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Na temelju članka 18. točka 3 Uredbe o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/2009) i članka 47. Statuta Općine Nova 
Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 4/2014, Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18 i 32/18) , Općinski 
načelnik Općine Nova Kapela dana 17.12.2018.godine donosi : 
 

PLAN 
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata 

u uredskom poslovanju Općine Nova Kapela za 2019. godinu 
 

Članak 1. 
Ovim Planom klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata ( u daljnjem tekstu : Plan ), utvrđuje se klasifikacijska 
oznaka akta koji se pojavljuje u radu Općine 
Nova Kapela u 2019.godini (u daljnjem tekstu : Općina ). 
Sastavni dio ovog Plana su i brojčane oznake unutrašnjih organizacijskih jedinica Općine Nova Kapela. 
 

Članak 2. 
 
Klasifikacijske oznake utvrđuju se planom dosjea i to kako slijedi : 
 
  
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA       
 

00 DRUŠTVO 
 
000 Ekonomski odnosi 
000 – 01 01 Općenito 
 
001 Društveno planiranje 
001 – 01 01 Općenito 
001 – 02 01 Planovi Općine 
 
002 Pravni sustav 
002 – 01 01 Općenito 
002 – 04 01 Ostalo 
 
003 Dogovaranje 
003 – 01 01 Općenito 
003 – 03 01 Dogovori 
003 – 04 01 Sporazumi 
003 – 07 01 Zborovi 
003 – 08 01 Ostalo 
 
004 Sloboda, prava i dužnosti čovjeka i građana 
004 – 01 01 Općenito 
004 – 02 01 Pojedine slobode, prava i dužnosti 
 
005 Društveni nadzor i zaštita 
005 – 01 01 Općenito 
 
006 Političke organizacije 
006 – 01 01 Općenito 
 
007 Društvene organizacije 
007 – 01 01 Općenito 
007 – 02 01 Udruge  
 
008 Društveno informiranje 
008 – 01 01 Općenito 
008 – 02 01 Javno informiranje 
008 – 03 01 Informiranje vijećnika 
008 – 04 01 Ostalo 
 

01 DRŽAVNO UREĐENJE 
 
010 Organizacija države 
010 – 01 01 Općenito 
010 – 04 01 Republika Hrvatska 
010 – 05 01 Županija 
010 – 07 01 Ostalo 



Službene novine Općine Nova Kapela 

21. prosinca 2018. 

 

 
2 

 

 
011 Donošenje i objavljivanje propisa 
011 – 01 01 Općenito 
011 – 02 01 Postupak i donošenje propisa 
011 – 03 01 Objavljivanje propisa i drugih akata Općine 
011 – 04 01 Ostalo 
 
012 Ustavni propisi i statuti 
012 – 01 01 Općenito 
012 – 02 01 Ustavni propisi 
012 – 03 01 Statut Općine 
012 – 04 01 Ostalo 
 
013 Izborni sustav 
013 – 01 01 Općenito 
013 – 02 01 Birački spiskovi 
013 – 03 01 Izbor i opoziv vijećnika Općinskog vijeća 
013 – 04 01 Izbor i opoziv vijećnika Mjesnih odbora 
013 – 05 01 Ostalo 
 
014 Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja 
014 – 01 01 Općenito 
014 – 02 01 Referendum 
014 – 03 01 Drugi oblici osobnog izjašnjavanja 
 
015 Teritorijalna razgraničenja (granice) 
015 – 01 01 Općenito 
015 – 05 01 Područje Općine 
015 – 06 01 Područje Mjesnih odbora 
015 – 07 01 Naselja na području Općine 
015 – 08 01 Ulice i trgovi 
015 – 09 01 Ostalo 
 
016 Nacionalne manjine 
016 – 01 01 Općenito 
016 – 02 01 Prava nacionalnih manjina 
 
017 Grbovi, amblemi, zastave i himne 
017 – 01 01 Općenito 
017 – 02 01 Grbovi i amblemi 
017 – 03 01 Zastave 
 
019 Migracije, iseljenici, izbjeglice i osobe bez državljanstva 
019 – 01 01 Općenito 
019 – 02 01 Migracije 
019 – 03 01 Iseljenici 
019 – 04 01 Izbjeglice 
019 – 05 01 Osobe bez državljanstva 
019 – 06 01 Ostalo 
 

02 TIJELA VLASTI 
 
021 Organizacija i rad predstavničkog tijela 
021 – 01 01 Općenito 
021 – 04 01 Nacrti i prijedlozi akata upućenih od županije 
021 – 05 01 Izvještaji o radu i programi rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela 
   02 Sjednice Općinskog vijeća 
   03 Sjednice Povjerenstva za statut i poslovnik 
   04 Sjednice Povjerenstva za izbor i imenovanja 
   05 Sjednice mandatnog povjerenstva 
   06 Sjednice ostalih povjerenstava 
   07 Sjednice privremenih radnih tijela Općinskog vijeća 
   08 Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog vijeća 
   09 Imenovanje radnih tijela, povjerenstava i njihovih članova 
   10 Imenovanje predstavnika Općinskog vijeća u razna tijela, povjerenstva 
   11 Pitanje vijećnika 
   12 Ostalo 
               
022 Organizacija i rad izvršnog tijela 
022 – 01 01 Općenito 
022 – 05 01 Izbor načelnika 
               02 Kolegij načelnika 
               03 Protokol 
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               04 Akti načelnika 
022 – 06 01 Ostalo  
 
023 Organizacija i rad upravnih tijela 
023 – 01 01 Općenito 
023 – 05 01 Izvještaji o radu i programi rada upravnih tijela 
               02 Pravilnici o unutarnjem radu i načinu rada upravnih tijela  
025  Udruge 
025 – 01 01 Općenito 
025 – 07 01 Ostalo 
 
026 Organizacija i rad Mjesnih odbora 
026 – 01 01 Općenito 
026 – 02 01 Vijeća mjesnih odbora 
026 – 03 01 Predsjednik vijeća mjesnog odbora 
026 – 04 01 Ostalo 
 

03 UPRAVNO POSLOVANJE 
 
030 Organizacija, metode i tehnike rada 
030 – 01 01 Općenito 
030 – 02 01 Organizacija rada i radni postupci 
030 – 03 01 Informatička djelatnost i računalna oprema 
030 – 04 01 Telekomunikacijska oprema 
030 – 07 01 Organizacija i oprema radnih prostorija 
030 – 08 01 Ostalo 
 
031 Oznake, prijem 
031 – 01 01 Općenito 
031 – 02 01 Natpisne i oglasne ploče 
031 – 03 01 Pisarnica 
031 – 06 01 Poštanske usluge 
031 – 12 01 Ostalo 
 
032 Informacijsko-dokumentacijska služba 
032 – 01 01 Općenito 
 
033 Štampanje i umnožavanje materijala 
033 – 01 01 Općenito 
 
034 Upravni postupak i upravni sporovi 
034 – 01 01 Općenito 
034 – 02 01 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi 
034 – 04 01 Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda 
034 – 07 01 Upravni spor 
034 – 08 01 Ostalo 
 
035 Uredsko poslovanje 
035 – 01 01 Općenito 
035 – 02 01 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi 
035 – 04 01 Evidencije i obrasci 
035 – 07 01 Ostalo 
 
036 Arhiviranje predmeta i akata 
036 – 01 01 Općenito 
 
 
037 Ovjere 
037 – 01 01 Općenito 
 
038 Pečati, žigovi i štambilji 
038 – 01 01 Općenito 
038 – 03 01 Upotreba, čuvanje i uništavanje 
038 – 04 01 Ostalo 

 
04 UPRAVNI NADZOR 
 
040 Nadzor nad zakonitošću akata 
040 – 01 01 Općenito 
040 – 02 01 Pojedinačni predmeti 
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041 Nadzor nad zakonitošću rada 
041 – 01 01 Općenito 
041 – 02 01 Pojedinačni predmeti 
 
042 Inspekcijski nadzor 
042 – 01 01 Općenito 
 
043 Upravna inspekcija 
043 – 01 01 Općenito 
043 – 02 01 Pojedinačni predmeti 
 
 

05 PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE 
 
050 Predstavke i pritužbe na rad upravnih tijela 
050 – 01 01 Općenito 
050 – 02 01 Pojedinačni predmeti 
 
052 Ostale predstavke i pritužbe 
052 – 01 01 Općenito 
052 – 02 01 Pojedinačni predmeti 
 
053 Molbe i prijedlozi 
053 – 01 01 Općenito 
053 – 02 01 Pojedinačni predmeti 
 
061 Javne nagrade i priznanja 
061 – 01 01 Općenito 
 

07 VJERSKA PITANJA 
 
070 Odnos države i crkve 
070 – 01 01 Općenito 
 
 

08 RADNICI U ORGANIMA UPRAVE 
 
080 Rukovodeći i drugi radnici 
080 – 01 01 Općenito 
 

1 RAD I RADNI ODNOSI 
 
100  Politika zapošljavanja 
100 – 01 01 Općenito 

 
112 Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, ugovor o djelu i dopunski rad 
112 – 01 01 Općenito 
112 – 02 01 Na neodređeno vrijeme 
112 – 03 01 Na određeno vrijeme 
112 – 04 01 Ugovor o djelu 
112 – 05 01 Dopunski rad 
112 – 06 01 Pripravnici 
112 – 07 01 Ostalo 
 
113 Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, obustave rada 
113 – 01 01 Općenito 
113 – 02 01 Radno vrijeme 
113 – 03 01 Odmori 
113 – 04 01 Dopusti 
113 – 05 01 Bolovanja 
 
114 Radni sporovi, radna disciplina, materijalna i disciplinska odgovornost 
114 – 01 01 Općenito 
 
115 Zaštita na radu 
115 – 01 01 Općenito 
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12 PLAĆE 
 
120 Plaće 
120 – 01 01 Općenito 
 
121 Ostala primanja po osnovi rada 
121 – 01 01 Općenito 
 

13 STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
130 Tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja 
130 – 01 01 Općenito 
 
 
131 Specijalizacija i druga stručna usavršavanja 
131 – 01 01 Općenito 
 
132 Stručna praksa 
132 – 01 01 Općenito 
 
133 Stručni i pravosudni ispiti 
133 – 01 01 Općenito 
 
140 Mirovinsko i invalidsko osiguranje 
140 – 01 01 Mirovinsko osiguranje  
 

214 ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA 
 
214 Zaštita od požara 
214 – 01 01 Općenito 
214 – 02 01 Mjere zaštite od požara i eksplozija 
214 – 03 01 Protupožarna inspekcija 
214 – 04 01 Požari i eksplozije 
214 – 05 01 Ostalo 
214 – 06 01 Planovi zaštite od požara 
 

3 PRIVREDA 
 
300 Privredno planiranje 
300 – 01 01 Općenito 
 
302 Privredni razvoj 
302 – 01 01 Općenito 
 
310 Industrija i rudarstvo 
310 – 01 01 Općenito 
 
311 Zanatstvo i mala privreda 
311 – 01 01 Općenito 
 

32 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO,    
     RIBARSTVO I VODOPRIVREDA 
 
320 Poljoprivreda 
320 – 01 01 Općenito 
320 – 02 01 Poljoprivredno  zemljište 
320 – 02 02 Poljoprivredno zemljište - raspolaganje 
320 – 12 01 Štete u poljoprivredi 
320 – 18 01 Poljoprivredna inspekcija 
 
321 Šumarstvo 
321 – 01 01 Općenito 
 
322 Veterinarstvo 
322 – 01 01 Općenito 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

21. prosinca 2018. 

