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

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

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20)  i članka 50. Stavka 1. Statuta Općine Nova Kapela  («Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije “ br. 04/14  i Službene novine Općine Nova Kapela 

broj br. 28/18, 32/18,2/2020 i 4/2021 ) Općinsko vijeće na 8. sjednici Općine Nova 

Kapela održanoj  17. kolovoza 2022.godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Nova Kapela za 
razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja 2022. godine 

 
 

I. 
 

  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  prihvaća Izvješće o radu Općinskog 
načelnika  za razdoblje od 1. siječnja do  30. lipnja 2022. godine  
 

II. 
 

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA NOVA KAPELA 
                    OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 024-03/22-01/08 
URBROJ: 2178-20-03-22-02 
Nova Kapela,17. kolovoz 2022.godine 
 

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

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

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

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 8. sjednici održanoj  17. kolovoza 2022.godine, 

donijelo je  

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  

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 

4. Nerazvrstane ceste 

 

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 

 

Komunalna infrastruktura Plan 2022 

4.1. Nerazvrstane ceste 300.000,00 

4.1.1. Sanacija nerazvrstane ceste u Batrini, Radnička ulica 300.000,00 

       - sanacija nerazvrstane ceste 285.000,00 

       - stručni nadzor 15.000,00 

UKUPNO: 300.000,00 

Izvor financiranja:   
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Šumski doprinos 150.000,00 

Opći prihodi i primici 100.000,00 

Pomoći iz državnog proračuna 50.000,00 

 

 

 

 

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 300.000,00 

UKUPNO:  3.045.000,00 

 

 

Članak 4. 

 Izvori financiranja za građenje komunalne infrastrukture su: 

 

Oznaka Izvor financiranja Iznos 

1. Šumski doprinos 757.000,00 

2. EU sredstva 1.488.000,00 

3. Pomoći iz državnog proračuna  700.000,00 

4. Opći prihodi i primici  100.000,00 

 UKUPNO: 3.045.000,00 

 

 

Članak 5. 

        Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, 

stupaju na snagu osmi dan od dana donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 

Nova Kapela“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-02/22-01/01 

Ur.broj: 2178-20-03-22-7 

Nova Kapela, 17.08.2022. godine                   

        

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 68/18, 
110/18, 32/20) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 4/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18, 32/18, 
2/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 8. sjednici održanoj 17. kolovoza 
2022.godine, donijelo je 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
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 
 

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 
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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) 

 
 
 
503.428,00 
40.000,00 

UKUPNO: 543.428,00 
Izvori financiranja: komunalna naknada, šumski doprinos, prihod od prodaje 
poljoprivrednog zemljišta, pomoći iz drugih proračuna 

 

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

Plan 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 
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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. 
 
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: 
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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: 
 
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: 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 
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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 200.000,00 
- usluge održavanja - zamjena svjetiljki i rasvjetnih tijela 100.000,00 
UKUPNO: 300.000,00 
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 543.428,00 
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 300.000,00 
UKUPNO:  1.531.928,00 
 

Članak 4. 
 
 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu stupaju na snagu osmi dan od dana donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Općine Nova Kapela“. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa:  400-02/22-01/01 
Ur.broj: 2178-20-03-22-4 
Nova  Kapela,  17.08.2022. 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 8. sjednici održanoj 17.08.2022. 

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 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. 
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 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 

-  financiranje projekta “Škola plivanja” za učenike Osnovne škole “Antun 
Mihanović” , Nova Kapela, Batrina 

- 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 245.000,00 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 

 Izmjene i dopune Programa javnih potreba primjenjuje se od 01.01.2022.godine , a objavit će 

se u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

Klasa:400-02/22-01/01                                

Ur.broj:2178-20-03-22-5     

Nova Kapela, 17.08.2022.                       .  

                                          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  8. sjednici održanoj 17.08.2022.godine, donijelo je  

 

IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA  
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 1.223.283,00 kuna. 

         Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 

 

 Program 2001 : Projektiranje i izgradnja vodovodnog sustava i vodo odvodnje 

 Program 2005 : Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

-održavanje nerazvrstanih cesta i putova 

-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 Program 2006 : Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Općine Nova Kapela  

-izgradnja i projektiranje javne rasvjete, pješačkih staza , sanacija nerazvrstanih 

cesta ,projekt-šumska promatračnica , projekt -edukativne promatračnice 

  

 

Članak 3. 

        Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu 

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

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa : 400-02/22-01/01                    

Ur.broj: 2178-20-03-22-6                                    

Nova Kapela, 17.08.2022.                                        

                                                                               PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

             Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 4. stavka 1 Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 143/21) članka 

30. Statuta Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.4/2014 i 

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

Općine Nova Kapela na 8.  sjednici održanoj  17. kolovoza 2022. godine, donosi 

 

 

                                     KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA      

      OPĆINE NOVA KAPELA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovim se Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Nova Kapela (u daljnjem 

tekstu: Kodeks) uređuje sprječavanje sukoba interesa članova Općinskog  vijeća Općine Nova 

Kapela (u daljnjem tekstu: Općinskog vijeća), načela i smjernice ponašanja članova 

Općinskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama 

Kodeksa koji su u njihovoj nadležnosti, njihov sastav, izbor i djelokrug rada te druga pitanja 

od značaja za sprječavanje sukoba interesa članova Općinskog vijeća. 

Članak 2. 

Svrha je Kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje 

se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te 

jačanje povjerenja građana. Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog 

ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na 

savjesnosti, časnosti, poštenju, nepristranosti, objektivnosti i odgovornosti u obavljanju 

dužnosti članova Općinskog vijeća. 

Članak 3. 

U ovom Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:  

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju 

rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 

političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih 

ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom 

Općine Nova Kapela  

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug člana Općinskog vijeća, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj 

i posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s članom Općinskog vijeća 

3. privatni interes je onaj interes koji obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist članova 

Općinskog vijeća i povezanih osoba 
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 4. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje  gospodarstva, 

stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge 

potpore koje se isplaćuju iz proračuna Općine Nova Kapela.  

5. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti 

može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti  

6. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti 

utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke 

dužnosti u obavljanju njegove dužnosti  

7. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili ko ja 

stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 

verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 

neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili 

ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili 

ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a 

imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA  

 

Članak 4. 

Član Općinskog vijeća mora se u obavljanju dužnosti, u odnosima prema građanima i 

medijima, u međusobnim odnosima, odnosima prema drugim tijelima, odnosima prema 

dužnosnicima i službenicima, pridržavati sljedećih temeljnih načela: 

 - Načelo časnog, poštenog, savjesnog, odgovornog i nepristranog postupanja te zaštite 

vlastite vjerodostojnosti  

Član Općinskog vijeća mora postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano 

čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.  

- Načelo osobne odgovornosti  

Član Općinskog vijeća osobno je odgovoran za svoje djelovanje u obavljanju dužnosti. 

 - Načelo zaštite javnog interesa  

Član Općinskog vijeća ne smije koristiti dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je 

s njim povezana te ne smije biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle 

utjecati na njegovu objektivnost.  

- Načelo transparentnosti  

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem člana Općinskog vijeća, a koje je u vezi s 

obnašanjem njegove dužnosti; 

 - Načelo očuvanja povjerenja građana 
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 Član Općinskog vijeća dužan je čuvati povjerenje građana te paziti na očuvanje vlastitog 

integriteta te se od njega zahtijeva izbjegavanje situacija koje narušavaju njegovu objektivnost 

i nepristranost. Član Općinskog vijeća mora se ponašati na način kojim čuva i unaprjeđuje 

povjerenje javnosti u integritet, nepristranost i učinkovitost. 

 - Načelo javnosti  

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja, član Općinskog vijeća će iznositi stavove u 

skladu s propisima, ovlastima i kodeksom te osiguravati transparentnost. Član Općinskog 

vijeća je dužan, u skladu sa svojim ovlastima, javnosti pravovremeno pružiti potrebne 

informacije vezane uz dužnost člana Općinskog vijeća i svoje vlastito postupanje, ako to nije 

u suprotnosti s posebnim propisima.  

- Načelo uzornosti  

Član Općinskog vijeća mora biti uljudan, dostojanstven i profesionalan kako u svojim 

odnosima s građanima i medijima, tako i u svojim odnosima s dužnosnicima i službenicima i 

namještenicima Općine Nova Kapela . Pri korištenju bilo kojeg sredstva komunikacije, 

uključujući i komunikaciju na društvenim mrežama, član Općinskog vijeća je dužan čuvati 

osobni ugled i ugled Općinskog  vijeća. Član Općinskog vijeća vlastitim primjerom potiče 

druge članove Općinskog vijeća na kvalitetno i učinkovito obavljanje zadataka, dobre 

međuljudske odnose, kolegijalnost i suradnju te odgovoran odnos prema građanima. 

