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 Na temelju članka 67. st.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 broj 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 18. sjednici održanoj 

17.12.2019.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 2019.godini 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom određuje se  plan gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture 

sukladno članku 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Nova Kapela za 2019.godinu. 

 Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja komunalne 

 infrastrukture u 2019.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 6.667.265,94 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. 2019. a objavit će se u  Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

Klasa: 400-01/19-01/ 06                    PREDSJEDNIK 

Ur.broj: 2178/20-03-19-3                        OPĆINSKOG  VIJEĆA 

Nova Kapela, 17.12.2019.                                Anto Žagrić                
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IZMJENE I DOPUNE  

PROGRAMA  GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  

INFRASTRUKTURE U OPĆINI NOVA KAPELA  

U 2019.GODINI 

 

 

 

 

 Izvori  financiranja : 

  

1.Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem  1.611.645,50 kn 

prijenosa EU sredstava 

2.Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 612.128,44 kn 

3. Prihod od imovine i po posebnim propisima 1.155.140,89 kn 

4.Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u  458.073,00 kn 

vlasništvu države 

5.Primici od zaduživanja  1.500.000,00 kn 

6.Opći prihodi i primici  1.330.278,11 kn 

 

______________________________________________________________________  

            UKUPNO:   6.667.265,94 kn 

 

 

 

 Namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 

 

1. Izgradnja ceste Seoce-Siče-Magić Mala 5.173.879,94 kn 

2. Povećanje energetske učinkovitosti općinskih zgrada 432.500,00 kn 

              - dodatno ulaganje -dom Srednji Lipovac, dom Batrina                360.000,00 kn 

- izrada projektne dokumentacije,nadzori  72.500,00 kn  

3. Dodatna ulaganja na pješačkim stazama 509.000,00 kn 

                dodatna ulaganja  na pješačkoj stazi u ulici  

Kralja Tomislava , Nova Kapela            

4. Projektiranje vodovodnog sustava i vodoodvodnje 113.168,00 kn  

                - Izrada studijske i projektne dokumentacije  113.168,00 kn 

5 . Sanacija nerazvrstane ceste u Donjem Lipovcu   381.718,00 kn 

6. Odvodnja oborinskih voda-cestovni kanali 57.000,00 kn  

 

 

            UKUPNO:   6.667.265,94 kn 
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 Na temelju  članka 72. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj  68/18 i članka 

30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj  4/2014 i „Službene 

novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 18. sjednici 

održanoj 17.12.2019.godine, donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE  

P  R  O  G  R  A  M  A 

održavanja komunalne infrastukture   

u 2019.godini 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019.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 2019.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        216.000,00 kn 

 

- tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u svim naseljima općine 36.000,00 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  ,propusta i poljskih putova 740.000,00 kn 

 

- održavanje nerazvrstanih cesta ,propusta i poljskih putova na području Općine  

Nova Kapela          740.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

4.Održavanje i uređenje javnih površina   360.200,00 kn 

 

- uređenje javnih površina – Trg kralja Tomislava u Novoj Kapeli, Trg Ljudevita Gaja u Batrini 

Trg u Dragovcima, i groblja (Nova Kapela, Srednji Lipovac, Gornji Lipovac, Pavlovci, Siče, 

   Magić Mala, Dragovci)    360.200,00 kn 

 

5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta   15.000,00 kn 

 

6. Vlastiti pogon-Komunalni pogon  553.710,00 kn 

     

 

SVEUKUPNO:            1.913.410,00 kn 
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Na temelju i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije,broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/1/ i 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 18. sjednici održanoj 17.12.2019. 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 2019.godinu 

 

I 

  

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI , 

NOVČANA                                                                     POMOĆ I 

DEMOGRAFSKE MJERE 

 

 Opći cilj: Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći 

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

građana za brigu o socijalno ugroženima.  

 Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih 

životnih potreba 

Članak 2. 

 

   Sredstva za izvršenje radova iz članka 2.Programa osigurati će se iz sredstava komunalne 

naknade ,grobne naknade,zakupa poljoprivrednog zemljišta,šumskog doprinosa i ostalih naknada za 

posebne namjene. 

 

Članak 3. 

 

 Izmjene i dopune Program održavanja komunalne infrastrukture primjenjuje se od 01.01.2019. 

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

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

Klasa: 400-01/19-01/06                   PREDSJEDNIK 

Ur.broj: 2178/20-03-19-4                                    OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nova Kapela, 17.12.2019.                                                      Anto Žagrić 
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 Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”broj 

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

 

  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 

Programom  socijalne zaštite za 2019.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela 

predviđeno  je 817.750,00 kuna,utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi kroz aktivnosti  

- donacija udrugama socijalnog značaja  

- nabavci poklon paketa djeci prigodom blagdana  

- jednokratne novčane pomoći  

- naknada za novorođečad  

- pomoći u novcu za nabavku ogrjeva  

- humanitarne djelatnosti Crvenog križa  

- mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 

- sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola  

 

Jednokratne će se pomoći odobravati u pravilu tijekom godine ,a visina  će se  

određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva , sukladno 

odluci Općinskog vijeća o jednokratnoj novčanoj  pomoći ( Službene novine Općine Nova 

Kapela broj 11/15).  