 

 
6 

 

323 Lovstvo 
323 – 01 01 Općenito 
 
324 Ribarstvo 
324 – 01 01 Općenito 
 
325 Vodoprivreda 
325 – 01 01 Općenito 
 
326 Zadrugarstvo 
326 – 01 01 Općenito 
 

33 TRGOVINA I OPSKRBA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 
 
330 Unutarnja trgovina 
330 – 01 01 Općenito 
 
334 Turizam 
334 – 01 01 Općenito 
 
335 Ugostiteljstvo 
335 – 01 01 Općenito 
 

34 PROMET 
 
340 Cestovni promet 
340 – 01 01 Općenito 
 
341 Željeznički promet 
341 – 01 01 Općenito 
 

35 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE 
 
350 Prostorno planiranje 
350 – 01 01 Općenito 
350 – 02 01 Prostorni planovi općine 
 
351 Zaštita čovjekove okoline 
351 – 01 01 Općenito 
 

36 GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI 
 
360 Građevinski poslovi 
360 – 01 01 Općenito 
 
361 Izgradnja objekata 
361 – 01 01 Općenito 
361 – 03 02 Komunalni doprinos (ozakonjenje zgrada) 
361 – 03 03 Komunalni doprinos (redovna izgradnja) 
361 – 07 01 Procjena šteta od elementarnih nepogoda 
361 – 08 02 Naknada za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 
 
363 Komunalni poslovi 
363 – 01 01 Općenito 
363 – 02 01 Komunalne djelatnosti 
363 – 03 01 Komunalna naknada 
363 – 04 01 Komunalno redarstvo 
363 – 05 01 Ostalo 
363 – 06 01 Groblje 
363 – 06 02 Grobna mjesta 
363 – 07 01 Smeće 
363 – 08 01 Javne površine 
363 – 09 01 Nerazvrstane ceste 
363 – 10 01 Javna rasvjeta 
 

37 STAMBENA PRIVREDA I STAMBENI ODNOSI 
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370 Stambena politika 
370 – 01 01 Općenito 
 
371 Stambeni odnosi 
371 – 01 01 Općenito 
 
372 Poslovni prostor 
372 – 01 01 Općenito 
 
373 Reprezentativni objekti i objekti pod posebnom zaštitom 
373 – 01 01 Općenito 
 

4 FINANCIJE 
 
400 Financijsko – planski dokumenti 
400 – 01 01 Općenito 
400 – 02 01 Financijski planovi 
400 – 03 01 Predračuni 
400 – 04 01 Periodični obračuni 
400 – 05 01 Završni račun 
400 – 06 01 Proračun 
400 – 07 01 Bilanca 
 
401 Knjigovodstveno – računovodstveno poslovanje 
401 – 01 01 Općenito 
401 – 02 01 Knjigovodstvene evidencije 
401 – 03 01 Računi 
401 – 04 01 Kontni plan 
 
402 Financiranje 
402 – 01 01 Općenito 
402 – 07 01 Sufinanciranje 
402 – 08 01 Financiranje iz Proračuna 
402 – 09 01 Fondovi 
 
403 Kreditiranje 
403 – 01 01 Općenito 
403 – 02 01 Zajmovi 
 
404 Investicije 
404 – 01 01 Općenito 
 
406 Upravljanje imovinom i nabavljanje 
406 – 01 01 Općenito 
406 – 02 01 Ekonomsko poslovanje 
406 – 03 01 Osnovna sredstva 
406 – 06 01 Inventar 
406 – 08 01 Inventure 
 

41 JAVNI (DRUŠTVENI) PRIHODI 
 
410 Porezi 
410 – 01 01 Općenito 
 
411 Doprinosi 
411 – 01 01 Općenito 
 
412 Takse 
412 – 01 01 Općenito 
 
413 Carine 
413 – 01 01 Općenito 
 
415 Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza 
415 – 01 01 Općenito 
 
416 Porezno knjigovodstvo 
416 – 01 01 Općenito 
 
421 Državne potpore 
421 – 01 01 Općenito 
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5 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA 
 
500 Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje 
500 – 01 01 Općenito 
 
501 Mjere zdravstvene zaštite 
501 – 01 01 Općenito 
 
502 Prava iz zdravstvenog osiguranja 
502 – 01 01 Općenito 
 
503 Korisnici zdravstvene zaštite 
503 – 01 01 Općenito 
 

55 SOCIJALNA ZAŠTITA 
 
550 Socijalna zaštita 
550 – 01 01 Općenito 
550 – 02 01 Pojedinačni predmeti 
550 – 05 01 Crveni križ Hrvatske 
550 – 06 01 Ostalo 
 

6 PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE 
 
601 Predškolski odgoj 
601 – 01 01 Općenito 
 
602 Školstvo 
602 – 01 01 Općenito 
 
604 Stipendije 
604 – 01 01 Općenito 
 
610 Manifestacije, komemoracije i žalosti 
610 – 01 01 Općenito 
 
611 Zaštita i obilježavanje likova i djela povijesnih ličnosti 
611 – 01 01 Općenito 
 
612 Kulturne djelatnosti 
612 – 01 01 Općenito 
612 – 02 01 Likovna umjetnost 
612 – 03 01 Glazbeno-scenska djelatnost 
612 – 04 01 Bibliotečna djelatnost 
612 – 05 01 Muzejsko-galerijska djelatnost 
612 – 06 01 Arhivska djelatnost 
612 – 07 01 Zaštita prirode 
612 – 08 01 Zaštita spomenika kulture 
612 – 10 01 Izdavačko – novinska djelatnost 
 

62 TJELESNA KULTURA 
 
620 Sport 
620 – 01 01 Općenito 
 
621 Rekreacija 
621 – 01 01 Općenito 
 
 

63 TEHNIČKA KULTURA 
 
630 Tehnička kultura 
630 – 01 01 Općenito 
 

65 INFORMATIKA 
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650 Informatika 
650 – 01 01 Općenito 
650 – 03 01 Informacijski sistem 
 

7 PRAVOSUĐE 
 
740 Ostalo 
740 – 01 01 Općenito  
 

8 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 
 
810 Zaštita i spašavanje 
810 – 01 01 Općenito 
810 – 03 01 Zaštita i spašavanje 
810 – 05 01 Civilna zaštita  
 

9 PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE 0 – 8 
 
90 DOMAĆA SURADNJA 
900 – 01 01 Općenito 
 
91 SURADNJA S INOZEMSTVOM 
910 – 01 01 Općenito 
 
93 GEODETSKO – KATASTARSKI POSLOVI 
930 – 01 01 Općenito 
 
94 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 
 
940 Evidencija nekretnina u vlasništvu Općine Nova Kapela 
940 – 01 01 Općenito 
940 – 04 01 Poljoprivredno zemljište 
940 – 06 01 Ostalo 
 
943 Promjena režima vlasti 
943 – 01 01 Općenito 
 
944 Građevinsko zemljište 
944 – 01 01 Općenito 
 
945 Imovinsko pravni poslovi u svezi s poljoprivrednim zemljištem 
945 – 01 01 Općenito 
945 – 02 01 Prijenos u vlasništvo Općine 
945 – 05 01 Ostalo (zakup poljoprivrednog zemljišta) 
 
946 Imovinsko pravni poslovi u svezi sa šumama i šumskim zemljištem 
946 – 01 01 Općenito 
946 – 02 01 Izdvajanje šuma i šumskog zemljišta iz šumsko – gospodarskog područja 
 

95 STATISTIKA 
 
958 Statistički podaci 
958 – 01 01 Općenito 
 

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

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

 
 

Članak 4. 
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Brojčana oznaka za Općinu Nova Kapela 2178/20 utvrđena je Rješenjem Župana Brodsko-posavske županije (Klasa: 023-01/94-01/6 
Ur.broj: 2178-01-01/94-1 od 27. 01. 1994. godine) o brojčanim oznakama u uredskom poslovanju.  
 

Članak 5. 
 Ovaj Plan primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 
 

Članak 6. 
 Danom primjene ovog Plana prestaje primjena Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca 
akata Klasa: 035-02/17-01/01, Ur.broj: 2178/20-01-17-1 od 28. 12.2017. godine.  
 
KLASA: 035-02/18-01/01 
UR.BROJ: 2178/20-01-18-1 
Nova Kapela, 17. prosinca 2018.g. 

 
Općinski načelnik – Ivan Šmit v.r 
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Na temelju članka 29.i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 68/18) , članka 35. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,pročišćeni tekst -19/2013) 
i) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
“4/2014,Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 
11. sjednici održanoj 20.prosinca 2018.godine ,donijelo je  

 
IZMJENE I DOPUNE   
P  R  O  G  R  A  M  A 

građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
 na području općine Nova Kapela u 2018.godini 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Programom određuje se  plan gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture 
sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Nova Kapela za 
2018.godinu. 
 Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne 
 infrastrukture u 2018.godini  
 Poseban cilj: Usmjeravanje proračunskih sredstava u građenje objekata i uređaja 
 komunalne infrastrukture  

 
Članak 2. 

 
  Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u ukupnom 
iznosu  od 1.832.031 kuna. 
 
  Izvori i namjena sredstava  navedeni su u prilogu koji je sastavni dio ovog Programa. 

 
 

Članak 3. 
  
         Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja  komunalne infrastrukture 
primjenjuje  se od 01.01.2018.godine , a objavit će se   u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

Klasa: 400-01/18-01/11                              
Ur.broj: 2178/20-03-18-5                     
Nova Kapela, 20.prosinca  2018.                       Anto Žagrić                
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IZMJENE I DOPUNE   

 
PROGRAMA  GRADNJE KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE U OPĆINI NOVA KAPELA  
U 2018.GODINI 

 Izvori  financiranja : 
1. Komunalni doprinos            130.600,00 kn  
2. Naknada za koncesije  86.000,00 kn 
3. Šumski doprinos  440.000,00 kn 
4. Proračun Općine Nova Kapela  594.140,00 kn 
5. Ministarstvo regionalnog razvoja –pješačka staza 200.000,00 kn 
6. Ministarstvo unutarnjih poslova-pješačka staza 281.291,00 kn 
7. Proračun Brodsko-posavske županije-pješačka staza 100.000,00 kn 
______________________________________________________________________  

        UKUPNO:    1.832.031,00 kn 
 
 
 
 Namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 

 
1.Izgradnja vodovodnog sustava i vodoodvodnje150.000,00 kn
  

 -Kapitalne potpore -Izgradnja vodovodnog sustava  150.000,00 kn 
               i vodoodvodnje   

2..Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 292.000,00 kn 
 - Izgradnja javne rasvjete  292.000,00 kn 

  3. Izgradnja ceste Seoce-Siče-Magić Mala  77.000,00 kn
  

  4 .Povećanje energetske učinkovitosti općinskih zgrada 43.000,00 kn 
 - izrada projektne dokumentacije,nadzori  43.000,00 kn  

  5. Dodatna ulaganja nad odvodnjom oborinskih voda 50.000,00 kn 
  9. Izgradnja pješačke staze  635.856,00 kn 
 - izgradnja pješačke staze-ulica V.Nazora,Nova Kapela 

  9. Dodatna ulaganja na pješačkim stazama 584.175,00 kn 
 - dodatna ulaganja  na pješačkoj stazi u ulici  
          Kralja Tomislava , Nova Kapela 

 
 

UKUPNO :      1.832.031,00 kn 
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Na temelju  članka 72.stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 68/18 ) i članka 30. 
Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “4/2014,Službene novine 
Općine Nova Kapela 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 
20.prosinca 2018.godine ,donijelo je  
 

IZMJENE I DOPUNE  
 

P  R  O  G  R  A  M A   
održavanja komunalne infrastukture   

u 2018.godini 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini (u daljnjem tekstu : 
Program ) utvrđuje se ospeg i vrsta radova na održavanju razine komunalne opremljenosti, kao i iskaz 
financijskih sredstava potrebnih za njegovo ostvarivanje u 2018.godini. 
 
 Ovim Programom također se utvrđuje i iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje programa financiranja održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nova 
Kapela za radove koji su izvedeni u prethodnoj godini. 
 

Članak 2. 
 
Na području Općine Nova Kapela održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća : 
 
1.Javna rasvjeta        260.000,00 kn 
 
- tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u svim naseljima općine  80.000,00 kn 
- potrošena električna energija za javnu rasvjetu  180.000,00 kn 
 
2.Komunalno redarstvo 28.500,00 kn 
  Komunalno redarstvo  vrši nadzor nad provedbom odredbi  
   komunalnog reda sukladno Zakona o komunalnom gospodarstvu 
   
3.Održavanje nerazvrstanih cesta ,propusta i poljskih putova 550.000,00 kn 
 
- održavanje nerazvrstanih cesta ,propusta i poljskih putova 550.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
4.Održavanje i uređenje javnih površina  437.082,00 kn 
 
- uređenje javnih površina    437.082,00 kn 
 
5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta   36.000,00 kn 
 
6. Vlastiti pogon-Komunalni pogon  526.540,00 kn 
     
 
 
SVEUKUPNO:            1.849.872,00 kn 
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Članak 2. 
 

   Sredstva za izvršenje radova iz članka 2.Programa osigurati će se iz sredstava komunalne 
naknade ,zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta i ostalih naknada za posebne namjene. 
 

Članak 3. 
 
