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 Na temelju članka 30. Statuta  Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapele br. 28/18, 32/18,  
2/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. 
donijelo je  
 

 

Z A K L J U Č A K 

I 

 Prima se na znanje Izvješće Mandatnog povjerenstva o  mirovanju mandata 

Hrvoja Wdovjaka iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana 

Općinskog vijeća Općine Nova Kapela Mateja Drabika. 

                                                                           II 

Članu Općinskog vijeća Općine Nova Kapela, izabranom na kandidacijskoj listi  

Domovinski pokret, Hrvoju Wdovjaku miruje mandat  člana Općinskog vijeća Općine 

Nova Kapela iz osobnih razloga od dana 18.06.2021. godine.  

Utvrđuje se da Hrvoja Wdovjaka za vrijeme mirovanja mandata iz osobnih 

razloga zamjenjuje  zamjenik Matej Drabik od dana 18.06.2021. godine. 

     III 

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

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
 
KLASA:021-05/21-05/01 
URBROJ: 2178/20-03-21-5 
Nova Kapela, 20. srpanj 2021. 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
         Vesna Jergović  v.r. 
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Na temelju članka  35. Stavka 1. Točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj 

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

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

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

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

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

Kapela održanoj  20.srpnja  2021.godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Nova Kapela za 
razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja 2021. godine 

 
 

I. 
 

  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  prihvaća Izvješće o radu Općinskog 
načelnika  za razdoblje od 01. siječnja do  30. lipnja 2021. godine  
 

II. 
 

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

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA NOVA KAPELA 
                    OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 022-05/21-04/11 
URBROJ: 2178/20-03-21-02 
Nova Kapela, 20. srpnja  2021.godine 
 

                       
   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                      Vesna Jergović  v.r. 

   
 
 
 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

21. srpnja 2021 

 

 
- 4 - 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 2. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2021. godine, 

donijelo je 

 

 

 

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za rješavanje stambenog pitanja na 

području općine Nova Kapela 

 

 

I. 

 

U članku 1. Odluke o  imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijske pomoći za rješavanje 
stambenog pitanja na području općine Nova Kapela Klasa: 370-01/21-01/01 
Urbroj: 2178/20-03-21-1 od  8. lipnja 2021. godine mijenja se Točka 1. te ista glasi : „Matej 
Drabik - predsjednik “. 

 

      II. 

 

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

Nova Kapela. 

 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
KLASA: 370-01/21-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-21-2 
Nova Kapela, 20. srpnja 2021. 

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

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

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

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2021.godine, donijelo 

je  

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA   

građenja komunalne infrastrukture 

 na području općine Nova Kapela za 2021. godinu 

 

 

Članak 1. 

  

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

o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom 

razvojnih programa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim 

mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se: 

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

dijelova   

     građevinskog područja 

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

građevinskog  

      područja 

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

 4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

 

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, 

revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora i provedbe vođenja projekata građenja 

komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. 

 

Članak 2. 

 

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura 

koja će se graditi u 2021. godini i to: 

1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 

2. Javna rasvjeta 

3. Javne zelene površine 

            4. Nerazvrstane ceste 

 

Članak 3. 

 

Na području općine Nova Kapela u 2021. godini građenje komunalne infrastrukture iz 

članka 1. ovog Programa obuhvaća: 

 

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

dijelova građevinskog područja 
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Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi 

uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.  

 

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

građevinskog područja 

 

Ovim programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u 

uređenim dijelovima građevinskog područja.  

 

 

 

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

 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

3.1. Javne zelene površine  2.701.013,51 

3.1.1.Projekt poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture 856.013,51 

- izgradnja edukativno-tematskog parka 766.013,51 

- stručni nadzor 90.000,00 

3.1.2.Projekt šumske promatračnice 895.000,00 

- izgradnja šumskih promatračnica 895.000,00 

3.1.2.Projekt edukativne promatračnice 950.000,00 

- izgradnja edukativnih promatračnica 950.000,00 

UKUPNO: 2.701.013,51 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 118.214,16 

Opći prihodi i primici 297.892,92 

Pomoći iz državnog proračuna 110.231,43 

EU sredstva 2.174.675,00 

 

 

 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 

 

Komunalna infrastruktura Plan 2021 

4.1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 1.000.000,00 

4.1.1. Pješačka staza u Batrini 500.000,00 

- rekonstrukcija pješačke staze 488.000,00 

- stručni nadzor 12.000,00 

4.1.2. Pješačka staza u Novoj Kapeli 500.000,00 

- rekonstrukcija pješačke staze 490.000,00 

- stručni nadzor 10.000,00 

4.2. Javna rasvjeta 500.000,00 

4.2.1. Javna rasvjeta – Nova Kapela, Batrina 500.000,00 

- rekonstrukcija javne rasvjete 500.000,00 

UKUPNO: 1.500.000,00 

Izvor financiranja:   

Šumski doprinos 489.673,00 

Opći prihodi i primici 260.327,00 

Pomoći iz državnog proračuna 750.000,00 
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Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture: Plan 2021 

1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja 

neuređenih dijelova građevinskog područja 

0,00 

2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim 

dijelovima građevinskog područja 

0,00 

3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan 

građevinskog područja 

2.701.013,51 

4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati 1.500.000,00 

UKUPNO:  4.201.013,51 

 

 

 

Članak 4. 