 - Načelo racionalnog korištenja javnih resursa  

Član Općinskog vijeća mora osigurati da se ljudskim i materijalnim resursima upravlja i 

koristi na zakonit, učinkovit, djelotvoran i ekonomičan način, isključivo u cilju ostvarenja 

javnog interesa.  

Član Općinskog vijeća dužan je suzdržavati se od uznemiravanja, kontinuirano paziti na 

poštivanje etičkih načela, svojim primjerom postaviti standarde u Općinskom vijeću, kao i 

spriječiti potencijalni odnosno stvarni sukob interesa te se ne može ispričati za nepoznavanje 

obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Kodeksa te zakonskih propisa.  

 

Članak 5. 

 Od članova Općinskog vijeća očekuje se poštivanje pravnih propisa i procedura koji se tiču 

njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti te odgovorno i savjesno ispunjavanje obveza 

koje proizlaze iz političkih dužnosti koje obavljaju.  

 

III. ODREDBE O SUKOBU INTERESA I DRUGA PRAVILA PONAŠANJA 

 

Članak 6. 

Članovima Općinskog vijeća zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu 

radi predlaganja donošenja akta na Općinskom vijeću ili za glasovanje o aktu na sjednici 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 7. 
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Članovima Općinskog vijeća zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 

jednakosti pred zakonom. 

Članak 8. 

Članovima Općinskog vijeća zabranjeno je utjecati na donošenje akta radnog tijela Općinskog 

vijeća ili akta Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  

Članak 9. 

Član Općinskog vijeća ne smije ni na koji način pogodovati sebi ili osobama s kojim je 

povezan niti se svojim dužnošću smije koristiti kako bi ostvario neke svoje privatne interese 

ili interese povezanih osoba.  Ako se član Općinskog vijeća nađe u sukobu interesa zbog 

osobnih aktivnosti, udruživanja, odnosa povezanosti s drugim osobama te drugih okolnosti, 

odnosno u situacijama u kojima ima priliku dati prednost sebi ili s njime povezanoj pravnoj ili 

fizičkoj osobi ispred javnog interesa, član Općinskog vijeća ne smije svoj privatni interes 

stavljati ispred javnog interesa. Članovi Općinskog vijeća dužni su nakon izbora urediti svoje 

privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, a ako se takav sukob pojavi 

član Općinskog vijeća dužan ga je razriješiti tako da zaštiti javni interes. U slučaju dvojbe o 

mogućem sukobu interesa član Općinskog vijeća dužan je učiniti sve što je potrebno da odijeli 

privatni od javnog interesa. 

Članak 10. 

Član Općinskog vijeća obvezan je izuzeti se od sudjelovanja u donošenju akta koji utječe na 

njegov poslovni interes/poslovni odnos ili poslovni interes/poslovni odnos s njim povezane 

osobe. Član Općinskog vijeća treba prije stupanja na dužnost, odnosno u roku od 8 dana od 

dana stupanja na dužnost, urediti svoje privatne poslove u svrhu sprječavanja predvidljivog 

sukoba interesa te pravovremeno prepoznati okolnosti koje bi ga mogle dovesti u situaciju 

sukoba interesa, deklarirati ih prema javnosti i drugim dionicima u određenom postupku.  

 

Članak 11. 

Član Općinskog vijeća svoju je ovlast postupanja u konkretnoj situaciji, ako je to potrebno, 

dužan delegirati na drugu osobu. Član Općinskog vijeća može deklarirati svoj interes 

dostavom pisane izjave Povjerenstvu, čiji će model za model za deklariranje interesa izraditi 

Vijeće časti i objaviti ga na web stranici Općine Nova Kapela. 

Članak 12. 