 
 Program održavanja komunalne infrastrukture primjenjuje se od 01.01.2018 a objavit će se  u 
Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
Klasa: 400-01/18-01/11                   
Ur.broj: 2178/20-03-18-6                                     
Nova Kapela,20.prosinca 2018.   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - Anto Žagrić v.r. 

 

 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
“4/2014,Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18iI 32/18 ),  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 11. sjednici održanoj 
20.prosinca 2018.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 2018.godinu 
 

I 
  

 1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 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) 
 
  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 

Programom  socijalne zaštite za 2018.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela predviđeno  je 
521.050,00 kuna,utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi kroz aktivnosti  
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- donacija udrugama socijalnog značaja  
- nabavci poklon paketa djeci prigodom blagdana  
- jednokratne novčane pomoći  
- naknada za novorođečad  
- 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).  

 DEMOGRAFSKE MJERE 

Mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji provodit će se kroz Program 
mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Nova Kapela za koje su predviđena 
sredstva u proračunu u iznosu od 240.000,00 kuna 

 

2.PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU                                                                       
 Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih  natjecanja , održavanja sportskih 
objekata. 

 Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje  športskih manifestacija , natjecanja i priredbi 
(memorijalni turniri,malonogometni turniri ,manifestacije povodom obilježavanja Dana državnosti ,Dana 
Općine, te donacije za izgradnju objekata ). 
                         Uključivanje mladih u sportske aktivnosti 

 Kriteriji za raspodjelu sredstava su: rang natjecanja,broj aktivnih članova,broj športsko 
aktivne djece i mladeži u klubovima ,izgrađenost športskih objekata i pogodnosti za rad klubova. 
 Zakonska osnova: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 124/10 
,124/11,86/12,94/13,85/15) 
 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2018.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od  
408.000,00 kuna. 

     Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti  

- uređenja sportskih objekata  
- poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti  

 -Tekuće donacije sportskim društvima   60.000,00 kn 

                          za uređenje sportskih objekata 

- Tekuće donacije Udrugama u sportu  206.000,00 kn 
- Ostale tekuće donacije u naravi 44.000,00 kn 
- Izgradnjom rasvjete na rukometnom igralištu u Batrini 60.000,00 kn 
- Uređenje prostorija klubane NK Batrina 32.000,00 kn 
- Izrada glavnog projekta električnih instalacija rasvjete  6.000,00 kn 

nogometnog igrališta u Novoj Kapeli 
3. PROGRAM JAVNIH  POTREBA U KULTURI  

 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2018.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 
244.000,00  kuna. 
            Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti :  

- financiranja programa i projekata u kulturi  
- pomoći vjerskim zajednicama  
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TEHNIČKA KULTURA 
  
 Zakonska osnova: Zakon o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93 , 11/94, 
38/09) 
 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2018.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 5.000,00 
kuna. 
 
 
 KULTURA 
  
 Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i starijih osoba 
njegovanje folklorne i kulturne baštine i upoznavanje sa kulturnim  postignućima, organiziranje 
kulturnih događaja,njegovanje i učenje tradicijske glazbe. 
 Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima društvenog i  
političkog života. 
 Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području kulture i 
umjetnosti. 
 Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 
 47/90,27/93,38/09) i Zakon o udrugama ((“Narodne novine” broj 74/14) 
   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2018.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 80.000,00 
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 2018.godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 
159.000,00 kuna. 
 
 5. 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 programa predškole 
- stipendiranju učenika i studenata 
- dodjelom nagrada najuspješnijim učenicima osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja 
- sufinanciranju ljetovanja djece 
- adaptacijom i uređenjem zgrade Dječjeg vrtića“Zvončić“Nova Kapela 
- pomoći za obilježavanje obljetnica i manifestacija 

 JAVNE  POTREBE U OSNOVNOM  I SREDNJEŠKOLSKOM  
 OBRAZOVANJU 
 Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima , novčanoj pomoći 
prijevoza učenika na školska natjecanja , pomoći za održavanje objekata ,pomoći za obilježavanje 
obljetnica i manifestacija ,  žele se  osigurati uvijeti za provođenje redovnih programa osnovnog i srednje 
školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti.   
 Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju  
 Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(“Narodne novine” broj 87/08,/09,92/10,105/1090/11,5/12,16/12, 86/12,126/12, 
94/13152/14,7/17)  
      U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2018.godinu predviđena su sredstva za gore navedenu 
namjenu u iznosu od  u ukupnom iznosu od 54.300,00 kuna. 
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- 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  i 94/13)  
Javne potrebe  zadovoljavat će se ostvarivanjem: 

• redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi djece predškolske dobi 

• programa predškole , drugih programa važnih za razvoj predškolskog odgoja 
• uređenje zgrade i okoliša Dječjeg vrtić 
• nabava dječjih igrala 

 U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2018.godinu predviđena su sredstva u ukupnom iznos 
od              923.151,00 kn 

- za provođenje redovitog programa i programa predškole planirana su sredstva  u 
iznosu od               614.437,00 kn 

-  za adaptaciju i uređenje zgrade Dječjeg vrtića”Zvončić” 
( projektna dokumentacija)               107.000,00 kn 

- za uređenje okoliša Dječjeg vrtića               12.000,00 kn 
- nabava dječjih igrala u dvorištu Dječjeg vrtića           189.714,00 kn 

 
 U proračunu Općine Nova Kapela za 2018.godinu za provođenje aktivnosti stipendiranja 
učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 22.500,00 kuna. 
  
 U proračunu Općine Nova Kapela za 2018.godinu za provođenje aktivnosti sufinanciranja 
ljetovanja djece  predviđena su sredstava u iznosu od 13.000,00 kuna 
 

II 
  Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela obvezni su 
gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2019. godine podnijeti 
vjerodostojno i detaljno izvješće za 2018.godinu o utrošku sredstava po Programu javnih potreba  za 
2018.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 objaviti će se u Službenim novinama Općine 
Nova Kapela. 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa:400-01/18-01/11                                
Ur.broj:2178/20-03-18-7                                       

Nova Kapela, 20.prosinca 2018.     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - Anto Žagrić v.r 

 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

21. prosinca 2018. 

 

 
56 

 

 
 
Na temelju članka 49.stavak 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18 ) i članaka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije,broj 
4/2014,Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18 i 32/18 ) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 
11. sjednici održanoj 20.prosinca  2018. godine, donijelo je 
 

IZMJENE I DOPUNE  
 

P R O G R A M A 
utroška sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa  

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela u 2018. godini 

 
Članak 1. 

 
 Ovim Programom utvrđuje se ukupan iznos sredstava  ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini zemljišta 
kako slijedi: 
 
 VRSTE  PRIHODA IZNOS  KN 
1. Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini 120.000 
2.  Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini 485.500 
 UKUPNO 605.500 
 

Članak 2. 
 

 Ovim Programom utvrđuje se raspored sredstava iz članka 1.ovog Programa  
za slijedeće namjene kako slijedi : 
 
 VRSTE  RASHODA IZNOS  KN 
1. Uređenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova  351.250 
2.  Održavanje cesta u zimskim uvjetima  36.000 
3. Poticanje poljoprivredne proizvodnje kroz program sufinanciranja 

udruga i ostali rashodi u poljoprivredi 
41.000 

4. Protugradna obrana  7.000 
5. Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 27.500 
6. Sufinanciranje Lokalne agencije-LAG 48.000 
7. Strategija razvoja Općine Nova Kapela 43.750 
8. Izgradnja ceste Seoce-Siče-Magić Mala 51.000 
 UKUPNO 605.500 
 
 

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 
2018. 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 
2018. 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 2018. 
godini stupa na snagu danom objave u Službenom  novinama Općine Nova Kapela . 
 
Klasa: 320-01/18-01/ 
Ur.broj:2178/20-03-18-2 
Nova Kapela , 20.prosinca  2018.                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - Anto Žagrić v. 



Službene novine Općine Nova Kapela 

21. prosinca 2018. 

 

 
57 

 

 

 

     Na temelju članka 69.stavka 2. i 3.Zakona o šumama (NN broj 68/18)  i članka 30. 

Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “4/2014,Službene 

novine Općine Nova Kapela broj 28/1/ i 32/18) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 11. 

sjednici održanoj 20.prosinca 2018.godine ,donijelo je  

 

 

IZMJENU I DOPUNU  

 

PROGRAMA  
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2018.GODINU 

 

Članak 1. 

            Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.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 2018.godinu predviđaju se sredstva šumskog 

doprinosa u iznosu od 440.000 kuna. 

         Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za Program 2006 : Program 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nova Kapela . 

 

 

Članak 3. 

 

        Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu 

primjenjuje se od 01.01.2018, a objavit će se  u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

Klasa: 400-01/18-01/11             

Ur.broj: 2178/20-03-18-8                           

Nova Kapela,20.prosinca 2018.                                  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - Anto Žagrić v.r 
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 

86/12, 143/13 I 65/17)   i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-

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

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 20.prosinca 2018.godine 

,donijelo je  

 

       

IZMJENE I DOPUNE  

PROGRAMA 
  

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2018.GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

         Programom utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2018.godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade. 

 

Članak 2. 

             

       U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2018.godinu predviđaju se sredstva naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 88.775 kuna. 

 Sredstva iz  prethodnog stavka ovog članka koristit će se za Program 2007 : Program 

prostorno uređenje i unapređenje stanovanja , Aktivnost :A100033-Legalizacija nezakonito 

izgrađenih zgrada . 

 

Članak 3. 

 

          Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela. 

 

Članak 4. 

 

  Izmjene i dopune Programa utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška 

naknade primjenjuje se od 01.01.2018.godine , a objavit će se  u Službenim novinama Općine 

Nova Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-01/18-01/11            

Ur.broj: 2178/20-03-18-9                          

Nova Kapela,20.prosinca 2018 

.                                                                                  

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆ - Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj: 04/14,Službene novine Općine Nova Kapela  br. 28/18, I 32/18) Općinsko vijeće općine Nova 
Kapela na svojoj 11. sjednici održanoj  20. prosinca 2018. godine donijelo je 
 
 
                 IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA 

STAMBENOG PITANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE NOVA KAPELA 

 

 

 

U Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Nova Kapela 

(Službene novine Općine Nova Kapela br. 34/18) u točki 

II. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI  

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na području 

Općine Nova Kapela mijenja se stavak 3. te isti glasi: 

 

„Podnositelj zahtjeva, koji je kupio građevinsko zemljište ili stambeni objekt na području Općine 
Nova Kapela i kupovinom postao njegovim vlasnikom i to od dana objave „Javnog poziva za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Nova Kapela“ može ostvariti 
pomoć za kupnju na ime subvencije kupoprodajne cijene na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog 
ugovora uz uvjet da isti ugovor nije zaključen s članovima obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u 
pobočnoj do četvrtog stupnja) podnositelja zahtjeva i njegovog bračnog druga. Subvencija iznosi 30.000 
kuna za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta u naseljima Nova Kapela i Batrina, a u 
naseljima Bili Brig, Magić Mala, Siče, Seoce, Dragovci, Donji Lipovac, Sredjni Lipovac, Gornji Lipovac, Stara 
Kapela i Pavlovci iznosi 50.000 kuna.“ 

 

 

U Mjeri 2.: Financijska pomoć za gradnju obiteljske kuće (stambeni objekt) mijenja se 

stavak 1. te isti glasi: 

 

„Podnositelj zahtjeva, koji je vlasnik građevinskog zemljišta, a  namjerava graditi obiteljsku kuću 
(stambeni objekt) na području Općine Nova Kapela  od dana objave „Javnog poziva za poticanje 
rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Nova Kapela“ može ostvariti 
pomoć za gradnju pod uvjetom da gradnja iste nije započeta. Subvencija iznosi 30.000 kuna za gradnju 
stambenog objekta u naseljima Nova Kapela i Batrina, a u naseljima Bili Brig, Magić Mala, Siče, Seoce, 
Dragovci, Donji Lipovac, Sredjni Lipovac, Gornji Lipovac, Stara Kapela i Pavlovci iznosi 50.000 kuna.“ 

 
 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Nova Kapela“.  

                                                                  

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

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

 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/14) i 
Izmjena i dopuna Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2018.  godine, donijelo je  
 

 
O D L U K U  

 
o dodjeli stipendija za 

akademsku godinu 2018./2019. redovnim studentima na preddiplomskom, integriranom i diplomskim 
studijima te stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima  

 
 
 

Članak 1. 
Na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka dodjelu stipendije Općine Nova Kapela  dodjeljuje se 7 stipendija 
za akademsku godinu 2018./2019. redovnim studentima na preddiplomskom, integriranom i diplomskim studijima te 
stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima  
 
 

Članak 2. 
U akademskoj godini  2018./2019. dodjeljuju se stipendije slijedećim studentima po abecednom redu:  

 

 
Članak 4. 

