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Na temelju članka 34. Stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15), članka 21. stavak 1.
Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)
i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/14 i
„Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 25/18 i 32/18) načelnik Općine Nova Kapela dana
29.11.2019. godine donosi

ODLUKA
o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Nova Kapela i njihovih zamjenika
I.
Povjerenicima civilne zaštite općine Nova Kapela i zamjenicima povjerenika civilne zaštite općine
Nova Kapela imenuje se:
Mjesto
BATRINA

BILI BRIG
DONJI LIPOVAC
DRAGOVCI
GORNJI LIPOVAC
MAGIĆ MALA

NOVA KAPELA

PAVLOVCI
SEOCE
SIČE
SREDNJI LIPOVAC
STARA KAPELA

Povjerenik/zamjenik
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika
Povjerenik
Zamjenik povjerenika

Ime i prezime
Ivan Bazina
Aleksandar Livić
Maks Pavlović
Boris Bogdanović
Luka Đikić
Zlatko Potočki
Mato Pejaković
Dario Lončarić
Tomislav Poljanac
Tomislav Varoščić
Tomislav Ergović
Milan Gazdović
Mario Vračić
Vinko Škvorić
Marijo Jergović
Zdravko Raguž
Rok Pišonić
Viktor Štefan
Branko Petričević
Stjepan Paver
Antun Kljukić
Vinko Drvar
Ivan Grabrić
Tomislav Čvorić
Mirko Benić
Željko Didović
Damir Staklarević
Josip Staklarević

1

Adresa
Kovačevac 12, Batrina
Ante Starčevića 9, Batrina
Ante Starčevića 73, Batrina
Ante Starčevića 17, Batrina
Bili Brig 59
Bili Brig 25
Donji Lipovac 30
Donji Lipovac 12
Dragovci 48
Dragovci 149
Gornji Lipovac 16
Gornji Lipovac 67
Nikole Ljubičića 30, Magić Mala
Ante Starčevića 34, Magić Mala
Kralja Tomislava 13, Nova Kapela
Vladimira Nazora 37, Nova Kapela
Trg Kralja Tomislava 12, Nova Kapela
Vladimira Nazora 75, Nova Kapela
Pavlovci 1
Pavlovci 59
Seoce 104
Seoce 70
Savska 6, Siče
Radinjska 20, Siče
Srednji Lipovac 62
Srednji Lipovac 105
Stara Kapela 14
Stara Kapela 14
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II.
Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao
dio operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne
i uzajamne zaštite,
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije
radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne
zaštite,
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
III.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati pozivu načelnika Stožera civilne
zaštite općine Nova Kapela u mjerama aktiviranja, mobilizacije, pripravnosti i osposobljavanja u
sustavu civilne zaštite.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova
Kapela“.
V.
Stupanjem na snagu Ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite
Općine Nova Kapela i njihovih zamjenika KLASA: 810-01/19-01/07
URBROJ: 2178/20-01-19-1, Nova Kapela 20.09.2019.godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-05/19-01/01
UR.BROJ: 2178/20-01-19-2
Nova Kapela, 29. studenog 2019.godine
OPĆINSKI NAČELNIK - Ivan Šmit v.r.
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Na temelju članka 34. Stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15), članka 21. stavak 1.
Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16) i
članka 47. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/14 i
„Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 25/18 i 32/18) načelnik Općine Nova Kapela dana
29.11.2019. godine donosi
ODLUKA
o imenovanju zapovjedništva upravljačke skupine civilne zaštite opće namjene, te voditelja i
zamjenika voditelja operativnih skupina postrojbe civilne zaštite Općine Nova Kapela

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se sastav upravljačke skupine postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine
Nova Kapela.
Članak 2.
Upravljačka skupina civilne zaštite opće namjene čine zapovjednik, zamjenik zapovjednika i voditelji
skupina.
Članak 3.
Za zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće namjene imenuje se Josip Prebeg.
Za zamjenika zapovjednika postrojbe civilne zaštite opće namjene imenuje se Dalibor Keser.
Članak 4.
Za voditelja I operativne skupine imenuje se Karlo Krpan.
Za zamjenika voditelja I operativne skupine imenuje se Mario Eržen.
Za voditelja II operativne skupine imenuje se Ivica Šebelić.
Za zamjenika voditelja II operativne skupine imenuje se Tomislav Pišonić.
Za voditelja III operativne skupine imenuje se Marinko Dročić.
Za zamjenika voditelja III operativne skupine imenuje se Hrvoje Jergović.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova
Kapela“.
Članak 6.
Stupanjem na snagu Ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju zapovjedništva upravljačke
skupine civilne zaštite opće namjene, te voditelja i zamjenika voditelja operativnih skupina postrojbe
civilne zaštite Općine Nova Kapela KLASA: 810-01/19-01/01 URBROJ: 2178/20-01-19-2, Nova
Kapela 20.09.2019.g

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 810-05/19-01/01
UR.BROJ: 2178/20-01-19-3
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Nova Kapela, 29. studeni 2019. godine
OPĆINSKI NAČELNIK - Ivan

Šmit v.r.

