                    Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 110/18, 32/20) i 

članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/14, i 

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

Kapela na 4. sjednici održanoj  29. studenog 2021.godine, donijelo je  

 

P R O G R A M  

građenja komunalne infrastrukture 

 na području općine Nova Kapela za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

  

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

u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa, 

a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim 

izvorima prihoda financiranja njezina građenja. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se: 

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

     građevinskog područja 

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

      područja 

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

 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, 

građenja, provedbe stručnog nadzora i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s 

naznakom izvora njihova financiranja. 

 

Članak 2. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se 

graditi u 2022. godini i to: 

1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

2. Javna rasvjeta 

3. Javne zelene površine 

 

Članak 3. 

 

Na području općine Nova Kapela u 2022. 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 2022 

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

2.1.1. Pješačka staza u Novoj Kapeli 500.000,00 

        - izrada projektne dokumentacije 30.000,00 

        - izgradnja pješačke staze 450.000,00 

        - stručni nadzor 20.000,00 

2.2. Javne zelene površine 200.000,00 

2.2.1. Projekt poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infras. u Novoj Kapeli  200.000,00 

         - izgradnja edukativno-tematskog parka 200.000,00 

2.3. Javna rasvjeta 200.000,00 

2.3.1. Javna rasvjeta u Seocu 200.000,00 

        - izrada projektne dokumentacije 50.000,00 

        - izgradnja javne rasvjete 150.000,00 

UKUPNO 900.000,00 

Izvor financiranja:  

Šumski doprinos 250.000,00 

Pomoći iz državnog proračuna 650.000,00 

 

 

 

 

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

 

Komunalna infrastruktura Plan 2022 

3.1. Javne zelene površine  1.845.000,00 

3.1.1. Projekt šumske promatračnice 895.000,00 

       - izgradnja šumskih promatračnica 845.000,00 

       - stručni nadzor 50.000,00 

3.1.2. Projekt edukativne promatračnice 950.000,00 

       - izgradnja edukativnih promatračnica 900.000,00 

       - stručni nadzor 50.000,00 

UKUPNO: 1.845.000,00 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 357.000,00 

EU sredstva 1.488.000,00 

 

 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

 

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati. 
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Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture: Plan 2022 

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 

900.000,00 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog 

područja 

1.845.000,00 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 0,00 

UKUPNO:  2.745.000,00 

 

 

 

Članak 4. 

 

 Izvori financiranja za građenje komunalne infrastrukture su: 

 

Oznaka Izvor financiranja Iznos 

1. Šumski doprinos 607.000,00 

2. EU sredstva 1.488.000,00 

3. Pomoći iz državnog proračuna 650.000,00 

 UKUPNO: 2.745.000,00 

 

 

Članak 5. 

 

          Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, primjenjuje se od 

1.1.2022.godine i objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-01/21-01/18 

Ur.broj: 2178/20-03-21-4 

Nova Kapela, 29.11.2021. godine                   

        Predsjednica Općinskog vijeća 

Vesna Jergović                
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Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 110/18, 

32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

br. 4/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće 

Općine Nova Kapela, na 4. sjednici održanoj  29. studenog 2021.godine, donijelo je 

 

P R O G R A M  

održavanja komunalne infrastukture  

na području općine Nova Kapela za 2022. 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 2022. godini za komunalne djelatnosti: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 

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

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

4. Održavanje javnih zelenih površina 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 

7. Održavanje čistoće javnih površina 

8. Održavanje javne rasvjete 
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Članak 3. 

  

 Na području općine Nova Kapela u 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture iz 

članka 2. ovog Programa obuhvaća: 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 

 

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

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

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

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

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

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

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

sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno 

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

 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva obavlja se sukladno iskazanim potrebama i 

stanju cesta i puteva, kako slijedi: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva Plan 2022 

- usluge održavanja nerazvrstanih cesta i puteva (materijal (kamen tucanik, krupni 

kamen, zemlja); popravak udarnih rupa i mrežastih oštećenja asfaltnih površina 

polaganjem asfalta; rad strojeva (kombinirka, bager, buldožer, valjak, kamion); košnja 

bankina (tarup) 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje snijega i leda) 

 

 

 

489.001,00 

40.000,00 

UKUPNO: 529.001,00 

Izvori financiranja: komunalna naknada, šumski doprinos, prihod od prodaje 

poljoprivrednog zemljišta 

 

 

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

 

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

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

pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili 

druge ceste. 

 Pod održavanjem javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih 

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

funkcionalna ispravnost, sukladno iskazanim potrebama i stanju istih, kako slijedi: 
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2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim 

vozilima 

Plan 2022 

- materijali i dijelovi za održavanje javnih prometnih površina 70.000,00 

- usluge tekućeg održavanja javnih prometnih površina 130.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada, naknada za koncesije  

 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 

 Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 

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

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

zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u 

vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe 

zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugim otpadnih voda. 