Međusobni odnosi o korištenju stipendija regulirat će se Ugovorom, sukladno Natječaju. 
 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE  
 

KLASA: 604-01/18-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-21 
Nova Kapela,20. prosinac 2018. 

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                  Anto Žagrić v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Ivan Didović 

2. Karlo Đaković 

3. Gorana Kvaternik 

4. Matej Mulc 

5.     Mislav Prša 

        6.    Barbara Rupil  

        7.   Valentina Smolić 
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Na temelju članka 28.  i članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17.) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj  4/14 i Službene novine Općine Nova Kapela br. 28/18 i 32/18) , 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 11.  sjednici od 20. prosinca 2018. godine, donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Nova Kapela 
 
 
 

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

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

Članak 3. 
Obavljanje javne usluge iz članka 1. ove Odluke dodjeljuje se „KOMUNALCU DAVOR“ d.o.o., do 31.12.2019. 
godine. 
 

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

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

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

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-07/18-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-18-01 
Nova Kapela,20. prosinca 2018.   

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA - Anto Žagrić v.r 
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Temeljem 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 i 19/13) te članaka 30. Statuta 
Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 4/14, Službene novine Općine Nova 
Kapela, broj 28/18 i 32/18), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 
70/17), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 
121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) – u daljnjem tekstu: Uredba, 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 11. sjednici održanoj 20. 12. 2018.g. donosi  
 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU AKTIVNOSTI, PROJEKATA I/ILI PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE 
DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Područje primjene 
 

Članak 1. 
 
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna 
Općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Općina) udrugama koje provode aktivnosti, projekte i/ili 
programe od interesa za opće dobro. 
 
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na druge 
organizacije civilnog društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva (u 
daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro 
prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, ostale neprofitne 
organizacije). 
 
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa 
ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina, trgovačkih društava kojima je Općina osnivač ili suosnivač 
i/ili ima udio te dodjeljivanje financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške u pravima, 
pokretninama i nekretninama na ime članarine u udruzi. 
 
(4) Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške iz stavka 3. ovog članka 
bit će definirani od nadležnog tijela Općine kroz proračun i program javnih potreba. 
 

Članak 2. 
 

(1) Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se 
udrugama odobravaju i dodjeljuju financijska sredstva iz proračuna Općine za: 
 

- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (potpore za redovni rad 
udruga korisnika sredstava proračuna Općine kojima se osigurava trajnost i stabilnost 
onih udruga koje su od posebnog značaja za Općinu), 

 
- sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i 

projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih izvora te potpore za 
projekte koje udruge provode u partnerstvu s Općinom ili s jednim ili više partnera na 
lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, 

 
- provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani 

strateškim i planskim dokumentima Općine, 
 

- provedbu programa javnih potreba na području Općine utvrđenih posebnim zakonom, 
 

- obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom, 
 

- pružanje socijalne usluge na području Općine temeljem posebnog propisa, 
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- programe ili projekte zapošljavanja, 
 

- donacije i sponzorstva, 
 

- provedbu nacionalnih, regionalnih i lokalnih programa javnih potreba utvrđenih 
posebnim zakonom i 

 
- druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine. 

 
(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i kada se udrugama odobravaju 
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama. 
 

Članak 3. 
 

(1) Financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje imaju 
registrirano sjedište na području Općine i/ili aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za opće dobro 
obavljaju, u većoj mjeri na području Općine, odnosno na zemljopisnom području različitom od teritorija 
Općine ako na taj način promoviraju Općinu i doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, 
regionalnoj, nacionalnoj i inozemnoj razini. 
 
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, udrugama koje imaju registrirano sjedište izvan područja Općine, 
odobravaju se i dodjeljuju financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške u smanjenom obliku, i to 
samo ako se njihovim aktivnostima, projektima i/ili programima potiče i razvija suradnja s udrugama s 
područja Općine ili promovira Općina ili na drugi način doprinosi ugledu i prepoznatljivosti Općine. 
 
(3) Udrugama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odobrit će se i dodijeliti financijska sredstva, odnosno 
nefinancijske podrške za djelatnosti vezane uz: 
 

- sport (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, borilački sportovi, šah, gimnastika, 
streljaštvo, lov i dr.), 

 
- kulturu i tehničku kulturu (njegovanje povijesne baštine, pjevanje, ples, izrada raznih 

rukotvorina, slikarstvo, promicanje i razvoj turizma, promicanje informatičke 
pismenosti i kulture i dr.), 

 
- djelatnosti udruga vezane uz promicanje i razvoj gospodarstva (poljoprivreda, prerada 

proizvoda, prehrana, ruralni razvoj, šumarstvo, poduzetništvo i dr.), 
 

- ostala područja (briga za djecu i mlade, zaštita okoliša i prirode, skrb za starije i 
nemoćne, dobrovoljno vatrogastvo, promicanje i razvoj volonterstva, socijalne usluge i 
humanitarna djelatnost, održivi razvoj, razvoj lokalne zajednice, razvoj i promicanje 
znanosti i obrazovanja i dr.). 

 
Pojmovi 

 
Članak 4. 

 
(1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju se osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i 
promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava 
osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te 
mirotvorstvu i borbi protiv nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti Domovinskog rata, zaštiti, brizi 
i izobrazbi djece i mladih te njihovom aktivnom sudjelovanju u društvu, prevenciji i borbi protiv svih 
oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih 
skupina, promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i 
razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti 
zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i 
informatičke kulture, sporta, dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje 
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se po svojoj prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području 
mogu smatrati djelovanjem od interesa za opće dobro. 
 
(2) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i otkloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane 
troškove i resurse. 
 
(3) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz 
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji, a mogu biti jednogodišnji ili višegodišnji. 
 
(4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva s 
ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito. Mogu biti sportske, 
kulturne, zabavne, socijalne, gastronomske i dr. 
 
(5) Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na dijelu 
ili cijelom području Općine osmisli i provodi dio građana okupljenih u školu i sl., a u pravilu su 
komunalnog ili humanitarnog karaktera s ciljem podizanja razine kvalitete življenja u zajednici kroz 
poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala. 
 

Nadležnost i djelokrug 
 

Članak 5. 
 

(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima odobravanja i dodjele financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške udrugama nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine preko 
Povjerenstva za provedbu natječaja i ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa od 
interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka je nezavisno stručno tijelo koje odlukom osniva i njegove članove 
imenuje Načelnik Općine Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Načelnik). Prilikom donošenja odluke o 
imenovanju članova Povjerenstva Načelnik će voditi računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja i 
rada udruga u određenom području, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje. 
Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva odredit će se i iznos primjerene novčane naknade za 
dodatne članove Povjerenstva iz stavka 5. ovog članka. 
 
(3) Povjerenstvo broji 3 – 5 članova koji se imenuju iz reda zaposlenika Općine. Za potrebe ovog 
Pravilnika zaposlenikom Općine smatra se i zamjenik Načelnika ako svoju dužnost obavlja volonterski, 
osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini za vrijeme trajanja 
ugovora o stručnom osposobljavanju te osobe koje se nalaze na radu u Općini putem ostalih mjera aktivne 
politike zapošljavanja koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (javni rad, Mladi za EU i sl.). 
 
(4) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan. 
 
(5) Ako članovi Povjerenstva imenovani iz reda zaposlenika Općine ne raspolažu dovoljnim stručnim 
znanjem iz područja koje je predmet odobravanja i dodjele financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške može se, kao dodatni član Povjerenstva imenovati jedna ili više osoba koja se svojim radom i 
djelovanjem istaknula u području koje je predmet odobravanja i dodjele financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške uz uvjet da ukupan broj članova Povjerenstva bude neparan te da većina od 
ukupnog broja članova Povjerenstva budu članovi imenovani iz reda zaposlenika Općine. Prije imenovanja 
dodatnih članova Povjerenstva, Općina može raspisati javni poziv za prijavu osoba koje su spremne 
sudjelovati u radu Povjerenstva. 
 
(6) Povjerenstvo većinom glasova svih članova između sebe bira predsjednika Povjerenstva. 
 
(7) Predsjednik Povjerenstva predstavlja Povjerenstvo, potpisuje akte Povjerenstva, donosi odluku koje se 
prijave nakon ocjenjivanja propisanih uvjeta natječaja upućuju u daljnji postupak, o radu Povjerenstva 
izvještava Načelnika, a za svoj rad je odgovoran Povjerenstvu i Načelniku. 
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(8) Povjerenstvo radi na temelju poslovnika kojeg svi članovi Povjerenstva prihvaćaju potpisivanjem 
izjave o prihvaćanju, a obvezni su potpisati i izjavu o nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3. 
Uredbe. 
 
(9) Članovi Povjerenstva imenovani iz reda zaposlenika Općine nemaju pravo na novčanu naknadu za svoj 
rad u Povjerenstvu, ukoliko poslove iz nadležnosti Povjerenstva obavljaju u uredovno vrijeme. 
 
(10) Dodatni članovi Povjerenstva za svoj rad u Povjerenstvu imaju pravo na primjerenu novčanu 
naknadu čija se visina određuje odlukom iz stavka 2. ovog članka, a sredstva se osiguravaju u proračunu 
Općine. 
 

Članak 6. 
 

Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika u svome radu: 
 

- predlaže prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja, 
 

- predlaže natječajnu dokumentaciju, 
 

- prati tijek javnog objavljivanja i provedbe natječaja, 
 

- ispituje ispunjavaju li prijavitelji natječaja uvjete postavljene natječajem, 
 

- ocjenjuje kvalitetu prijave, 
 

- utvrđuje prijedlog odluke o  financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa 
za opće dobro koje provode udruge, 

 
- daje prijedloge za načine stručnog praćenja provedbe aktivnosti, projekata i/ili 

programa financiranih na temelju natječaja, 
 

- priprema izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge, 
 

- obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz natječaj. 
 

Definiranje prioritetnih područja financiranja 
 

Članak 7. 
 

Jedinstveni upravni odjel Općine će u postupku donošenja proračuna Općine utvrditi prioritete 
financiranja te će se u proračunu Općine, u okviru mogućnosti, osigurati financijska sredstva za njihovo 
financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika. 
 

Okvir za dodjelu financijskih sredstava 
 

Članak 8. 
 

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine namijenjen za 
zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu udrugama putem natječaja, Općina će unaprijed 
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji 
obuhvaća: 
 

- ukupan iznos raspoloživih sredstava, 
 

- iznose predviđene za pojedina programska područja ako će se natječaji raspisivati za 
više programskih područja, 

 
- najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava, 
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- očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro. 

 
Članak 9. 

 
Općina će pri financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode 
udruge primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja te praćenje, vrednovanje i 
izvještavanje financiranja, definirane Uredbom. 
 

Članak 10. 
 

Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge 
prijavljivati svoje aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za opće dobro. 
 
II. MJERILA ZA FINANCIRANJE, KRITERIJI ODABIRA I POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA 
 

Prihvatljivi prijavitelji 
 

Članak 11. 
 

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće 
dobro udrugama, potencijalnim korisnicima ako ispunjavaju sljedeće uvjete: 
 

- upisani su u odgovarajući Registar, 
 

- registrirani su kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha 
nije stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva), 

 
- svojim su se statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet 

financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i 
zakonom, 

 
- aktivnost, projekt i/ili program koji prijavljuju na natječaj ocijenjen je kao značajan 

(kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog društva, 
 

- uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 
proračuna Općine i drugih javnih izvora, 

 
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine, 
 

- protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti, projekta 
i/ili programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili 
kaznena djela definirana člankom 48. stavkom 2. alinejama c) i d) Uredbe, 

 
- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te 

način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima, 
 

- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu 
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro, programa javnih potreba, 
javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga, 

 
- imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i 

drugim institucijama. 
 
(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Općina može natječajem propisati i dodatne uvjete natječaja koje 
moraju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su: 
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- u provedbu aktivnosti, projekata i/ili programa su uključeni volonteri, posebice mladi 
koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno 
sudjelovanje u demokratskom društvu, 

 
- umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog 

partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja 
potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr. 