POSTROJBA OPĆE NAMJENE OPĆINE NOVA KAPELA
Redni
broj

Formacija

Ime i prezime

Adresa

UPRAVLJAČKA SKUPINA
1

ZAPOVJEDNIK

JOSIP PREBEG

Nova Kapela, Kralja Tomislava 18

2

ZAMJENIK
ZAPOVJEDNIKA

DALIBOR KESER

Nova Kapela, Kralja Tomislava 204

1. OPERATIVNA SKUPINA
3

Voditelj skupine

KARLO KRPAN

Nova Kapela, Kralja Tomislava 80

4

Zamjenik voditelja

MARIO ERŽEN

Batrina, Stjepana Radića 79

5

Član

IGOR IVANČAN

Nova Kapela, Kralja Tomislava 163

6

Član

MARIO RATKOVIĆ

Nova Kapela, Kralja Tomislava 1

7

Član

HRVOJE RAJKOVIĆ

Nova Kapela, Baruna Trenka 18

8

Član

DARIO HORVAT

Batrina, Ante Starčevića 6

9

Član

NIKOLA BRTAN

Batrina, Frankopanska 3

10

Član

MARIO KESER

Bili Brig 121

11

Član

LUKA SAMELJAK

Bili Brig 37

12

Član

IVAN ŠTIMAC

Dragovci 113

2. OPERATIVNA SKUPINA
13

Voditelj skupine

IVICA ŠEBELIĆ

Siče, Stjepana Radića 46

14

Zamjenik voditelja

TOMISLAV PIŠONIĆ

Seoce 26

15

Član

MATO VRAKIĆ

Siče, Stjepana Radića 42

16

Član

ZLATKO ČUPIĆ

Siče, Stjepana Radića 55

17

Član

ZDAVKO SINIČIĆ

Siče, Matije Gupca 6

18

Član

TOMISLAV TOMAŠIĆ

Seoce 10

4

telefon
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19

Član

TOMISLAV DIKANIĆ

Seoce 171

20

Član

PETAR MEGLAJEC

Seoce 95

21

Član

IGOR KAREŠIN

Magić Mala, Branka Bertovića 50

22

Član

MILAN KLOBUČAR

Magić Mala, Nikole Ljubičića 59

3. OPERATIVNA SKUPINA
23

Voditelj skupine

MARINKO DROČIĆ

Donji Lipovac 59

24

Zamjenik voditelja

HRVOJE JERGOVIĆ

Donji Lipovac 85

25

Član

TOMISLAV BENKOVIĆ

Donji Lipovac 23

26

Član

MARIO BADANJAK

Donji Lipovac 55

27

Član

DEJAN DUBOČANAC

Donji Lipovac 70

28

Član

ĐURO HOTOVEC

Srednji Lipovac

29

Član

IVICA DIDOVIĆ

Srednji Lipovac 100

30

Član

JOSIP JELČIĆ

Srednji Lipovac 8

31

Član

GORAN GAZDOVIĆ

Gornji Lipovac 79

32

Član

BRANKO RALAŠIĆ

Pavlovci 75

PRIČUVA/TEKLIĆI
1

GORAN DUMA

Nova Kapela, Baruna Trenka 10c

2

TOMISLAV VLAIĆ

Nova Kapela, Kralja Tomislava 109

3

ZVONKO MARIČEVIĆ

Nova Kapela, Mladinovka 3

4

BRANKO BRKIĆ

Pavlovci 25

5

ALEN PODGORNJALK

Magić Mala, Branka Bertovića 23

6

DUBRAVKO ORIŠAK

Dragovci 69

7

PAVO VUJČIĆ

Batrina , Cerje 2

8

HRVATIN MARIČEVIĆ

Srednji Lipovac 114

5

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

6

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

7

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

8

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

9

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

10

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

11

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

12

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

13

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

14

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

15

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

16

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

17

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

18

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

19

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

20

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

21

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

22

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

23

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

24

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

25

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

26

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

27

2. prosinca
2019.

Službene novine Općine Nova Kapela

2. prosinca
2019.