 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavlja se sukladno iskazanim 

potrebama i stanju građevina javne odvodnje, kako slijedi: 

 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Plan 2022 

- usluge održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda-kanalska mreža 

(nabava i dovoz materijala (šljunak, pijesak, beton, zemlja, cijevi); rad strojeva 

(kombinirka, kamion, valjak); čišćenje cijevnih propusta, šahtova, rešetki; košnja 

(tarup)  

 

 

 

200.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 

Izvor financiranja: šumski doprinos  

 

4. Održavanje javnih zelenih površina 

 

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

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

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

sl. 

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i 

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

ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim 

igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi 

potrebni za održavanje tih površina. Održavanje javnih zelenih površina vrši se sukladno stanju 

javnih površina tokom cijele godine. 
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4. Održavanje javnih zelenih površina Plan 2022 

- održavanje – košnja javnih zelenih površina 

- materijali i dijelovi za održavanje javnih zelenih površina 

- usluge tekućeg održavanja javnih zelenih površina 

35.000,00 

85.000,00 

80.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada, grobna naknada  

 

 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 

 

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

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

dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge 

građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. 

 Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, 

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, sukladno potrebama i stanju istih, kako 

slijedi: 

 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene Plan 2022 

- materijali i dijelovi za održavanje građevina i uređaja javne namjene 

- usluge tekućeg održavanja građevina i uređaja javne namjene 

5.000,00 

31.500,00 

UKUPNO: 36.500,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 

 

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

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

površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. 

 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 

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

Održavanje groblja i mrtvačnica vrši se sukladno potrebama i stanju istih, kako slijedi: 
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6. Održavanje groblja i mrtvačnica Plan 2022 

- održavanje – košnja groblja 

- materijali i dijelovi za održavanje groblja i mrtvačnica 

- usluge tekućeg održavanja groblja i mrtvačnica 

20.000,00 

8.000,00 

22.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 

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

 

7. Održavanje čistoće javnih površina 

 

            Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne 

namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od 

otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je 

nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave. 

             Održavanje čistoće javnih površina obavlja se sukladno potrebama i stanju javnih 

površina. 

 

7. Održavanje čistoće javnih površina Plan 2022 

- materijali i dijelovi za održavanje čistoće javnih površina 2.000,00 

UKUPNO: 2.000,00 

Izvor financiranja: grobna naknada  

 

8. Održavanje javne rasvjete 

 

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

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

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

školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. 

 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacije 

javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina 

javne namjene. Održavanja javne rasvjete vrši se sukladno iskazanim potrebama i stanju 

rasvjetnih tijela, kako slijedi: 

 

8. Održavanje  javne rasvjete Plan 2022 

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu 150.000,00 

- usluge održavanja - zamjena svjetiljki i rasvjetnih tijela 100.000,00 
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UKUPNO: 250.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa prikazana su u tablici: 

 

Održavanje komunalne infrastrukture: Plan 2022 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 529.001,00 

2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima 

200.000,00 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 200.000,00 

4. Održavanje javnih zelenih površina 200.000,00 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 36.500,00 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 50.000,00 

7. Održavanje čistoće javnih površina 2.000,00 

8. Održavanje  javne rasvjete 250.000,00 

UKUPNO:  1.467.501,00 

 

Članak 4. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu primjenjuje se od 

01.01.2022. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Klasa:  400-01/21-01/18 
Ur.broj: 2178/20-03-21-5 
Nova  Kapela, 29.11.2021. godine   

 

   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović v.r 
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Na temelju i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-

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

4/21 ),  te sukladno odredbama Zakona  o socijalnoj skrbi ,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 4. sjednici održanoj 29.11.2021. 

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 2022.godinu 

 

I 

  

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI , 

NOVČANA                                                                     POMOĆ I 

DEMOGRAFSKE MJERE 

 

 Opći cilj: Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći 

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

udruga građana za brigu o socijalno ugroženima.  

 Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih 

životnih potreba. 

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

157/13,152/14 ,99/15,52/16,16/17,130/17,8/19, 64/20,138/20) 

 

  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 

Programom  socijalne zaštite za 2022.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela 

predviđeno  je 716.700,00 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 

 

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. 
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 Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje  športskih manifestacija , natjecanja 

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

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

                         Uključivanje mladih u sportske aktivnosti 

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

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

rad klubova. 

 Zakonska osnova: 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 2022.godinu predviđena su sredstva u iznosu 

od  450.000,00 kuna. 

     Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti  

- uređenja sportskih objekata  

- poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti  

 

- 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 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2022.godinu predviđena su sredstva u iznosu 

od 372.000,00 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” 

broj76/93,11/94, 38/09, 127/20) 

 

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

od 13.000,00 kuna. 

 

 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. 



Službene novine Općine Nova Kapela 

23. studenog 2021 

 

 
- 42 - 

 

 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 2022.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 2022.godinu predviđena su sredstva u iznosu 

od 259.000,00 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 

- kazališne predstave 

- pomoći srednjim školama 

- nabavka dječjih igrala u dvorištu 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 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 4.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)  
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      U Proračunu Općine Nova Kapela za 2022.godinu predviđena su sredstva za gore 

navedenu namjenu u iznosu od u ukupnom iznosu od 250.000,00 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 2022.godinu predviđena su sredstva za 

program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupom iznosu od 1.300.000,00 kuna, za nabavu 

dječjih igrala u dvorištu Dječjeg vrtića Zvončić , Nova Kapela u iznosu od 100.000,00 kuna. 

 

 U proračunu Općine Nova Kapela za 2022.godinu za provođenje aktivnosti 

stipendiranja učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 75.000,00 kuna. 

  

 U proračunu Općine Nova Kapela za 2022.godinu za provođenje aktivnosti 

sufinanciranja 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 2023. godine 

podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2022.godinu o utrošku sredstava po Programu 

javnih potreba  za 2022.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 

 

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

Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

Klasa:400-01/21-01/18                                
Ur.broj:2178/20-03-21-6                                      
Nova Kapela, 29.11.2021. 

 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 49.stavak 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 28/18,32/18,2/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 
4.sjednici održanoj 29.11.2021. 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 2022. godini 

 
Članak 1. 

 
 Ovim Programom utvrđuje se ukupan iznos sredstava  ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske u 2022. godini zemljišta kako slijedi: 
 
 VRSTE  PRIHODA IZNOS  KN 
1. Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2022. 

godini 
180.000 

2.  Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2022. 
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, prijelaza i putova 124.427 
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  
20.000 

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

65.000 

7. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva 23.000 
8. Sufinaciranje rada Lokalne akcijske grupe-LAG  48.000 
9. Održavanje nerazvrstanih cesta i putova 305.646 

 
 UKUPNO 643.073 
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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 2022. 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 2022. 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 2022. godini primjenjuje se od 01.01.2022. godine ,a objavit će se u Službenim 
novinama Općine Nova Kapela. 

 
Klasa: 400-01/21-01/18 
Ur.broj:2178/20-03-21-7 
Nova Kapela, 29.11.2021. 
 

 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović v.r. 
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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 i 4/21)Općinsko vijeće 

općine Nova Kapela na 4. sjednici održanoj 29.11.2021.godine, donijelo je  

 

PROGRAM  
 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2022.GODINU 

 

Članak 1. 

           

  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.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 2022.godinu predviđaju se sredstva šumskog 

doprinosa u iznosu od 1.121.301,00 kuna. 

         Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 

 

 Program 2001 : Projektiranje i izgradnja vodovodnog sustava i vodo odvodnje 

 Program 2003: Razvoj poljoprivrede 

-održavanje kanalske mreže ,prijelaza i putova 

 Program 2005 : Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

-održavanje nerazvrstanih cesta i putova 

 Program 2006 : Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Nova Kapela  

-izgradnja i projektiranje javne rasvjete, pješačkih staza ,projekt-šumska 

promatračnica , projekt -edukativne promatračnice 

  

 

Članak 3. 

 

        Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu primjenjuje se od 01. 

01.01. 2022. a objavit će se  u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa : 400-01/21-01/18                   

Ur.broj: 2178/20-03-21-8                                    

Nova Kapela, 29.11.2021.                                        

                                                                                                       

 
 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović 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 , 2/20 i 4/21 ) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 4. sjednici 

održanoj 29.11.2021. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 
  

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2022.GODINU 

 

Članak 1. 

 

         Programom utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2022.godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade. 

 

Članak 2. 

             

       U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2022.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 

2022.godinu primjenjuje se od 01.01.2022. godine,a objavit će se u Službenim novinama 

Općine Nova Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 400-01/21-01/18             

Ur.broj: 2178/20-03-21-9                                    

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 10.stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  

(“Narodne novine” 29/19, 98/19)  i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“broj  4/2014 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18, 32/18, 2/20 i 4 /2021), 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 4. sjednici održanoj  29. studenoga 2021.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka  

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Kapela za 2022.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 Općine Nova Kapela. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na redovito  godišnje financiranje  iz Proračuna Općine Nova Kapela  imaju političke stranke 

koje imaju   vijećnika/cu  u Općinskom  vijeću.  