2.PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU                                                                     

  

  

 Opći cilj: Organiziranje i provođenje sustava domaćih  natjecanja , održavanja 

sportskih objekata. 

 Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje  športskih manifestacija , natjecanja 

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

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

                         Uključivanje mladih u sportske aktivnosti 

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

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

rad klubova. 

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

124/10 

,124/11,86/12,94/13,85/15,19/16,8/19) 

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od  382.000,00 kuna. 

     Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti  

- uređenja sportskih objekata  

- poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti  

 

- Tekuće donacije Udrugama u sportu  

               Za uređenje sportskih objekata         50.000,00 kn 

- Tekuće donacije Udrugama u sportu  262.000,00 kn 

- Ostale tekuće donacije u naravi-sportska oprema 30.000,00 kn 

- Investicijsko održavanje sportskih objekata 40.000,00 kn 
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3. PROGRAM JAVNIH  POTREBA U KULTURI  

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 276.106,00  kuna. 

  

          Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti :  

- financiranja programa i projekata u kulturi  

- pomoći vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata 

- rada Narodne knjižnice  

 

 TEHNIČKA KULTURA 

  

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

11/94, 38/09) 

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2019. godinu predviđena su sredstva u iznosu 

od 7.865,00 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 

74/14,70/17,8/17) 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 124.741,00 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 2019.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 141.000,00 kuna. 

 

 NARODNA KNJIŽNICA 

 

 Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte  
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 Poseban cilj: Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe, odnosno 

posudbe i korištenja , te osiguranje protoka informacija i poticanje kulture čitanja kod svih 

kategorija stanovništva. 

 Zakonska osnova: članka 6. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 

105/07,5/98 i  104/00,69/09,17/19,98/19) 

 

   U Proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 2.500,00 kuna. 

 4. 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 

- nabavkom radnih bilježnica osnovnoškolcima 

- sufinanciranju ljetovanja djece 

- pomoći srednjim školama 

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

 

- JAVNE  POTREBE U OSNOVNOM  I SREDNJEŠKOLSKOM  

 OBRAZOVANJU 

 
 Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima , novčanoj 

pomoći prijevoza učenika na školska natjecanja , nabavci radnih bilježnica osnovnoškolcima , 

pomoći za održavanje objekata , žele se  osigurati uvijeti za provođenje redovnih programa 

osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti.   

 Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju  

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

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

86/12,126/12,94/13152/14,7/17,68/18, 98/19)  

      U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2019.godinu predviđena su sredstva za gore 

navedenu namjenu u iznosu od  u ukupnom iznosu od 122.000,00 kuna. 

 

 

 

 

- JAVNE  POTREBE U PREDŠKOLSKOM  ODGOJU  

 

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

izvanobiteljskim uvijetima 

 Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece 

,planiranje  i integrirano učenje  

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

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

       

Javne potrebe  zadovoljavat će se ostvarivanjem: 
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 redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, 

prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi 

 programa pred škole , drugih programa važnih za razvoj predškolskog 

odgoja 

 

 U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2019.godinu predviđena su sredstva za 

program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 595.095,00 kuna, za 

adaptaciju i uređenje zgrade Dječjeg vrtića”Zvončić”u iznosu od 594.750,00 kuna 

 

 U proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu za provođenje aktivnosti 

stipendiranja učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 39.200,00 kuna. 

  

 U proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu za provođenje aktivnosti 

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

 

II 

  Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela obvezni 

su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2020. godine 

podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2019.godinu o utrošku sredstava po Programu 

javnih potreba  za 2019.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 i potrebitih sredstava u područjima 

društvenihdjelatnosti za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Općine Nova Kapela za 

2019.godinu primjenjuje se od 01.01.2019.godine , a objavit će se u Službenim novinama 

Općine Nova Kapela. 

 

Klasa: 400-01/19-01                                                                

Ur.broj:2178/20-03-19-5                      

Nova Kapela, 17.12.2019.  

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA  -  Ante Žagrić v.r. 

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

broj 20/18) i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela ((„Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

vijeće Općine Nova Kapela, na  18. sjednici održanoj  17.12.2019.godine, donosi  

 

 

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 2019. godini 

 

Članak 1. 

 

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

i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. 

godini zemljišta kako slijedi: 

 

 VRSTE  PRIHODA IZNOS  KN 

1. Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. 

godini 

150.000 

2.  Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. 

godini 

463.073 

 UKUPNO 613.073 

 

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 81.500 

2. Izgradnja ceste Seoce- Siče - Magić Mala  458.073 

3. Protugradna obrana  7.000 

4. Poticanje poljoprivredne djelatnosti kroz program sufinanciranja 

udruga iz poljoprivrede  

49.500 

5. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem 

17.000 

 UKUPNO 613.073 

 

Članak 3. 