Na temelju članka 67. stavka.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 17. održanoj 29.11.2019.godine ,donijelo je

P RO G R A M
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Nova Kapela u 2020.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 2020.godinu.
Opći cilj: Ostvarivanje srednjoročnog programa građenja i opremanja uređaja
komunalne infrastrukture u 2020.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 3.300.000,00 kuna.
Izvori i namjena sredstav navedeni su u prilogu koji je sastavni dio ovog
Programa.
Članak 3.
Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture primjenjuje se od
01.01. 2020.godine, a objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/19-01/13
Ur.broj: 2178/20-03-19-5
Nova Kapela, 29.11.2019

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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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“broj 4/2014 i
„Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na
17. sjednici održanoj 29.11.2019.godine, donosi
P R O G R A M
održavanja komunalne infrastukture
u 2020.godini
Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020.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 2020.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

240.000,00 kn

- tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete u svim naseljima općine
- potrošena električna energija za javnu rasvjetu

60.000,00 kn
180.000,00 kn

2. Komunalno redarstvo
Komunalno redarstvo vrši nadzor nad provedbom odredbi
komunalnog reda sukladno Zakona o komunalnom gospodarstvu

28.500,00 kn

3. Održavanje nerazvrstanih cesta , propusta i poljskih putova

420.000,00 kn

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

420.000,00 kn

4. Održavanje i uređenje javnih površina

300.000,00 kn

- uređenje javnih površina – Trg kralja Tomislava u Novoj Kapeli, Trg Ljudevita
Gaja u BatriniTrg u Dragovcima, i groblja (Nova Kapela, Srednji Lipovac,
Gornji Lipovac, Pavlovci, Siče, Magić Mala, Dragovci)
5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

300.000,00 kn

6. Vlastiti pogon-Komunalni pogon

572.086,00 kn

SVEUKUPNO:

40.000,00 kn

1.600.586,00 kn
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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 17. sjednici održanoj 29.11.2019. godine, donijelo
je
P R O G R A M
javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima
društvenih djelatnosti za koje se izdvajaju sredstva
iz Proračuna Općine Nova Kapela za 2020.godinu
I

31
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SOCIJALNOJ SKRBI ,
POMOĆ I

Opći cilj: Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći
ugroženim ,starijim i nemoćnim osobama , te uključivanje humanitarnih organizacija i udruga
građana za brigu o socijalno ugroženima.
Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih
životnih potreba
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”broj
157/13,152/14 ,99/15,52/16,16/17,130/17,8/19)
OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
Programom socijalne zaštite za 2020.godinu , u Proračunu Općine Nova Kapela
predviđeno je 988.000,00 kuna,utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi kroz aktivnosti
-

donacija udrugama socijalnog značaja
nabavci poklon paketa djeci prigodom blagdana
jednokratne novčane pomoći
naknada za novorođečad
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
124/11,86/12,94/13,85/15,19/16,98/19)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđena su sredstva u iznosu
od 650.000,00 kuna.
Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti
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uređenja sportskih objekata
poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti
izgradnja rasvjete na naogometnom igralištu u Novoj Kapeli
- Tekuće donacije Udrugama u sportu
za uređenje sportskih objekata
- Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata

- Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti
- Ostale tekuće donacije u naravi-sportska oprema
- Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u N. Kapeli
3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

50.000,00 kn
50.000,00 kn
270.000,00 kn
50.000,00 kn
230.000,00 kn

U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđena su sredstva u iznosu
od 232.000,00 kuna.
Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti :
-

financiranja programa i projekata u kulturi
pomoći vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata
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 2020.godinu predviđena su sredstva u iznosu
od 13.000,00 kuna.
KULTURA
Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i starijih
osoba njegovanje folklorne i kulturne baštine i upoznavanje sa kulturnim postignućima,
organiziranje kulturnih događaja,njegovanje i učenje tradicijske glazbe.
Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima
društvenog i političkog života.
Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području
kulture i umjetnosti.
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne
novine” broj 47/90,27/93,38/09)Zakon
o
udrugama(“Narodne
novine”
broj
74/14,70/17,98/19)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđena su sredstva u iznosu
od 100.000,00 kuna.
ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE
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Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture , te
aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke

Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području
kulture i umjetnosti.
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne
novine” broj 47/90,27/93 i 38/09 )
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđena su sredstva u iznosu
od 109.000,00 kuna.
NARODNA KNJIŽNICA
Opći cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte
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
105/07,5/98,104/00,69/09,17/19,98/19)
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđena su sredstva u iznosu
od 10.000,00 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 udžbenika 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 udžbenika osnovnoškolcima ,
pomoći za održavanje objekata , žele se osigurati uvijeti za provođenje redovnih programa
osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti.
Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju
Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08,/09,92/10,105/1090/11,5/12,16/12, 86/12,126/12,
94/13152/14,7/17,68/18,98/19)
34

Službene novine Općine Nova Kapela

2. prosinca
2019.