 
Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja 

 
Članak 12. 

 
(1) Jedinstveni upravni odjel Općine će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna Općine, izraditi i na 
mrežnim stranicama Općine ili na drugi prikladan način objaviti godišnji plan objave natječaja za 
financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. 
 
(2) Godišnji plan objave natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih 
sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedine aktivnosti, projekta odnosno 
programa, očekivanom broju aktivnosti, projekata i/ili programa koji će se ugovoriti za financiranje i po 
potrebi druge podatke. 
 

Javni natječaj 
 

Članak 13. 
 

(1) Financiranje svih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u 
područjima navedenim u članku 3. stavku 3. ovog Pravilnika provodi se putem javnog natječaja ili javnog 
poziva čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške i 
omogućava dobivanje što većeg broja prijava i odabir najkvalitetnijih aktivnosti, projekata, odnosno 
programa, a šira javnost se obavještava o prioritetnim područjima djelovanja. 
 
(2) Iznimno, financijska sredstva proračuna Općine, odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju se bez 
objavljivanja natječaja u sljedećim slučajevima: 
 

- kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške da u suradnji s udrugama hitno djeluje u rokovima u kojima nije 
moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo 
izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava, 

 
- kada se financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju udruzi ili skupini 

udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog 
područja za koje se financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju, ili je 
udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili 
zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode, 

 
- kada se financijska sredstva, odnosno nefinancijska podrška dodjeljuju udruzi kojoj su 

zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti, 
 

- kada se prema mišljenju Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, jednokratno 
dodjeljuju financijska sredstva do 5000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga 
nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih 
sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih 
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

 
Članak 14. 

 
(1) Natječaj iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika raspisuje Načelnik. 
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(2) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje prijava, sklapanje ugovora o korištenju 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške, način provjere te izvještavanja u vezi korištenja 
dodijeljenih sredstava. 
 
(3) Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Općine ili 
na drugi prikladan način, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim ili tjednim 
glasilima, na društvenim mrežama ili slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese. 
 
(4) Natječaj za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće 
dobro koje provode udruge bit će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave. 
 
(5) Ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa, donošenje odluke o njihovom 
financiranju i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čije su aktivnosti, projekti i/ili programi od 
interesa za opće dobro prihvaćeni mora biti dovršeno u roku od 120dana, računajući od isteka roka za 
dostavu prijava aktivnosti, projekata i/ili programa. 
 

Članak 15. 
 

Pripremu natječajne dokumentacije i poslove oko raspisivanja natječaja provodi Povjerenstvo iz članka 5. 
stavka 1. ovog Pravilnika, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 
 

Dokumentacija za provedbu natječaja 
 

Članak 16. 
 

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja, na prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, 
utvrđuje Načelnik. 
 
(2) Obveznu natječajnu dokumentaciju čine: 
 

- tekst natječaja, 
 

- upute za prijavitelje, 
 

- obrasci za prijavu aktivnosti, projekta i/ili programa: 
 
- obrazac opisa aktivnosti, projekta i/ili programa, 
 
- obrazac proračuna aktivnosti, projekta i/ili programa, 
 

- popis priloga koji se prilažu prijavi, 
 

- obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti aktivnosti, projekta i/ili programa, 
 

- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 
 

- obrazac ugovora o financiranju aktivnosti, projekta i/ili programa, 
 

- obrasci za izvještavanje: 
 
- obrazac opisnog izvješća provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa, 
 
- obrazac financijskog izvješća provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa. 
 
(3) Tekstom natječaja može se utvrditi da se kao prilog financijskom planu dostavljaju dokumenti na 
osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, procjene troškova i sl.). 
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(4) Ovisno o vrsti natječaja i aktivnostima, projektima i/ili programima od interesa za opće dobro koje 
provode udruge, Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika može predložiti, a Načelnik utvrditi da 
natječajnu dokumentaciju čine i: 
 

- obrazac izjave o partnerstvu, kad je primjenjivo, 
 

- obrazac životopisa voditelja aktivnosti, projekta i/ili programa, 
 

- obrazac izjave o aktivnostima, projektima i/ili programima udruge financiranim iz 
javnih izvora, 

 
- obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenog u opisu projektnih ili programskih 

aktivnosti da je upoznat s aktivnostima, projektom i/ili programom i svojim 
sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo. 

 
Članak 17. 

 
(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i 
ovog Pravilnika. 
 
(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala ili ručno i šalju u 
papirnatom obliku. 
 
(3) Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje 
organizacije te ovjerene službenim pečatom organizacije. 
 
(4) Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) uz napomenu 
(naziv natječaja). 
 

Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 
 

Članak 18. 
 

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika 
pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, sve sukladno 
odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 
 
(2) Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od 8 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik Povjerenstva donosi odluku koje se prijave 
upućuju u daljnji postupak, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja 
propisanih uvjeta natječaja. 
 

Članak 19. 
 

U postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja provjerava se: 
 

- je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku, 
 

- je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju, 
 

- ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa prihvatljiva, 
 

- ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za 
prijavitelje natječaja, 

 
- jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te 

 
- jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti natječaja. 
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Članak 20. 
 

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 
moraju biti obaviještene u roku od najviše 8 dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu u roku od 8 
dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor Načelniku, koji će u roku od 8 dana od primitka 
prigovora o istome odlučiti. 
 
(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Načelnika, prijava će biti upućena u daljnji postupak, a u 
slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. 
 
(3) Na način podnošenja prigovora i postupak Povjerenstva po zaprimanju prigovora, na utjecaj prigovora 
na daljnji tijek postupka te na konačnost odluke o prigovoru, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 
24. stavaka 5. - 7. ovog Pravilnika. 
 

Kriteriji za ocjenu aktivnosti, projekata i/ili programa 
 

Članak 21. 
 

(1) Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile 
propisane uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani ovim Pravilnikom te daje prijedlog za 
odobravanje i dodjelu financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške za aktivnosti, projekte i/ili 
programe, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje Načelnik. 
 
(2) Kriteriji za bodovanje za dodjeljivanje financijskih sredstava za namjenu iz članka 2. stavka 1. alineje 1. 
ovog Pravilnika za svaku pojedinu prijavu su sljedeći: 
 
I. Nastupi i natjecanja  
 
Na općinskoj razini 1 bod 
 
Na županijskoj razini 

Najniži rang 2 boda  
6 bodova Srednji rang 4 boda 

Najviši rang 6 bodova 

Na državnoj razini 8 bodova 
Inozemna gostovanja 10 bodova 
 
Ukupan broj bodova po ovom kriteriju dobije se tako da se broj nastupa na pojedinoj razini pomnoži s 
brojem bodova koji ta razina nosi. Kod vrednovanja broja bodova po ovom kriteriju uzima se broj bodova 
koji je ostvaren za najvišu razinu nastupa i/ili natjecanja ili, iznimno broj bodova  ostvaren za nižu razinu 
ako se po pravilima za izračun ukupnog broja bodova iz ovog stavka za tu razinu ostvaruje više bodova, 
nego za nastupe i/ili natjecanja na višoj razini. 
Rangovi natjecanja na županijskoj razini se odnose prvenstveno na udruge kojima je sport osnovna 
djelatnost i koje sudjeluju u organiziranim oblicima natjecanja (npr. I. ŽNL, II. ŽNL, III. ŽNL i sl.). 
 
II. Uključenost djece i mladih do 18 godina starosti 
Do 15 1 bod 
16-25 3 boda 
26-50 5 bodova 
50 i više 8 bodova 
 
III. Masovnost članova udruge 
Do 15 članova 1 bod 
16-30 članova 2 boda 
31-50 članova 4 boda 
51-100 članova 6 bodova 
Preko 100 članova 8 bodova 
 
IV. Vrijeme djelovanja udruge 
1-3 godina djelovanja 1 bod 
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3-7 godina djelovanja 2 boda 
7-10 godina djelovanja 4 boda 
10-14 godina djelovanja 7 bodova 
Više od 14 godina djelovanja 10 bodova 
 
V. Organizacija manifestacija (natjecanja, sajmovi, tribine, predavanja, obilježavanja važnih datuma) koje 
su značajne za Općinu, a u koju je uključeno 
Do 50 sudionika 1 bod 
51-100 sudionika 2 boda 
101-200 sudionika 3 boda 
201-300 sudionika 4 boda 
Više od 300 sudionika 5 bodova 
 
Kod vrednovanja po ovom kriteriju uzimaju se u obzir sve manifestacije koje je udruga organizirala, a 
ukupan broj bodova se dobije tako da se zbroji broj bodova za svaku pojedinu manifestaciju. 
U slučaju da udruga ne ispunjava minimalne uvjete za ocjenjivanje po nekom od kriterija, prijava se po tim 
kriterijima ne ocjenjuje. 
 
VI. Značajnost udruge za Općinu (promocija u bilo kojem obliku i sl.) 
Nema značenja 0 bodova 
Značajno      2 boda 
Vrlo značajno 5 bodova 
Osobito značajno 7 bodova 
 
 
(3) Za svaki od propisanih kriterija, osim za kriterij pod točkom VI. podnositelj zahtjeva uz prijavu na 
natječaj dostavlja odgovarajuće dokaze (dokazi o statusu, rangu natjecanja, fotografije, izvješća, zapisnici, 
potpisne liste i sl.). 
 
(4) Provjeru svakog pojedinog dokaza Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika može provjeriti 
uvidom u dokumentaciju organizacije i/ili izravno na terenu. 
 
(5) Bodove za kriterij pod točkom VI. Povjerenstvo daje po slobodnoj ocjeni. 
Ukoliko se članovi ne mogu složiti o broju bodova, tada svaki od članova daje svoje bodove te se određuje 
prosječni broj bodova (bodovi svakog pojedinog člana se zbroje pa podjele s brojem prisutnih  članova 
Povjerenstva koji su vrednovali prijavu). 
U slučaju da je bodove davalo najmanje 5 članova Povjerenstva, prosječna ocjena se utvrđuje na način da 
se od ukupnog zbroja svih bodova oduzme najviši i najniži iznos bodova koji je pojedini član dao, a ostatak 
podijeli s onim brojem članova koji su bodovali prijavu nakon oduzimanja najviše i najniže vrijednosti. 
Prosječna ocjena se zaokružuje na najbliži cijeli broj. 
 
(6) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave dokaze prema kojima se vrši bodovanje prilaže prema 
stanju na dan 31. prosinca godine koja je prethodila godini u kojoj se podnosi prijava na natječaj. 
 
(7) Broj bodova za svaku pojedinu prijavu ostvarenih po ovom kriteriju izračunava se na način da se svi 
bodovi iz ovog članka zbroje i na taj način utvrđuje ukupno ostvareni broj bodova. 
 
(8) Ukupan iznos sredstava za pojedino programsko područje, predviđen natječajem koji se odobrava i 
dodjeljuje korisnicima dijeli se s ukupnim zbrojem bodova, izračunatih prema kriterijima iz stavka 2. ovog 
članka, koji su ostvarile sve prijave zajedno u istom programskom području i na taj način se dobiva 
vrijednost boda. 
 
(9) Iznos sredstava koji će biti odobren i dodijeljen svakoj pojedinoj udruzi dobije se tako da se vrijednost 
boda iz stavka 8. ovog članka pomnoži s brojem bodova koji je pojedina prijava ostvarila prema kriterijima 
iz stavka 2. ovog članka. 
Radi usklađivanja obrasca proračuna aktivnosti, projekta i/ili programa ukupan iznos sredstava koji se 
dobije na opisani način može se zaokružiti na najbliži viši ili niži cijeli broj, višekratnik broja 500. 
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(10) Ako se financijska sredstva dodjeljuju za namjene iz članka 2. stavka 1. alineja 2. – 10. ovog Pravilnika 
kriteriji za svaku pojedinu prijavu su sljedeći: 
 
I. Institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera 
Iskustvo prijavitelja i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa 1-5 bodova 
Iskustvo partnera i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa (ako se 
projekt/program prijavljuje u partnerstvu) 

1-5 bodova 

Upravljački kapacitet (osoblje, oprema i sposobnost vođenja 
projekta/programa) prijavitelja/partnera za vođenje projekta/programa 

 
1-5 bodova 

Struktura upravljanja projektom/programom (jasno definiran projektni tim i 
obveze njegovih članova) 

1-5 bodova 

 
 
 
 
 
 
 
II. Relevantnost projekta/programa 
Usklađenost projekta/programa s područjem natječaja 1-5 bodova 
Jesu li ciljevi projekta/programa jasno definirani i realno dostižni? 1-5 bodova 
Jesu li aktivnosti projekta/programa jasne, opravdane, razumljive i 
provedive? 