 

 Izvori financiranja za građenje komunalne infrastrukture su: 

 

Oznaka Izvor financiranja Iznos 

1. Šumski doprinos 607.887,16 

2. Pomoći iz državnog proračuna 860.231,43 

3. EU sredstva 2.174.675,00 

4. Opći prihodi i primici 558.219,92 

 UKUPNO: 4.201.013,51 

 

 

Članak 5. 

 

          Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Klasa: 400-01/21-01/16 

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

Nova Kapela, 20.srpanj 2021. godine                           

                                                                                                  Predsjednica Općinskog vijeća 

 

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

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

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

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 2. sjednici održanoj 20.srpnja 2021.godine, donijelo 

je 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  

održavanja komunalne infrastukture  

na području općine Nova Kapela za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s 

predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. 

 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se: 

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih 

troškova, po djelatnostima; 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora 

financiranja. 

 

Članak 2. 

 

 Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanja komunalne 

infrastrukture na području općine Nova Kapela u 2021. godini za komunalne djelatnosti: 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 

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

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 

4. Održavanje javnih zelenih površina 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 

7. Održavanje javne rasvjete 

 

Članak 3. 

  

 Na području općine Nova Kapela u 2021. godini održavanje komunalne infrastrukture 

iz članka 2. ovog Programa obuhvaća: 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 

 

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

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

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

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

osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa 

(izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. 
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 Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može 

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

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

 

 Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva obavlja se sukladno iskazanim 

potrebama i stanju cesta i puteva, a podrazumijeva: 

 

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva Plan 2021 

- materijal (kamen tucanik, krupni kamen, zemlja) za nerazvrstane ceste i puteve 

- popravak udarnih rupa i mrežastih oštećenja asfaltnih površina polaganjem 

asfalta 

- rad strojeva (kombinirka, bager, buldožer, valjak, kamion) na nerazvrstanim 

cestama i putevima 

- košnja bankina (tarup) uz nerazvrstane ceste 

- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje snijega i leda) 

 

 

 

 

 

489.000,00 

40.000,00 

UKUPNO: 529.000,00 

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

poljoprivrednog zemljišta 
 

 

 

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

vozilima 

 

 Pod održavanjem javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih 

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

funkcionalna ispravnost. 

 

 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su 

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

pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio 

nerazvrstane ili druge ceste. 

 

2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima 

Plan 2021 

- materijali i dijelovi za održavanje javnih površina 70.000,00 

- usluge tekućeg održavanja javnih površina 130.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada, naknada za koncesije  

 

 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 

 

 Pod održavanjem građevina javna odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se 

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

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

služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim 

građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o 

vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugim otpadnih 

voda. 
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 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obavlja se sukladno iskazanim 

potrebama i stanju kanalske mreže, a podrazumijeva: 

 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Plan 2021 

- nabava i dovoz materijala (šljunak, pijesak, beton, zemlja, cijevi) za kanalsku 

mrežu 

- rad strojeva (kombinirka, kamion, valjak) na kanalskoj mreži 

- čišćenje cijevnih propusta, šahtova, rešetki 

- košnja cestovne kanalske mreže (tarup) 

 

 

 

 

200.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

 

 

4. Održavanje javnih zelenih površina 

 

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i 

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

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

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

poslovi potrebni za održavanje tih površina. 

 

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

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

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

ulice i sl. 

 

4. Održavanje javnih zelenih površina Plan 2021 

- održavanje – košnja javnih zelenih površina 

- materijali i dijelovi za održavanje javnih zelenih površina 

- usluge tekućeg održavanja javnih zelenih površina 

35.000,00 

85.000,00 

80.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada, grobna naknada  

 

 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 

 

 Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, 

popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. 

 

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

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

kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i 

skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. 

 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene Plan 2021 

- materijali i dijelovi za održavanje 

- usluge tekućeg održavanja 

5.000,00 

31.500,00 

UKUPNO: 36.500,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  
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6. Održavanje groblja i mrtvačnica 

 

 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje 

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

 

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

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

na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. 

 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica Plan 2021 

- održavanje – košnja groblja 

- materijali i dijelovi za održavanje groblja i mrtvačnica 

- usluge tekućeg održavanja 

20.000,00 

8.000,00 

22.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 

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

 

 

7. Održavanje javne rasvjete 

 

 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacije 

javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje 

površina javne namjene. 