U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđena su sredstva za gore
navedenu namjenu u iznosu od u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna.
-

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Opći cilj: Humanističko–razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u
izvanobiteljskim uvijetima
Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece
,planiranje i integrirano učenje
Zakonska osnova: čl.2.,48. i 49.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
(“Narodne novine” broj 10/97,107/07, 94/13,98/19)
Javne potrebe zadovoljavat će se ostvarivanjem:


redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobiprograma predškole ,
drugih programa važnih za razvoj predškolskog odgoja
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđena su sredstva za
program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 600.065,00 kuna, za
adaptaciju i uređenje zgrade Dječjeg vrtića”Zvončić”u iznosu od 4.600.000,00 kuna
U proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu za provođenje aktivnosti
stipendiranja učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 60.000,00 kuna.
U proračunu Općine Nova Kapela za 2019.godinu za provođenje aktivnosti
ssufinanciranja ljetovanja djece predviđena su sredstava u iznosu od 12.000,00 kuna
II
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba Općine nova Kapela obvezni
su gospodariti sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do kraja veljače 2021. godine
podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2020.godinu o utrošku sredstava po Programu
javnih potreba za 2020.godinu sukladno važećim pravnim propisima o utrošku sredstava , a u
protivnom bit će im uskraćena isplata sredstava iz Proračunu.
III
Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno
važećim pravnim propisima za one programe i na način koji bude tamo određen.
IV
Programa javnih potreba primjenjuje se od 01.01.2020.godine , a objavit će se u
Službenim novinama Općine Nova Kapela.
Klasa: 400-01/19-01/13
Ur.broj:2178/20-03-19-6
Nova Kapela, 29.11.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Žagrić
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Na temelju članka 49.stvak 3.Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“
broj 20/18,115/18 I 98/19) i članak 30. Statuta Općine Nova Kapela ((„Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“broj 4/2014 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18
i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ,na 17.sjednici održanoj 29.11.2019. godine,
donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa
i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela u 2020. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se ukupan iznos sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa
i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020.
godini zemljišta kako slijedi:

1.
2.

VRSTE PRIHODA
Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2020.
godini
Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2020.
godini
UKUPNO

IZNOS KN
180.000
463.073
643.073

Članak 2.
Ovim Programom utvrđuje se raspored sredstava iz članka 1.ovog Programa
za slijedeće namjene kako slijedi :
VRSTE RASHODA
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
2. Izobrazba poljoprivrednika
3. Protugradna obrana
4. Subvencije poljoprivrednicima
5. Održavanje kanalske mreže i prijelaza
7. Poticanje poljoprivredne djelatnosti kroz program sufinanciranja
udruga iz poljoprivrede i ostali rashodi
8. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva
9. sufinaciranje rada Lokalne akcijske grupe-LAG
10. Provedba javnih natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države
UKUPNO

IZNOS KN
303.146
25.000
7.000
25.000
121.927
50.000
23.000
48.000
50.000
643.073

Članak 3.
Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Nova Kapela u 2020. godini, načelnik Općine Nova Kapela dostavit će Općinskom
36

Službene novine Općine Nova Kapela

2. prosinca
2019.

vijeću Općine Nova Kapela na razmatranje i usvajanje zajedno sa Godišnjim izvještajem
o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2020. 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 2020. godini primjenjuje se od 01.01.2020.godine ,a objaviti će se u Službenim novinama
Općine Nova Kapela.
Klasa: 320-01/19-01/13
Ur.broj:2178/20-03-1-19-8
Nova Kapela , 29.11. 2019.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ante Žagrić
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 17. sjednici održanoj 29.11.2019.godine ,donijelo je
PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020.GODINU
Članak 1.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola
utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda
iskorištavanja šuma(drvni sortimenti) u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.
Članak 2.
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa u iznosu od
882.775 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za :
•
Program 2003 : Razvoj poljoprivrede
-održavanje kanalske mreže i prijelaza
•
Program 2005 : Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
-održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
•
Program 2006 : Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Nova Kapela
-izgradnja javne rasvjete, pješačkih staza ,rashoda vezanih za vodoopskrbu i vodo odvodnju , sanacije
nerazvrstanih cesta
•
Program 2008 : Zaštita okoliša
-nabava spremnika za prikupljanje otpada, sanacije divljih odlagališta smeća
•
Program 2011:Razvoj sporta i rekreacije
-izgradnja rasvjete na sportskim terenima
Članak 3.
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Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.godinu primjenjuje se od 01. 01. 2020.godine, a
objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/19-01/13
Ur.broj: 2178/20-03-19-7
Nova Kapela, 29.11.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(NN 86/12 ,143/13, 65/17 i 14/19) članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije,broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/1/ i
32/18 ) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 17.sjednici održanoj 29.11.2019. godine,
donijelo je

PROGRAM
UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO
IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2020.GODINU
Članak 1.
Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2020.godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade.
Članak 2.
U Proračunu Općine Nova Kapela za 2020.godinu predviđaju se sredstva naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 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.
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2020.godinu primjenjuje se od 01.01.2020. godine , a objavit će se u Službenim novinama Općine