 

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

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Nova Kapela u 2019. 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 2019. godinu. 
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Članak 4. 

 

 Izmjene i dopune Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Nova Kapela u 2019. godini primjenjuje se od 01.01.2019. godine , a objavit će se u 

Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

Klasa: 320-01/18-01/08 

Ur.broj:2178/20-03-19-2 

Nova Kapela , 17.12. 2019. 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

Ante Žagrić 



Službene novine Općine Nova Kapela 

18. prosinca 2019 

 

 
- 33 - 

 

 
 
 
 

      

 
 Na temelju članka 69.stavka 2.i 3.Zakona o šumama (NN broj 68/2018)  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 18. sjednici održanoj 17.12.2019.godine ,donijelo je  

 
IZMJENE I DOPUNE  

 
PROGRAMA  

 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019.GODINU 

 

Članak 1. 
           
  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.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 2019.godinu predviđaju se sredstva šumskog 

doprinosa u iznosu od 1.003.600,00 kuna. 
         Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 
 

Program 2006 : Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  
                          Općine Nova Kapela  

Program 2005 : Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
 
 

Članak 3. 
 

        Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.godinu 
primjenjuje se od 01. 01. 2019., a objavit će se  u Službenim novinama Općine Nova Kapela. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

Klasa: 400-01/19-01/06                    PREDSJEDNIK 
Ur.broj: 2178/20-03-19-7                                    OPĆINSKOG 

VIJEĆA 
Nova Kapela, 17.12.2019                                                     Anto Žagrić 
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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,broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18 i 

32/18 ) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 18.sjednici održanoj 17.12.2019. godine, 
donijelo je 
 

IZMJENE I DOPUNE  

 

PROGRAMA 
  

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2019.GODINU 

 

 

Članak 1. 

 

         Programom utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 
u prostoru za 2019.godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade. 

 

Članak 2. 

             
       U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2019.godinu predviđaju se sredstva naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 20.000 kuna. 

 Sredstva iz  prethodnog stavka ovog članka koristit će se za Program 2007 : Program 
prostorno uređenje i unapređenje stanovanja , Aktivnost :A100033-Legalizacija nezakonito 
izgrađenih zgrada . 

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 2019.godinu primjenjuje se od 01.01.2019. godine , a objavit će se u 
Službenim novinama Općine Nova Kapela. 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Klasa: 400-01/19-01/06                     PREDSJEDNIK 
Ur.broj: 2178/20-03-19-6                                    OPĆINSKOG 
VIJEĆA 

Nova Kapela, 17.12.2019. 
.                                                                                           Anto Žagrić 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj: 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela  br. 28/18 i 32/18) Općinsko 
vijeće općine Nova Kapela na svojoj 18. sjednici održanoj 17. prosinca  2019. godine donijelo 
je 
 
             III.   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, 37/2018 i 1/2019) 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 6. te isti glasi: 

„Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja 

sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. Ukoliko je prijava podnesena nakon 

iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu, prijavitelj može podnijeti prijavu nakon objave 

javnog poziva u slijedećoj godini. U obzir će se uzimati samo podnesene prijave iz godine koja 

prethodi javnom pozivu.“ 

Mjera 2. Financijska pomoć za radnju obiteljske kuće (stambeni objekt) mijenja se stavak 

4. te isti glasi: 

„Prijava na ovu mjeru je moguća tijekom cijele godine dok je raspisan javni poziv ili do iskorištenja 

sredstava planiranih u jednoj proračunskoj godini. Ukoliko je prijava podnesena nakon 

iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu, prijavitelj može podnijeti prijavu nakon objave 

javnog poziva u slijedećoj godini. 

U obzir će se uzimati samo podnesene prijave iz godine koja prethodi javnom pozivu.“ 

 
U III. Postupak donošenja prijava dodaje se stavak 2 te isti glasi: 

„Ukoliko je prijava podnesena nakon iskorištenja sredstava za tu proračunsku godinu, prijavitelj 

može podnijeti prijavu nakon objave javnog poziva u slijedećoj godini. 

U obzir će se uzimati samo podnesene prijave iz godine koja prethodi javnom pozivu.“, a 

dosadašnji stavak 2,3, 4 i5 postaju 3,4,5,6. 

 

Ove III. 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: 2178/20-03-19-05 
Nova Kapela,    17. prosinca 2019. 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić 
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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“ br. 4/14, „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 

28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 18. sjednici održanoj 17. prosinca 

2019.  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 31.12.2020. godine. 

 

Članak 4. 

Područje pružanja usluga je administrativno područje Općine Nova Kapela. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. 

 

Članak 6. 

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

Kapela “. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 363-07/19-01/01 

URBROJ: 2178/20-03-19-01 

Nova Kapela, 17. prosinca 2019       

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

           

         Anto Žagrić 
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