Za 2022.godinu za na redovito  godišnje financiranje  iz Proračuna Općine Nova Kapela   ukupno je 
raspoređen iznos od 26.000,00 kuna koji će se doznačit političkim strankama/ nezavisnim vijećnicima na njihove 

račune, iz sredstava Proračuna za 2022. godinu, Aktivnost - Financiranje rada političkih stranaka.  

Sredstva iz stavka 2. ovog članka  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. 

 

Raspoređena sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačit će se političkim strankama/nezavisnim 

vijećnicima na njihove račune, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata 
ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana 

trajanja mandata.  

 

Članak 4. 

 

Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Nova 

Kapela za 2022. godinu dostavom pisane izjave Općinskom vijeću Općine Nova Kapela.  

 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka nezavisni vijećnik koji se odrekao prava na financiranje iz 

Proračuna, financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u proračunu Općine. 

  

Sredstva raspoređena nezavisnim vijećnicima Antunu Pišonić, Maksu Pavlović, Ivici Šebelić, Vinku 
Škvorić, Roku Pišonić, Luki Đikić, Vesni Jergović, Zlatku Didović i Borisu Bogdanović ostaju u proračunu 

Općine, sukladno zaprimljenim izjavama o odricanju od prava na redovito godišnje financiranje.  

 

Članak 5. 

 

 Odluka  stupa  na snagu 1. siječnja 2022. godine i objavit će se  u Službenim novinama Općine Nova 

Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 402-08/21-01/09 

Urbroj: 2178/20-03-21-01 

Nova Kapela, 29. studenoga 2021.godine 

                                                              PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - Vesna Jergović v.r. 
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 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 
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 4/21 ) i odredbi  Zakona o upravljanju 
državnom imovinom („Narodne novine“ broj 58/18.), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 4. sjednici, 
održanoj dana 29.studenooga  2021. godine, donijelo je 
 

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

za 2022. godinu 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova 
Kapela za 2022. 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 2022. 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:940-01/21-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-21-1 
Nova Kapela, 29.studenooga  2021.     

   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                    Vesna Jergović v.r.              
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Temeljem članaka 15., 27. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Narodne novine“  br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 , 19/13, 137/15-ispravak , 123/17, 98/19, 144/20) i 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 4/21 ) te sukladno točki 2.2. Smjernica za 

uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko 

razdoblje 2021.-2027., Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 4. sjednici, održanoj dana 

29.studenoga 2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKA 

o sklapanju Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja 

Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-2027. 

 

 

I. 

Ovom Odlukom uspostavlja se suradnja svih jedinica lokalne samouprave koje ulaze u 

obuhvat Urbanog područja Slavonski Brod te daje suglasnost za sklapanje Sporazuma o 

suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za 

financijsko razdoblje 2021.-2027. (dalje u tekstu: Sporazum) prema prijedlogu Sporazuma 

koji je sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Sporazumom iz točke I. ove Odluke definira se način suradnje prilikom izrade i 

provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021.-

2027. 

Sporazum sklapaju gradonačelnici/općinski načelnici svih jedinica lokalne 

samouprave koje ulaze u obuhvat Urbanog područja Slavonski Brod. 

Ovlašćuje se načelnik Općine Nova Kapela na sklapanje Sporazuma sukladno ovoj 

Odluci. 

 

III. 

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

Nova Kapela“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE NOVA KAPELA 

 

KLASA:302-01/21-01/02 

URBROJ: 2178/20-03-21-1 

Nova Kapela, 29. studenoga 2021.     

   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović v.r.     
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Sukladno  članku 8. stavak 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa 

i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne 

samouprave (NN 65/16) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko 

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

4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na  4. sjednici održanoj  29.11.2021. godine, 

donijelo je 

 

 

 ODLUKU 

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za  

područje općine Nova Kapele 
 

I. 

  Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Nova Kapela. 

 

 

II. 

 Procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Nova Kapela sastavni je dio ove 

Odluke. 

 

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: 810-01/21-01/06 

URBROJ: 2178/20-03-21-5 

 

Nova Kapela, 29.11.2021. 

                        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović v.r.     
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Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“  br. 16/2019) i članka 30. Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

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

32/18, 2/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 4. sjednici održanoj 29.11.2021. 

donijelo je 

ODLUKU 

O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH 

NEPOGODA ZA 2022. GODINU 

  

Članak 1. 

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godina (u daljnjem tekstu: 

Plan) radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda. 

Članak 2. 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu nalazi se u prilogu i sastavni 

je dio ove odluke. 

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: 810-01/21-01/08 

URBROJ: 2178/20-03-21-1 

 

Nova Kapela, 29.11.2021. 

                                                PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                    Vesna Jergović v.r.     

 

  
 

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