Nova Kapela.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/19-01/13
Ur.broj: 2178/20-03-19-9
Nova Kapela, 29.11.2019
.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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Na temelju članka 86.a Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15)
i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko -posavske županije“ br. 4/2014,
Službene novine Općine Nova Kapela br 28/18 i 32/18) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 17.
sjednici održanoj 29. studenog 2019.godine, donijelo je
O D L U K U

o kratkoročnom zaduženju
kod Slatinske banke d.d., Slatina u 2020. godini
I.
Odobrava se kratkoročno zaduživanje kod Slatinske banke d.d., Slatina u 2020. godini u iznosu
od 2.000.000,00 kuna.
Novčana sredstva koristiti će se za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike
priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Općina Nova Kapela pozajmljena sredstva će vratiti u roku od godine dana od dana
zaključenja ugovora.
II.
Međusobna prava i obveze za realizaciju pozajmice iz točke I. ove Odluke biti će regulirane
Ugovorom o kratkoročnom kreditu.
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Nova Kapela potpiše Ugovor o kratkoročnom
kreditu.
IV.
Kapela.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/19-01/02
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 29. studenog 2019.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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Na temelju članka 10.stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne
novine” 29/19, 98/19 i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“broj 4/2014 i
„Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 17. sjednici održanoj
29. studenog 2019.godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nova Kapela za 2020.godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u proračunu Općine Nova Kapela osiguravaju za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u ukupnom iznosu od 26.000,00 kuna.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Nova Kapela imaju političke stranke koje imaju
vijećnika/cu u Općinskom vijeću.
Sredstva iz članka 1.ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih članova prema konačnim
rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Nova Kapela.
Za svakog člana utvrđuje se iznos od 2.000,00 kuna .
Članak 3.
Za 2019.godinu za namjenu iz članka 2. ove Odluke ukupno je raspoređeno 13.000,00 kuna doznačiti će se
političkim strankama na njihove račune, iz sredstava Proračuna za 2020. godinu, Aktivnost - Financiranje rada političkih
stranaka kako slijedi:
Broj vijećnika
Stranka

UKUPNO

Hrvatska seljačka stranka - HSS

8

16.000,00 kuna

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

4

8.000,00 kuna

1

2.000,00 kuna

13

26.000,00 kuna

Duspara Mirko – Nezavisna lista
DUSPARA MIRKO - NL
UKUPNO

Članak 4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-08/19-01/09
Urbroj: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 29. studenog 2019.godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16 i
106/18) 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 svojoj 17. sjednici održanoj
29. studenog 2019. godine, donosi
ODLUKU
o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i
smještaja u turizmu na području Općine Nova Kapela.
Članak 2.
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se za sva naselja jednako u
kojim se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.
Visina paušalnog poreza za Općinu Nova Kapela utvrđuje se u iznosu od 150,00 kn
(stopedesetkuna) i to:
- po krevetu,
- po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu i
- po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
Članak 3.
Donošenjem ove Odluke prestaje važit Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i
smještajnoj jedinici na području Općine Nova Kapela broj: KLASA: 410-01/19-01/01,
URBROJ: 2178/20-03-19-1 od 31. siječnja 2019. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
KLASA: 410-01/19-01/01
URBROJ: 2178/20-03-19-4
Nova Kapela, 29. studenog 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Anto Žagrić
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Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15,
118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(NN 49/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/2014) i Izmjene i dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine
Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 17. sjednici
općinskog vijeća održanoj dana 29.studenog 2019. donosi:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite
za Općinu Nova Kapela u 2019.godini
I.
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela u 2019.godini.

II.
Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela u 2019.godini sastavni je
dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/19-01/10
URBROJ: 2178/20-03-19-02
Nova Kapela 29. studeni 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Žagrić

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15,
118/18 ), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) i
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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), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće Općine Nova Kapela na 17. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 29.studenog 2019.
donijelo je:

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Nova Kapela
u 2019.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.
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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
– 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.
1.

ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE

NN

82/15
118/18

ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
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8.
9.
10.
11.
12.
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15.
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17.

18.
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Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi
 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
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom
broju za hitne službe 112
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne
zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih
poslova u području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u
sustavu civilne zaštite
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
 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
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite

23.

37/16
47/16
37/16
38/16
49/16
57/16
57/16
57/16
61/16
65/16
69/16
69/16
69/16
69/16
75/16
75/16

98/16
67/17

99/16
99/16
27/17

21.

22.

37/16

Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih
pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu
civilne zaštite
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
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Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja,
neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu

53/17
67/17

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2019.g. poduzeto je slijedeće:
 Na prijedlog načelnika na 11. sjednici općinskog vijeća održanoj 20.prosinca 2018.
godine donesena je procjena rizika od velikih nesreća za područje općine,
 Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
 Donesena je Odluka o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite,
 Donesena je Odluka o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelja
operativnih skupina postrojbe civilne zaštite,
 Donesena je Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite,
 Donesena je analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019.g.,
 Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje,
 Donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje
2020-2022.g.,
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara u 2019.g.,

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)
FUNKCIJA

IME I PREZIME

Načelnik Stožera

Anto Žagrić

Zamjenica
načelnika Stožera
Član Stožera
Zapovjednik postrojbe CZ opće namjene

Vesna Jergović

Član Stožera
Predstavnik Crvenog Križa

Andrija Brkić

Član Stožera
za protupožarnu zaštitu

Mijo Turčin

Član Stožera
Predstavnik Policijske uprave

Nenad Čulina

Član Stožera
Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje

Željko Valešić

Član Stožera
HGSS Područna stanica S.Brod

Domagoj Halambek

Član Stožera
za medicinsko zbrinjavanje

Teo Trlin, dr. med.dent.