Članu Općinskog vijeća zabranjeno je: 

 - primiti ili zahtijevati korist ili obećanje koristi radi obavljanja dužnosti,  

- ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom,  

- zlouporabiti posebna prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti,  

- primiti dodatnu naknadu uz naknadu za člana Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog 

vijeća,  

- tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi glasovanja o bilo kojoj stvari, ili utjecati 

na akt nekog tijela ili osobe radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,  

- obećavati zaposlenje ili neko drugo pravo u zamjenu za dar ili obećanje dara, 
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 - utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi,  

- koristiti povlaštene informacije o djelovanju tijela radi osobnog probitka ili probitka 

povezane osobe, 

- na drugi način koristiti položaj obveznika utjecanjem na akt tijela javne vlasti ili osoba koje 

su u njima povezane kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku 

povlasticu ili pravo, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili 

drugoj povezanoj osobi.  

 

IV. OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH INFORMACIJA  

 

Članak 13. 

Član Općinskog vijeća dužan je čuvati povjerljive informacije i podatke za koje kao član 

Općinskog vijeća sazna, a koje nije obvezan javno objaviti u skladu sa zakonom. Na 

postupanje s informacijama i podacima koje sazna kao član Općinskog vijeća treba paziti u 

smislu propisa kojima se uređuje tajnost podataka te zaštita osobnih podataka. 

 

Članak 14. 

 Član Općinskog vijeća obvezan je jednako postupati prema svim građanima bez 

diskriminacije ili povlašćivanja na temelju srodstva, starosti, nacionalnosti, etničke 

pripadnosti, jezika, rase, političkih i vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog 

položaja, spola, seksualne orijentacije, bračnog ili porodičnog statusa ili po drugim osnovama.  

 

V. PRIMJENA KODEKSA 

 

Članak 15. 

Obvezuju se članovi Općinskog vijeća upoznati se s odredbama ovog kodeksa te na 

kontinuiranu edukaciju o pitanjima provedbe njegovih odredbi, odnosno na teme iz područja 

jačanja integriteta članova Općinskog vijeća.  

 

VI. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 16. 

 Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 

 Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i dva člana. 

 Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 

Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 17. 

 Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti 

član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.  
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 Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i 

jedan iz oporbe. 

 

Članak 18. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici.  

Predsjednik Vijeća  ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 

odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene Općinskom vijeću.  

 

Članak 19. 

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana 

radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika i 

namještenika upravnog tijela Općine  ili po prijavi građana. 

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji 

se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa 

koja je povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna 

pojašnjenja i očitovanja. 

 

Članak 20. 

Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i 

poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano 

očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 

 Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 

 

Članak 21. 

 Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluke po zaprimljenoj prijavi. 

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 

prijavi i u odlučivanju. 

 

 

Članak 22. 

Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje 

ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa 

odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog 

kodeksa. 

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 

primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

 

Članak 23. 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od 

dana podnesenog prigovora. 

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 

preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

18. kolovoza 2022 

 

 
- 64 - 

 

Članak 24. 

Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Nova Kapela. 

 

Članak 25. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenim novinama Općine Nova 

Kapela i na mrežnoj stranici Općine Nova Kapela.   

 

 

 

VII.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26. 

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenim novinama Općine Nova 

Kapela. 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:024-01/22-01/02  
Urbroj: 2178-20-03-22- 1 
Nova Kapela, 17. kolovoz 2022.godine                                             

    
                                                            

                                                   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                                        Vesna Jergović  v.r. 
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Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 28/10), i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br.4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18, 
32/18,2/20 i 4/21)  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 8. sjednici održanoj                                  
17. kolovoz 2022. godine, donosi 

 
                                                  O D L U K U o II. Izmjenama i dopunama Odluke 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom  
                                     odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela 
 
 
 
      Članak 1. 
U Odluci o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela (Službene 
novine 
Općine Nova Kapela br. 8/21, 5/22.) u članku 2. u tabelarnom prikazu u koloni RADNO 

MJESTO iza riječi administrativni tajnik dodaje se: “privremeno radno mjesto Viši 

referent- Voditelj projekta „Zaželi““,  a u koloni KOEFICIJENT iza brojke 1,70 dodaje se 

brojka: 1,71“.  

 
Članak 2. 

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 

 
 

   PREDSJEDNICA  OPĆINSKOG    VIJEĆA    
Vesna Jergović v.r. 

 
KLASA: 120-01/22-01/01       
URBROJ: 2178-20-03-22-02 
Nova Kapela,  17. kolovoz 2022. 
 
     
*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 

 