1-5 bodova 

Jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvarenja tih 
rezultata? 

1-5 bodova 

Ima li projekt/program jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.)? 
Definira li projekt/program i u kojoj mjeri njihove probleme i potrebe? 

 
1-5 bodova 

Pridonosi li projekt/program u kojoj mjeri rješenju problema ili potreba 
korisnika? 

1-5 bodova 

U kojoj mjeri su rezultati projekta/programa održivi? Jesu li kvalitetno 
osmišljeni mehanizmi upravljanja rizicima u provedbi projekta/programa? 

 
1-5 bodova 

Uspostavlja li projekt/program model koji će druge organizacije na razini 
županije i/ili Republike Hrvatske moći primijeniti/ponoviti? 

1-5 bodova 

 
III. Proračun (troškovi) 
Jesu li troškovi projekta/programa realni u odnosu na rezultate i predviđeno 
vrijeme trajanja? 

(1-5)x2 bodova 

Jesu li troškovi projekta/programa usklađeni s planiranim aktivnostima 
projekta/programa? 

(1-5)x2 bodova 

 
IV. Prednost u financiranju 
Uključenost volontera u provedbu projekta/programa 1-5 bodova 
Hoće li udruge tijekom provedbe projekta/programa zaposliti najmanje 
jednog stručnjaka odgovarajuće struke u određenom području i 
koordinatora volontera? 

 
1-5 bodova 

Uključenost dodatnih partnera u provedbu projekta/programa (osim 
obveznog partnera) 

1-5 bodova 

Prijavljeni projekt/program predviđa nove inicijative u zajednicama s nižim 
stupnjem razvijenosti 

1-5 bodova 

 
V. Opisna ocjena 
Opisna ocjena mora biti sukladna broju bodova iz brojčane ocjene projekta/programa. 
 
(11) Svaki član Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika samostalno ocjenjuje pojedine prijave 
udruga, upisujući u obrazac za procjenu kvalitete prijave bodove od 1-5 za svako postavljeno pitanje. 
 
(12) Ukupan broj bodova za svaku pojedinu prijavu ostvaren po ovom kriteriju dobije se zbrajanjem svih 
bodova koje je pojedinoj prijavi dodijelio svaki član Povjerenstva. 
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(13) Kada je predmet natječaja dodjela nefinancijske podrške, bodovanje svake pojedine prijave vrši se 
prema kriterijima iz stavaka 2. ili 10. ovog članka, ovisno o namjeni iz članka 2. ovog Pravilnika. 
Tekstom natječaja će se odrediti koja su prava, pokretnine i nekretnine predmet dodjele. 
Pri utvrđivanju prijedloga koja će udruga dobiti koje pravo, pokretninu i nekretninu, Povjerenstvo iz 
članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika će voditi računa o dosadašnjim korisnicima prava, pokretnine i 
nekretnine koji su predmet dodjele. 
 

Javna objava rezultata 
 

Članak 22. 
 

(1) Nakon donošenja odluke o aktivnostima, projektima i/ili programima kojima su odobrena financijska 
sredstva, odnosno nefinancijske podrške Općina će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o 
udrugama, aktivnostima, projektima i/ili programima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih 
sredstava financiranja, odnosno pravima, pokretninama i nekretninama koja su odobrena. 
 
(2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijskih podrški obavijestiti udruge čije aktivnosti, projekti i/ili programi nisu prihvaćeni za 
financiranje o razlozima nefinanciranja njihovih aktivnosti, projekata i/ili programa uz navođenje 
ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene 
ocjenjivanih aktivnosti, projekata i/ili programa. 
 

Pravo uvida 
 

Članak 23. 
 
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške može se na njihov 
zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o  rezultatima natječaja omogućiti uvid u 
ocjenu njihove aktivnosti, projekta i/ili programa uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama 
koje su ocjenjivale aktivnosti, projekte i/ili programe. 
 

Prigovor 
 

Članak 24. 
 

(1) Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške omogućiti podnošenje prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja. 
 
(2) Prigovor se može podnijeti u roku 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, 
odnosno od dana primitka odluke o dodjeli financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške. 
 
(3) Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, 
ukoliko korisniksmatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. 
 
(4) Prigovor se ne može podnijeti iz razloga nezadovoljstva visinom odobrenih sredstava. 
 
 
 
(5) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške, 
kao ni daljnji tijek postupka. 
 
(6) Prigovor se podnosi Povjerenstvu iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika neposredno u pisanom obliku, 
poštom ili usmeno na zapisnik, koje će preispitati navode prigovora te ga uputiti Načelniku, koji uzimajući 
u obzir sve okolnosti slučaja, donosi odluku o prigovoru. 
 
(7) Odluka Načelnika o prigovoru je konačna. 
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(8) Rok za donošenje odluke o prigovoru je 8 dana od dana zaprimanja prigovora. 
 

Sklapanje ugovora 
 

Članak 25. 
 

(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške (u 
daljnjem tekstu: korisnici) Općina će potpisati ugovor o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa, 
odnosno ugovor o odobravanju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama najkasnije 
30 dana od dana donošenja odluke o financiranju. 
 
(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa, 
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika će pregovarati o stavkama proračuna aktivnosti, 
projekta i/ili programa i opisnog dijela aktivnosti, projekta i/ili programa koje treba izmijeniti, a postupak 
pregovaranja je potrebno okončati do potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
ugovora o odobravanju nefinancijske podrške. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio 
ugovora o dodjeli financijskih sredstava, odnosno ugovora o odobravanju nefinancijske podrške. 
 
(3) U slučajevima iz članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika Općina i korisnik sredstava dužni su sklopiti 
ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva 
proračuna Općine utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih 
sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. 
 
(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske se na 
odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Općine, odnosno 
nefinancijske podrške dodjeljuju bez raspisivanja natječaja. 
 

Članak 26. 
 

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru jednog natječaja, i 
posebnog dijela. 
 
(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške udrugama iz javnih izvora za aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za opće 
dobro te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi  ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih 
propisa Republike Hrvatske i Općine. 
 
(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama 
utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, odgovornost, 
sukob interesa, povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i 
praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava, provedbeni rok aktivnosti, projekta i/ili 
programa, produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani 
troškovi, plaćanje i kamate na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, konačni iznos 
financiranja od strane davatelja financijskih sredstava, odnosno nefinancijske podrške te povrat sredstava 
i pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata sredstava u slučaju nevraćanja neutrošenih ili 
nenamjenski utrošenih sredstava. 
 
(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv aktivnosti, 
projekta i/ili programa, iznos financiranja, rokovi provedbe i sl. 
 
III. PRAĆENJE PROVEDBE AKTIVNOSTI, PROJEKATA I/ILI PROGRAMA 
 

Članak 27. 
 

(1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja 
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih 
aktivnosti, projekata i/ili programa udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj 
odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom 
Pravilniku i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 
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(2) Praćenje provedbe financiranih aktivnosti, projekata i/ili programa će se vršiti na dva načina: 
prihvaćanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te, po potrebi, kontrolom na licu mjesta 
od strane ovlaštenog službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine. 
 
(3) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski odnos između davatelja financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške i udruge kao provoditelja aktivnosti, projekta i/ili programa, a na temelju 
praćenja i vrednovanja rezultata pojedinačnih aktivnosti, projekata i/ili programa,  u cilju utvrđivanja 
učinkovitosti ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu dogodile 
zahvaljujući provedbi potpore, Općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog natječaja i planirati 
buduće aktivnosti u pojedinom prioritetnom području financiranja. 
 

Članak 28. 
 

(1) Korisnik sredstava proračuna Općine dužan je na propisanim obrascima dostaviti opisno i financijsko 
izvješće. 
 
(2) Svi uvjeti vezani uz izvještavanje bit će izričito ugovoreni. 
 
(3) Uz opisna izvješća mogu se, po potrebi, dostaviti i popratni materijali (isječci iz novina, video i audio 
zapisi, fotografije i dr.). 
 
 
 
(4) U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi aktivnosti, projekta i/ili programa, neovisno o 
tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz 
sredstava proračuna Općine (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s 
obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa). 
 

Članak 29. 
 

Vrednovanje provedenih aktivnosti, projekata i/ili programa u pravilu provodi i sam korisnik  financijskih 
sredstava, odnosno nefinancijske podrške dodatnim analizama rezultata aktivnosti, projekta i/ili 
programa (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.). 
 

Zabrana dvostrukog financiranja 
 

Članak 30. 
 

Bez obzira na kvalitetu predložene aktivnosti, projekta i/ili programa Općina neće dati financijska 
sredstva za aktivnosti, projekte i/ili programe koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim 
propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, projekt i/ili programkoji se provodi na istom području, u isto 
vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora. 
 
IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I MODELI FINANCIRANJA 
 

Članak 31. 
 

(1) Dodijeljena financijska sredstva korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju aktivnosti, projekta 
i/ili programa utvrđenih ugovorom o dodjeli financijskih sredstava i proračunom aktivnosti, projekta i/ili 
programa koji je sastavni dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava. 
 
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 
opravdanih troškova u realizaciji aktivnosti, projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom. 
 
(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine smatrat će se 
nenamjenskim trošenjem sredstava. 
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(4) Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama korisnik je dužan koristiti isključivo 
za realizaciju aktivnosti, projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom o odobravanju nefinancijske 
podrške. 
 

Prihvatljivi troškovi 
 

Članak 32. 
 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije: 
 

- nastali su za vrijeme razdoblja provedbe aktivnosti, projekta i/ili programa u skladu s 
ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i troškova 
vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvješća. Postupci javne 
nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali 
ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora, 

 
- moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu aktivnosti, projekta i/ili 

programa, 
 

- nužni su za provođenje aktivnosti, projekta i/ili programa koji je predmetom dodjele 
financijskih sredstava, 

 
- mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika 

financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, 
 

- trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog 
upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost. 

 
Članak 33. 

 
(1) U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o 
javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi korisnika i njihovih partnera: 
 

- troškovi zaposlenika angažiranih na projektima i/ili programima koji odgovaraju 
stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima 
vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe, 

 
- putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 

aktivnosti, projektu i/ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini 
iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog 
proračuna, 

 
- troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih)  namijenjenih  

isključivo za aktivnost, projekt i/ili program te troškovi usluga pod uvjetom da su u 
skladu s tržišnim cijenama, 

 
- troškovi potrošne robe, 

 
- troškovi podugovaranja, 

 
- troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih 

usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, 
umnožavanje, osiguranje itd.). 

 
(2) Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: 
energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi neizravni troškovi koji nisu povezani 
s provedbom aktivnosti, projekta i/ili programa, u maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog 
iznosa financiranja iz proračuna Općine. 
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Neprihvatljivi troškovi 

 
Članak 34. 

 
Neprihvatljivim troškovima aktivnosti, projekta i/ili programa smatraju se: 
 

- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova, 
 

- dospjele kamate, 
 

- stavke koje se već financiraju iz javnih izvora, 
 

- kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje aktivnosti, 
projekta i/ili programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika i/ili partnere 
najkasnije po završetku aktivnosti, projekta i/ili programa, 

 
- gubitci na tečajnim razlikama, 

 
- zajmovi trećim stranama, 

 
- troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se 

kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine dio tih troškova može 
priznati kao prihvatljiv trošak), 

 
- troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim 

slučajevima kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine dio tih 
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak). 

 
Visina sredstava i model isplate 

 
Članak 35. 

 
(1) Visina sredstava koju će svaki korisnik financijskih sredstava ostvariti iz proračuna Općine bit će 
definirana kroz postupak propisan ovim Pravilnikom. 
 
(2) Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, 
sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika. 
 
(3) U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može 
utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u natječaju. 
 

 
 
 

Članak 36. 
 

(1) Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg 
iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši 
procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna aktivnosti, projekta i/ili programa. 
 
(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika, Općina će, temeljem obrazložene odluke ako se aktivnosti, projekt i/ili program ne provodi ili 
se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena 
u skladu sa stvarnim provođenjem aktivnosti, projekta i/ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru. 
 
V. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA 
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Članak 37. 
 

(1) Sva financijska sredstva, koje Općina dodjeljuje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti, 
projekte i/ili programe koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim  višegodišnjeg 
financiranja koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se definirati samim natječajem. 
 
(2) Korisnici kojima Općina odobri višegodišnja financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu tu istu 
vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne  prethodna višegodišnja potpora Općine. 
 
(3) Korisnici višegodišnjeg financiranja Općine mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na druge 
natječaje Općine isključivo kroz predlaganje drugih aktivnosti, projekata i/ili programa, inicijativa i 
manifestacija u tom i ostalim programskim područjima. 
 
(4) Ugovor o odobravanju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama (korištenje 
prostorija) sklapa se na određeno vrijeme u najdužem trajanju od 4 godine. 
 
VI. OBVEZA DOKUMENTIRANJA AKTIVNOSTI 
 

Članak 38. 
 

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje aktivnosti, 
projekta i/ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o 
računovodstvu neprofitnih organizacija. 
 
(2) Računi i troškovi vezani uz aktivnosti, projekt i/ili program moraju biti lako prepoznatljivi i 
provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za danu aktivnost, projekt i/ili program ili 
osigurati da se troškovi vezani uz aktivnost, projekt i/ili program mogu lako identificirati i pratiti do i 
unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge. 
 

Članak 39. 
 

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti službenicima ili predstavnicima Općine, inspektorima 
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno 
Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje aktivnosti, 
projekata i/ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, 
računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje aktivnosti, projekta i/ili 
programa, i u razdoblju od sedam godina nakon izvršene isplate. 
 
 

Članak 40. 
 

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji vrše 
nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u 
važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. 
Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup službenicima ili predstavnicima Općine, 
proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno Uredbi 
mjestima i lokacijama na kojima se provodi aktivnost, projekt i/ili program, uključujući njegovim 
informatičkim sustavima te svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko 
upravljanje aktivnostima, projektom i/ili programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad. 
 

Članak 41. 
 

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na 
raspolaganje u slučaju nadzora uključuju: 
 

- popis članova i podatke o uplaćenim članarinama, 
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- računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog 
sustava korisnika, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i 
obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka, 

 
- dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika 

natječaja i izvješća o procjenama, 
 

- dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata, 
 

- dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvješća, narudžbenica, prijevoznih 
karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, 
konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene 
materijale, potvrde)  itd., 

 
- dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača, 

 
- dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika, 

 
- dokaze o kupnji, poput računa i priznanica, 

 
- dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, 

dokaze o plaćanju podugovarača, 
 

- za  troškove goriva  sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva 
korištenih vozila, troškove goriva i održavanja, 

 
- evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, 

a za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, 
pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto 
primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja. 

 
Povrat sredstava 

 
Članak 42. 

 
Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrenih 
aktivnosti, projekta i/ili programa u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja: 
 

- nije realizirao aktivnosti, projekt i/ili program utvrđene proračunom i ugovorom, 
 

- nije utrošio sva odobrena sredstva, 
 

- sredstva nije koristio namjenski, 
 

- iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika u 
propisanom roku. 

 
Članak 43. 

 
(1) Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama 
Općine da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena 
sredstva te nenamjenski utrošena sredstva. 
 
(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele iznose 
dodavanjem zatezne kamate. 
 
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti Općini mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja 
ima prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama. 
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Članak 44. 
 

(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika, Općina će aktivirati sredstva osiguranja plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno 
uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja ugovora, ukoliko je uvjetima natječaja bila propisana 
obvezna dostava sredstava osiguranja plaćanja. 
 
(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon 
odobrenja konačnog izvješća o provedbi aktivnosti, projekta i/ili programa. 
 

Članak 45. 
 

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da prijave 
koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u razmatranje. U tom 
slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju. 
 
 
VII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 46. 
 

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili 
kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska 
sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora. 
 

Članak 47. 
 

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općine koje nisu 
definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i Zakon), 
primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata. 
 

Članak 48. 
 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine da u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika pripremi prijedloge natječajne dokumentacije definirane ovim Pravilnikom. 
 

Članak 49. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom 8 dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova 
Kapela“.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVA KAPELA 

 
KLASA: 007-02/18-01/01 
URBROJ:2178/20-03-18-1 
 
Nova Kapela, 20 .12. 2018. godine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća - Anto Žagrić v.r 
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Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), 

članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/1 članka 30. 

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

Izmjene i dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 

28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 20.prosinca 

2018.godine, donijelo je  

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela u 2018.g. 

UVOD 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite 
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Općine Nova Kapela od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 
Općina Nova Kapela dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
 
Općina Nova Kapela dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na 
posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 
 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne 
zaštite: 

a) stožeri civilne zaštite 
b) operativne snage vatrogastva 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 
e) udruge 
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite 
g) koordinatori na lokaciji 
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 

 
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, izvršava sljedeće zadaće: 
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– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 
organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća 
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite 
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
 
Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće: 
– donosi plan djelovanja civilne zaštite 
– donosi plan vježbi civilne zaštite 
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite 
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga 
civilne zaštite 
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i 
drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite 
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito 
ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite 
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša 
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne 
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika 
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i 
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite 
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama. 
 
Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za 
područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera 
civilne zaštite. 
 
Općinski načelnik dužan se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci 
od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu 
i spašavanje. 

 

ZAKONSKE ODREDBE 

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE NN 

1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  82/15 

2. 
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj 
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi   

37/16 

3. 

➢ Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

➢ Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

37/16 
47/16 
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4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112  37/16 

5. 
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom 
broju za hitne službe 112  

38/16 

6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite  49/16 

7. 
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih 
poslova u području planiranja civilne zaštite  

57/16 

8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja  57/16 

9. 
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za 
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite  

57/16 

10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje  61/16 

11. 
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

65/16 

12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva  69/16 

13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva  69/16 

14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite  69/16 

15. 
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u 
sustavu civilne zaštite  

69/16 

16. 
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje 

75/16 

17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16 

18. 

➢ Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati 
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za 
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika  

➢ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih 
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, 
kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne 
zaštite i njegovog zamjenika 

98/16 
67/17 

19. 
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i 
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 

99/16 

20. 
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava 
civilne zaštite 

99/16 

21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17 

22. 
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika 
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite 
(NN 33/17) 

 

23. 
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  

49/17 

24. 
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja 
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 

53/17 

25. 
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, 
neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 

67/17 

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

U 2018.g. poduzeto je slijedeće: 

 

Zbog donošenja novog Zakona o sustavu civilne zaštite kao i podzakonskih propisa 
izvršena su usklađivanja sa navedenim propisima i to: 
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➢ Donesena je Procjena rizika od velikih nesreća koja je usvojena na općinskom vijeću  
➢ Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite, 
➢ Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g. 
➢ Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju, 
➢ Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni, 
➢ Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara u 2018.g.  
➢ Održano je smotriranje postrojbe i povjerenika civilne zaštite Općine Nova Kapela 
➢ Provedeno osposobljavanje članova Stožera 
➢ Ustrojene evidencije operativnih snaga sustava civilne zaštite 
➢ Pripremili sve za inspekcijske nadzore provedbe zakona o sustavu civilne zaštite i 

provedbe zakona o vatrogastvu održane  15.05.2018.godine 
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2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite,  postrojba CZ opće namjene) 

FUNKCIJA 
IME I PREZIME/ IME 

RODITELJA 
ADRESA 

PREBIVALIŠTA 

TELEFON TELEFON 
24 SATA 

 
E- mail  

POSAO STAN 

Načelnik 
Stožera 

Anto Žagrić (Josip) 
Batrina, 
Kolodvorska 
33 

091/534-
5848 

035/384-
681 

091/534-
5848 

anto.zagric@gmail.com 
 

Zamjenica  
načelnika 
Stožera 

Vesna Jergović 
(Mato) 

Nova Kapela,  
Kralja 
Tomislava 13 

035/384-
486 

035/384-
749 

098/919-
8540 

mario.jergovic@sb.t-com.hr 
 

Član Stožera 
Zapovjednik 
postrojbe CZ 
opće namjene  

Josip Prebeg(Josip) Nova Kapela 
Kralja 
Tomislava 18 

- 035/384-
636 

095/886 
3834 

josip.prebeg@crosig.hr 

Član Stožera 
Predstavnik 
Crvenog Križa 

Andrija  
Brkić(Branko) 

Nova Kapela, 
Vladimira 
Nazora 52 

035/384-
015 

035/384-
749 

099/453-
9553 

dvd.novakapelabatrina1892@gmail.com 

Član Stožera  
za 
protupožarnu 
zaštitu 

Mijo Turčin(Đuro) Nova Kapela 
Baruna 
Trenka 15 

- 035/384-
038 

091/381-
2965 

nema 

Član Stožera 
Predstavnik 
Policijske 
uprave 

Nenad Čulina(Ivo) Seoce, kbr. 
147 

035/383-
031 

035/211-
639 
035/7211-
611 

091/508 
2440 

nculina@mup.hr 
 

Član Stožera 
Predstavnik 
Područnog 
ureda za 
zaštitu i 
spašavanje 

Željko Valešić                
(Andrija) 

Nova 
Gradiška, K. 
Zvonimira 82 

035/416-
708 

035/351-
295 

091/590-
4555 

zeljko.valesic@duzs.hr 
 

Član Stožera 
HGSS 
Područna 
stanica S.Brod 

Domagoj Halambek 
(Drago) 

StaroPetrovo 
Selo,Kralja 
Zvonimira 29 
 

- 035/387 -
473 

099/279 
0004 

domagojhalambek@gmail.com 
 

Član Stožera             
za medicinsko 
zbrinjavanje 

Teo Trlin, dr. 
med.dent.(Budimir) 

Nova Kapela, 
Mladinovka 4  

035/550-
868 

035/384-
467 

095/9172986 trlinowski@gmail.com 
 

Član Stožera               
za 
veterinarsko 
zbrinjavanje i 
asanaciju 

Željko Kolaković, 
dr. vet. med.(Mile) 

Rešetari, 
K.Krešimira 
6 

035/384-
009 

035/367-
132 

098/244-146 zkolakovic@gmail.com 
 

 

- Održana je 1 sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava 
civilne zaštite na području općine. 
- 19.01.2018. članovi Stožera pohađali Program „Osposobljavanja stožera civilne zaštite 

JLS“. Svi članovi sudjelovali edukaciji i dobili Potvrde o pohađanju Programa. 

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
 
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojena je 
postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji 32 obveznika. 
 
 

mailto:mario.jergovic@sb.t-com.hr
mailto:josip.prebeg@crosig.hr
mailto:dvd.novakapelabatrina1892@gmail.com
mailto:nculina@mup.hr
mailto:zeljko.valesic@duzs.hr
mailto:domagojhalambek@gmail.com
mailto:trlinowski@gmail.com
mailto:zkolakovic@gmail.com
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2.2. Povjerenici civilne zaštite 

 
Postojećem Odlukom je imenovano  12  povjerenika  i  12  zamjenika. Slijedeći članak 21. spomenute 

Uredbe za prostor Općine potrebno je imenovati  5  povjerenika i  5 zamjenika.  

Tablica: Pregled potrebnih povjerenika/zamjenika za prostor Općine Nova Kapela 

 

RED. 
BROJ 

FUNKCIJA 
POVJERENIK/ZAMJENIK 

BROJ PO NASELJIMA BROJ STANOVNIKA P/Z / POVEĆANJE P/Z 

Batrina 

1. Predsjednik  MO 1 1.005 1/1  povećati za 2/2 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Bili Brig 

1. Predsjednik  MO 1 272 1/1  

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Donji  Lipovac 

1. Predsjednik  MO 1 248 1/1 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Dragovci 

1. Predsjednik  MO 1 362 1/1  povećati za 1/1 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Gornji   Lipovac 

1. Zamjenik predsjednik  MO 1 88 1/1 

2. Predsjednika MO 1 

Magić   Mala 

1. Predsjednik  MO 1 398 1/1  povećati za 1/1 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Nova Kapela 

1. Predsjednik  MO 1 907 1/1  povećati za 2/2 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Pavlovci 
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1. Predsjednik  MO 1 40 1/1 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Seoce 

1. Predsjednik  MO 1 284 1/1 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Siče 

1. Predsjednik  MO 1 306 1/1 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Srednji Lipovac 

1. Predsjednik  MO 1 302 1/1 

2. Zamjenik predsjednika MO 1 

Stara Kapela 

1. Zamjenik predsjednik  MO 1 15 1/1 

2. Predsjednika MO 1 

 

3. PREVENTIVA 
 

3.1. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite 
 

3.1.1. Za područje preventive 
 

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području 

preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenje preventivnih mjera. 