Član Stožera
za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju

Željko Kolaković, dr. vet. med.

Josip Prebeg
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- Održana je 1 sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava
civilne zaštite na području općine Nova Kapela

2.1.

Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i Odluci o sastavu i strukturi postrojbe civilne
zaštite ustrojen je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 32 (trideset dva)
obveznika.

Određeno 9 (devet) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

2.2.

Povjerenici civilne zaštite

Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za 12 (dvanaest) mjesnih odbora.
RED.
BROJ

FUNKCIJA
POVJERENIK/ZAMJENIK

BROJ PO NASELJIMA

BROJ STANOVNIKA

P/Z / POVEĆANJE P/Z

Batrina
1.

Predsjednik MO

1

2.

Zamjenik predsjednika MO

1

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1
1

1.005

1/1 povećati za 2/2

272

1/1

Bili Brig
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1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Zamjenik predsjednik MO
Predsjednika MO

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Predsjednik MO
Zamjenik predsjednika MO

1.
2.

Zamjenik predsjednik MO
Predsjednika MO

Donji Lipovac
1
1
Dragovci
1
1
Gornji Lipovac
1
1
Magić Mala
1
1
Nova Kapela
1
1
Pavlovci
1
1
Seoce
1
1
Siče
1
1
Srednji Lipovac
1
1
Stara Kapela
1
1

2. prosinca
2019.

248

1/1

362

1/1 povećati za 1/1

88

1/1

398

1/1 povećati za 1/1

907

1/1 povećati za 2/2

40

1/1

284

1/1

306

1/1

302

1/1

15

1/1

3. PREVENTIVA
 Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.

3.1.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

Plan djelovanja sadržava:
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
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3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i/ili drugih tijela,
znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

4. VATROGASTVO
Za DVD Nova Kapela-Batrina, sukladno njihovim vlastitim programima 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

stožer civilne zaštite
Postrojba civilne zaštite opće namjene
Povjerenici civilne zaštite
DVD „Nova Kapela-Batrina“, Nova Kapela, V. Nazora bb
DVD „Bili Brig“, Bili Brig bb
DVD „Magić Mala“, Magić Mala bb
DVD „Seoce“, Seoce bb
DVD „Siče“, Siče bb
DVD „Srednji Lipovac“ Srednji Lipovac bb
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6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
Odlukom Općinskog načelnika od 07.07.2017.godine na području općine Nova Kapela nema
pravnih osoba od posebnog značenja za sustav Civilne zaštite.

7. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite
7.1. 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.

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
preventive

Brojčana ocjena

Ocjena

strategija, normativno uređenje i planovi
sustav javnog uzbunjivanja
stanje svijesti o prioritetnim rizicima
prostorno planiranje i legalizacija građevina
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja
reagiranja

Visoka spremnost
Niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Vrlo niska spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost

2
3
4
4
3
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:
-

-

-

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,
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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.

7.2. 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.

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
reagiranja
spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i
stanja komunikacijskih kapaciteta
Ukupna ocjena

Brojčana ocjena

Ocjena

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Niska spremnost

2
2
3

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.

7.3. Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini
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.
Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite

Brojčana ocjena

Područje preventive
Područje reagiranja

Niska spremnost
Niska spremnost

52

Ocjena
3
3

Službene novine Općine Nova Kapela

Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Niska spremnost

2. prosinca
2019.
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.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2019. godini
Red
broj

1.

REALIZIRANO
u 2019. god. (kn)
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
-Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ
-poslovi civilne zaštite
5.000,00
-smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2020. god. (kn)

15.650,00
15.625,00
6.000,00

-Premije osiguranja za operativne snage

2.

3.

-redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17
st. 3. zakona
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
-Vatrogasna zapovjedništva Općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

18.000,00

18.000,00

23.000,00

55.275,00

230.000,00
10.000,00

371.435,00
10.000,00
7.500,00

240.000,00

388.935,00

-Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA

4.
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE
5.
CRVENI KRIŽ
25.000,00
UKUPNO:
25.000,00
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
REPUBLIKA HRVATSKA
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/19-01/10
Urbroj: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 29.11.2019.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15,
118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(NN 49/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/2014) i Izmjene i dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine
Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 17. sjednici
općinskog vijeća održanoj dana 29.studenog 2019. donosi:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020.-2022.g. za Općinu Nova Kapela
I.
Usvaja se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje 2020.-2022.g. za Općinu Nova Kapela.
II.
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje 2020.-2022.g. za Općinu Nova Kapela sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/19-01/12
URBROJ: 2178/20-03-19-02
Nova Kapela 29. studeni 2019.
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PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Žagrić

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15,118/18), 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), na prijedlog Općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 17.
sjednici općinskog vijeća, održanoj 29.stuidenog 20019.godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA
TROGODIŠNJE RAZDOBLJE
ZA 2020. – 2022.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.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2020.G.
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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
Nositelj: načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2020. 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. Izraditi Operativni postupovnik
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2020.g.
Zakonska osnova: Uredba o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite (NN 27/17)
3. Izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: siječanj 2020.g.
Zakonska osnova: Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda NN 16/19

4. Izraditi plan vježbi za 2020.
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.
Rok: ožujak 2020.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

5. Planirati, organizirati i provesti terensko pokaznu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba općinskog vijeća i načelnik
Rok: siječanj-ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 49/16)

6. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2020.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)

7. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.
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Rok: ožujak 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

8. 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)

9. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

10. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: MUP Ravnateljstvo CZ-a Slavonski Brod, IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

11. 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 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

12. 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 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

13. 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 2020.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)

14. 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 2020.g.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
broj

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE

5.

6.

2021.g.

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:
55.275,00
55.550,00
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
388.935,00
390.870,00
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
Opremanje

UKUPNO:
4.

2020.g.

6.000,00
6.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

2022.g.

55.825,00

392.805,00

6.000,00

Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
58.290,00
58.580,00
58.870,00
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 810-01/19-01/12
Urbroj: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 29.11.2019.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagri
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Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15,
118/18), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
(NN 49/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/2014) i Izmjene i dopune Statuta Općine Nova Kapela („Službene novine
Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 17. sjednici
općinskog vijeća održanoj dana 29.studenog 2019. donosi:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne
zaštite 2020.-2021.g. za Općinu Nova Kapela
I.
Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.-2021.g. za
Općinu Nova Kapela.
II.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.-2021.g. za Općinu
Nova Kapela sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/19-01/13
URBROJ: 2178/20-03-19-02
Nova Kapela 29. studeni 2019.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Žagrić

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15, 118/18), članka 54. 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
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Kapela“ br. 28/18 i 32/18), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Nova Kapela, Općinsko
vijeće Općine Nova Kapela na 17. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 29.studenog 2019.
donijelo je:

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2020. – 2021.g.

UVOD
Smjernicama se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite, definiraju se
pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere poradi kojih se ti koraci
utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u razdoblju za koje se donose i to na svim
područjima sustava civilne zaštite.
Smjernicama se:
 na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način
njihovog provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja
ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene štetnim
utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja
 na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način
uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog
upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama
 usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno temeljnih
operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama
 poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći
 planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih
ciljeva sustava civilne zaštite.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI
Ciljevi iz Smjernica utvrđuju se na temelju procjene rizika s naglaskom na:
 preventivne mjere, odnosno povezuju se s javnim politikama i nositeljima kako bi se
omogućilo odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne
razine sustava civilne zaštite
 razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim
nesrećama.
Tablica 1: Pregled provođenja potrebnih preventivnih mjera i mjera jačanja operativnih
kapaciteta sustava CZ
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RIZIK

OCJENA
PRIHVATLJIV
(SCENARIJ)
OSTI

PREVENTIVNE MJERE

RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE I OPERATIVNIH
KAPACITETA ZA REAGIRANJE
Otpočeti aktivnosti instaliranja sirena za
uzbunjivanje u svim naseljima.

Provesti edukaciju Stožera CZ, povjerenika CZ i
Donijeti urbanističke planove naselja i u njima izostaviti
pripadnika postrojbe CZ.
područja za gradnju gdje zaštita od poplava nije djelotvorna.

POPLAVE IZAZVANE
IZLIJEVANJEM
TOLERANTNO
VODENIH TIJELA

Opremiti Stožer CZ, povjerenike CZ i
Redovito održavati građevine za detaljnu melioracijsku
pripadnike postrojbe CZ osobnom i skupnom
odvodnju, kanale III i IV reda u smislu Zakona o vodama (NN opremom.
66/19),
Upoznati stanovništvo s mogućim posljedicama poplave i
načinom provedbe samozaštite i organizirane zaštite.
Organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja
stanovništva iz ugroženih područja.
Predvidjeti financijska sredstva za realizaciju spomenutih
preventivnih mjera.

Opremiti vatrogasne snage sa materijalno
tehničkim sredstvima za intervencije.
Planirati financijska sredstva za provedbu
mjera reagiranja u slučaju prijetnje.
Planirati financijska sredstva za povrat u
funkciju ugroženog područja. (proračunska
rezerva).

POTRES

TOLERANTNO

Preventivne mjere provode investitori gradnje propisanim
tehničkim mjerama kojima se osigurava otpornost
građevina na potres.