Kategorije u području preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici. 

Tablica: Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje 
preventive 

Brojčana ocjena Ocjena 

strategija, normativno uređenje i planovi Visoka spremnost 2 

sustav javnog uzbunjivanja Niska spremnost 3 

stanje svijesti o prioritetnim rizicima Vrlo niska spremnost 4 

prostorno planiranje i legalizacija građevina Vrlo niska spremnost 4 

ocjena fiskalne situacije i njene perspektive Niska spremnost 3 

ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja 
reagiranja 

Visoka spremnost 2 

Ukupna ocjena Niska spremnost 3 
 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području preventive je 3 – niska spremnost. 

Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive potrebno je provoditi ili dodatno 

unaprjeđivati njegove sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3 (niska 

spremnost). U ovom slučaju to su sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim 

rizicima i stanje fiskalne situacije i njene perspektive. 

 

 

Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne 

situacije unaprijedila potrebno je:  
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- sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova 

o utvrđenim prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu 

te mjerama kako su se one mogle spriječiti ili bar ublažit, 

- predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, 

načinu preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog 

stanovništva, provedbi obrane od prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i 

sanacije stanja ugroženog područja, 

- u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama 

neželjenog događaja, te načinu samozaštite ugroženog stanovništva, 

- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine  organizirati vježbe sklanjanja, 

evakuacije i spašavanja stanovništva iz ugroženih područja, 

- planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom 

nesrećom i sredstva za povrat u funkciju ugroženog područja. 

3.1.2. Za područje reagiranja 
 

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području 

preventive donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području 

reagiranja su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici. 

Tablica: Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje 
reagiranja 

Brojčana ocjena Ocjena 

spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Visoka spremnost 2 

spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite Visoka spremnost 2 

stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i 
stanja komunikacijskih kapaciteta 

Niska spremnost 3 

Ukupna ocjena Niska spremnost 3 

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost. 

Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno 

unaprjeđivati njegove sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3 

(niska spremnost). U ovom slučaju to je sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti 

operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta . 

Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne 

zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je: 

- izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i 

mobilnim radio uređajima i planirati financijska sredstva za njihovu nabavu, 

- obzirom da Općina nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost vlastitih 

operativnih snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim dokumentima 

točno definirati potrebe i ista osigurati izuzimanjem od građana Općine. 

3.1.3. Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini 
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Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini 

(preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici.. 

             Tablica  : Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite 

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite Brojčana ocjena Ocjena 
Područje preventive Niska spremnost 3 

Područje reagiranja Niska spremnost 3 

Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite Niska spremnost 3 

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu 

s navedenim konačna ocjena spremnosti Općine u području spremnosti civilne zaštite u cjelini je 3 - 

niska spremnost. 

4. VATROGASTVO 

Za redovno funkcionoranje Vatrogasne zajednice, sukladno njezinim vlastitim pprogramima i 

razvojnim projektima osigurana su sredstva u Proračunu Općine Nova Kapela. 

 
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

 
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Općine. Članove udruga je potrebno 

uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su 

osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, 

u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr. 

Udruge građana: 

1. Radioamaterska udruga „Željko Vidović – Roky“, Nova Kapela, V. Nazora 2  
2. Udruga korisnika bežičnih sustava - MM Wirless, Magić Mala, B. Bertovića 14 
3. Šporsko ribolovna udruga „Štuka“, Nova Kapela, Kralja Tomislava bb 
4. Šporsko ribolovna udruga „Vlakanac“ Siče - Magić Mala, M. Mala, N. Ljubičića 63 
5. Lovačka udruga „Babja Gora“, Nova Kapela, Kralja Tomislava bb 
6. Lovačka udruga „Kuna“, Batrina, M. A. Relkovića 4 
7. Lovačka udruga „Fazan“, Siče, Radićeva 1 
 

6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD 
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite  
 
1. stožer civilne zaštite 
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene 
3. Povjerenici civilne zaštite  
4. DVD „Nova Kapela-Batrina“, Nova Kapela, V. Nazora bb 
5. DVD „Bili Brig“, Bili Brig bb 
6. DVD „Magić Mala“, Magić Mala bb 
7. DVD „Seoce“, Seoce bb 
9. DVD „Srednji Lipovac“ Srednji Lipovac bb 
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10.  Vlastiti komunalni pogon, Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 9 
 

 
6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 
 
Odlukom Općinskog načelnika od 07.07.2017. na području općine Nova Kapela nema 
pravnih osoba od posebnog značenja za sustav Civilne zaštite. 
IZVOD IZ PRORAČUNA 
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2018. godini 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 
u 2018. god. (kn) 

PLANIRANO 
u 2019. god. (kn) 

1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene) 
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, 
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i 
mjere u sustavu civilne zaštite 

  

-Stožer civilne zaštite - odore   

-Postrojba  CZ opće namjene - odore  20.000,00 

-Poslovi civilne zaštite (HGSS) 5.000,00 6.000,00 

-Procjena rizika  17.000,00 

- vježba   

-Smotriranje postrojbe opće namjene i 
vježba 

  

- redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17 
st. 3. zakona 

12.000,00 12.000,00 

UKUPNO: 18.000,00 55.000,00 

2.  

VATROGASTVO 

-Vatrogasna zajednica   387.000,00 

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe  10.000,00 

-Vatrogasna zapovjedništva Općine   

-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara  

  

UKUPNO: 220.000,00 397.000,00 

3. 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  

-Tekuće održavanje   

UKUPNO:   

4. 

UDRUGE GRAĐANA   

   

UKUPNO:   

5. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 

CRVENI KRIŽ 30.000,00 58.000,00 

UKUPNO: 30.000,00 58.000,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

270.000,00 510.000,00 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa:810-01/18-01/11       
Urbroj: 2178/20-18-03-01 
Nova Kapela,20. prosinca 2018.g.       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA -Anto Žagrić v.r. 
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Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.82/15) i članka 30. 
Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko -posavske županije“ br. 4/2014) i Izmjene i 
dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko 
vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donosi 
 

 ZAKLJUČAK 
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite  

za Općinu Nova Kapela u 2018. godinu 
 

I. 
  Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela u 2018 godini. 
 
 

II. 
 Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela u 2018. godini sastavni je dio ovog 

Zaključka. 

 

III. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO  VIJEĆE 

 
 
KLASA: 810-01/18-01/11 
URBROJ: 2178/20-01-03-18-02 
 
Nova Kapela 20. prosinca 2018. 

Predsjednik Općinskog vijeća - Anto Žagrić v.r 
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), 

članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 

zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)  i članka 30. 

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

Izmjene i dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 

28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 

2018.godine, donijelo je  

 

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM 
UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE  

ZA 2019. – 2021.g. 
 

UVOD 
 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite 
i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje 
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 
sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od 
katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju 
Općine Nova Kapela od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
 
Općina Nova Kapela dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite. 
 
Općina Nova Kapela dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na 
posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite. 
 
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 

 
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, izvršava sljedeće zadaće: 
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti. 
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CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G. 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica 
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 
ostvarivanja. 
 
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 
 
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja 
rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te 
aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz 
politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje 
je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja 
rizika od katastrofa. 
 
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize 
stanja sustava civilne zaštite. 
 

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće: 

 
1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za općinu.  
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel. 
Rok: lipanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) 
 
2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite 
Nositelj: načelnik stožera CZ 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 
Rok: kontinuirano 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) 
 

3. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene. 
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 
Rok: ožujak 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 

4. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i 
zamjenika povjerenika civilne zaštite općine. 
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel 
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o. 
Rok: srpanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
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5. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: IN konzalting d.o.o. 
Rok: srpanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
6. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite 
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: DUZS- PU Slavonski Brod, IN konzalting d.o.o. 
Rok: srpanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
7. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće 
namjene, povjerenike i zamjenike 
Nositelj: općinski načelnik  
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ 
Rok: ožujak 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
8. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, 
članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike 
Nositelj: općinski načelnik  
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ 
Rok: siječanj 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 69/16) 
 
9. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama. 
Nositelj: načelnik stožera  
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel 
Rok: kontinuirano 2019.g. 
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 
75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, 
materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16) 
 
10. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, 
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog 
izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica 
velikih nesreća i katastrofa. 
Nositelj: načelnik stožera  
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel 
Rok: kontinuirano 2019.g. 
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 2019.g. 2020.g. 2021.g. 

1. 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, 
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva  

   

Stožer civilne zaštite– odore, veza, 
edukacija 

   

Postrojbe civilne zaštite – odora, 
edukacija  

   

Procjena rizika, Plan djelovanja 
sustava CZ 

   

Vježba operativnih snaga zaštite i 
spašavanja 

   

Povjerenici civilne zaštite, voditelji 
objekata za smještaj 

   

Materijalna i tehnička oprema 
operativnih snaga 

   

Redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata  

   

UKUPNO: 49.000,00 55.275,00 55.250,00 

2. 

VATROGASTVO 

Vatrogasna zajednica    

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe    

Vatrogasna zapovjedništva    

Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara 

   

UKUPNO: 397.000,00 398.985,00 400.970,00 

3. 

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD 

Redovne donacije     

Opremanje    

    

    

 6.000,00   

4. 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje) 

Tekuće održavanje    

UKUPNO:    

5. 

UDRUGE GRAĐANA 

    

UKUPNO:    

6. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost) 

CRVENI KRIŽ    

UKUPNO: 58.000,00 58.290,00,00 58.500,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

510.000,00 512.550,00 514.720,00 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa:810-01/18-01/12       
Urbroj: 2178/20-18-03-01 

Nova Kapela,20 prosinca 2018.g.    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA- Anto Žagrić v.r 

 
 

 

Temeljem članka 17. stavka1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.82/15) i članka 30. 

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

dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donosi 

 
 ZAKLJUČAK 

o usvajanju Godišnjeg plana razvoja  sustava civilne zaštite  
          s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-2021.g. za Općinu Nova Kapela  

 
I. 

Usvaja se Godišnjeg plana razvoja  sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
2019.-2021.g. za Općinu Nova Kapela. 
 

II. 
Godišnjeg plana razvoja  sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019.-
2021.g. za Općinu Nova Kapela sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

III. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO  VIJEĆE 

 

 
 
KLASA: 810-01/18-01/12 
URBROJ: 2178/20-01-03-18-02 
 
Nova Kapela 20. prosinca 2018. 
 

 

Predsjednik Općinskog vijeća - Anto Žagrić v.r 
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Sukladno  članku 8. stavak 4. 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. 4/2014) i 
Izmjene i dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine, donosi 
 

 ZAKLJUČAK 
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nova Kapele 

 
 

I. 
 

  Usvaja se Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nova Kapele. 
 
 
 

II. 
 

 Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nova Kapela sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

III. 

 

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE NOVA KAPELA  

 
 
KLASA: 810-01/18-01/08 
URBROJ: 2178/20-01-03-18-06 
 
Nova Kapela 20. prosinca 2018.                                   Predsjednik Općinskog vijeća - Anto Žagrić v.r 
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Na temelju članka 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. 
godine (NN br. 71/16.) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 14/04 i Službene novine Općine Nova Kapela br. 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće Općine 
Nova Kapela na svojoj 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine,  donijelo je 
 
 
 

O D L U K U  
o izmjeni  Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Nova Kapela za 

projekt „ Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u Novoj Kapeli“ na Natječaj iz LRS LAG-a 
Posavina za TO 3.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života 

stanovnika LAG-a Posavina” 
 
 
 

Članak 1. 
 

  U Odluci o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Nova Kapela za projekt „ 
Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u Novoj Kapeli“ na Natječaj iz LRS LAG-a Posavina za TO 3.1.1. 
“Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina” 
naziv se zamjenjuje riječima: 
  „Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Nova Kapela za projekt „ 
Rekonstrukcije nogometnog igrališta u Novoj Kapeli –postavljanje rasvjete“ na Natječaj iz LRS LAG-a 
Posavina za TO 3.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika 
LAG-a Posavina” 
  

 
 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova 
Kapela“. 
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