Planirati financijska sredstva za povrat u
funkciju ugroženog područja. (proračunska
rezerva).

EKSTREMNE
TEMPERATURE –
TOPLINSKI VAL

TOLERANTNO

Stanovnici sami provode preventivne mjere.

Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva posebnu
edukaciju i opremanje sudionika.

TOLERANTNO

Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih nasada,
financijski pomoći poljoprivrednicima pri zaključivanju
polica osiguranja. Potrebno je inicirati aktivnosti na
izgradnji sustava navodnjavanja najvrjednijih
poljoprivrednih površina u suradnji sa Brodsko-posavskom
županijom

TOLERANTNO

Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih nasada,
financijski pomoći poljoprivrednicima pri zaključivanju
polica osiguranja. Koordinirati aktivnosti oko prijava za
sufinanciranje projekata zaštite dugogodišnjih nasada iz
sredstava EU.

EKSTREMNE
TEMPERATURE SUŠA

TUČA

TOLERANTNO
MRAZ

Promicati potrebu osiguranja usjeva i dugogodišnjih nasada,
financijski pomoći poljoprivrednicima pri zaključivanju
polica osiguranja.
Koordinirati aktivnosti oko prijava za sufinanciranje
projekata zaštite dugogodišnjih nasada iz sredstava EU
Stalno pratiti stanje i sanirati novo nastale divlje deponije
otpada. Ostale preventivne mjere stanovnici sami provode.

EPIDEMIJE
I PANDEMIJE

TOLERANTNO

NESREĆE S
OPASNIM TVARIMA INDUSTRIJSKE
NESREĆE

TOLERANTNO

Predvidjeti financijska sredstva za realizaciju spomenute
preventivne mjere.
Inzistirati na instaliranju sustava za uzbunjivanje pravnih
osoba, posjednika opasnih tvari.

Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva posebnu
edukaciju i opremanje sudionika.

Reagiranje sustava CZ ne zahtijeva posebnu
edukaciju i opremanje sudionika.

Provođenje mjera reagiranja u nadležnosti je
Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Upoznati stanovništvo s pravnim subjektima , posjednicima
Opremiti vatrogasne snage sa osobnom i
opasnih tvari i mogućim posljedicama tehničko tehnološke skupnom opremom za intervencije akcidenata
nesreće i načinom provedbe samozaštite i organizirane
sa opasnim tvarima.
zaštite.
Organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja
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stanovništva iz ugroženih područja
NESREĆE S
OPASNIM TVARIMA
U CESTOVNOM
PROMETU
NESREĆE S
OPASNIM TVARIMA
U ŽELJEZNIČKOM
PROMETU

TOLERANTNO

Provođenje preventivnih mjera je u nadležnosti pravnih
osoba koje upravljaju državnim i županijskim cestama.

Provođenje mjera reagiranja je u nadležnosti
pravnih osoba koje upravljaju državnim i
županijskim cestama.

TOLERANTNO

Provođenje preventivnih mjera je u nadležnosti Hrvatskih
željeznica.

Provođenje mjera reagiranja je u nadležnosti
Hrvatskih željeznica.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:810-01/19-01/13
Urbroj:2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 29.11.2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
( narodne novine br. 16/19 ) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko
-posavske županije“ br. 4/2014) 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 17.
sjednici općinskog vijeća održanoj 29. studenog 2019. godine, donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA
I.
Usvaja se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine Nova
Kapele za 2020. godinu.
II.
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području općine Nova Kapele
sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Nova Kapela“.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/19-01/11
URBROJ: 2178/20-03-19-01
Nova Kapela, 29. studeni 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01.,60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12.,
19/13.- pročišćeni tekst, 137/15. , 123/17. i 98/19.), članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni
vjesnik brodsko-posavske županije broj:04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela 28/18. i 32/18.) i
odredbi Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 58/18.), Općinsko vijeće Općine
Nova Kapela na 17. sjednici, održanoj dana 29. studenog 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o donošenju Plana upravljanja i raspolaganja
imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova
Kapela za 2020. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke, a sukladno odredbama Zakona o upravljanju
državnom imovinom („Narodne novine“ broj 58/18.).
Članak 2.
Planom upravljanja i raspolaganja imovinom određuju se:
-

kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Nova Kapela

-

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

-

analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Nova Kapela,

-

godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine.

Sadržaj Plana upravljanja i raspolaganja imovinom, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s
tim u vezi, usklađen je s obveznim sadržajem propisanim Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 24/14.)

Članak 3.
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Nova Kapela za 2020. godinu,
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela donosi za tekuću godinu.
Za provođenje ove Odluke zadužen je Načelnik Općine Nova Kapela.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova
Kapela“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
KLASA:940-01/19-01/03
URBROJ: 2178/20-03-19-1
Nova Kapela, 29.11. 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić
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