 

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

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

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

školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu jedinice lokalne 

samouprave. 

 

7. Održavanje  javne rasvjete Plan 2021 

- utrošak električne energije 180.000,00 

- usluge održavanja - zamjena svjetiljki i rasvjetnih tijela 100.000,00 

UKUPNO: 280.000,00 

Izvor financiranja: komunalna naknada  

 

 

 

Održavanje komunalne infrastrukture: Plan 2021 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 529.000,00 

2. Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet 

motornim vozilima 

200.000,00 

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborisnkih voda 200.000,00 

4. Održavanje javnih zelenih površina 200.000,00 

5. Održavanje građevina i uređaja javne namjene 36.500,00 

6. Održavanje groblja i mrtvačnica 50.000,00 

7. Održavanje  javne rasvjete 280.000,00 

UKUPNO:  1.495.500,00 
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Članak 4. 

 

 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa:  400-01/21-01/16 

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

Nova  Kapela, 20. srpanj 2021. godine                       

                                                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća 

 

Vesna Jergović v.r. 

 

 

 

 

       

Na temelju članak 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-

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

4/21),  te sukladno odredbama Zakona  o socijalnoj skrbi, Zakona o Hrvatskom Crvenom 

križu, Zakona o financiranju potreba u kulturi, Zakona o tehničkoj kulturi, Zakona o športu, 

Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 2. sjednici održanoj 20. srpnja 2021. 

godine, donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA   

javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima 

društvenih djelatnosti za koje se izdvajaju sredstva 

iz Proračuna Općine Nova Kapela za 2021.godinu 

 

I. 

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI, NOVČANA                                                                     

POMOĆ I DEMOGRAFSKE MJERE 

 

 Opći cilj: Utvrđivanje prava načina financiranja i raspodjele pomoći 

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

udruga građana za brigu o socijalno ugroženima.  

 Poseban cilj: Ublažavanje poteškoća u rješavanju svakodnevnih osnovnih 

životnih potreba. 

 Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) 

 

  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 
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Programom  socijalne zaštite za 2021. godinu, u Proračunu Općine Nova Kapela 

predviđeno  je 713.000,00 kuna, utvrđuju se slijedeći oblici socijalne skrbi kroz aktivnosti: 

- donacija udrugama socijalnog značaja  

- nabavci poklon paketa djeci prigodom blagdana  

- jednokratne novčane pomoći  

- naknada za novorođenčad  

- poklon paketići za novorođenčad  

- 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, 47/20, 77/20) 

 

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

od  610.000,00 kuna. Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti: 

 

- uređenja sportskih objekata  

- poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti  

- izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u  Batrini 
 

- Tekuće donacije Udrugama u sportu  50.000,00 kn 

               za uređenje sportskih objekata  

- Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata  50.000,00 kn

       

- Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti 300.000,00 kn 

- Ostale tekuće donacije u naravi-sportska oprema 50.000,00 kn 

- Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu u Batrini 160.000,00 kn 
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3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  

 

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

od 372.000,00 kuna. Javne potrebe u sportu provodit će se kroz aktivnosti :  

 

- financiranja programa i projekata u kulturi  

- pomoći vjerskim zajednicama za obnovu sakralnih objekata 

 

 TEHNIČKA KULTURA 

  

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

11/94, 38/09) 

 

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

od 13.000,00 kuna. 

 

 KULTURA 

  

 Opći cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i starijih 

osoba njegovanje folklorne i kulturne baštine i upoznavanje sa kulturnim  postignućima, 

organiziranje kulturnih događaja,njegovanje i učenje tradicijske glazbe. 

 Aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja u svim segmentima 

društvenog i  političkog života. 

 Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području 

kulture i umjetnosti. 

 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 2021.godinu  predviđena su sredstva u iznosu 

od 100.000,00 kuna. 

  

 ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE     

 

 Opći cilj: Pomoć u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, te 

financiranje  aktivnosti koje provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomeničke 

baštine. 

 Poseban cilj: Udruživanje građana za organizirano djelovanje u području 

kulture i umjetnosti. 

 Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne 

novine” broj  47/90, 27/93, 38/09) 

 

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

od 259.000,00 kuna. 

 

  

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I 

OBRAZOVANJU 
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Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju  provodit će se kroz 

aktivnosti : 

- pomoći Osnovnoj školi Antun Mihanović, Nova Kapela-Batrina 

- sufinanciranja vrtića i predškole 

- stipendiranju učenika i studenata 

- dodjelom nagrada najuspješnijim učenicima osnovnog i srednjoškolskog 

obrazovanja 

- nabavkom udžbenika osnovnoškolcima 

- sufinanciranju ljetovanja djece 

- pomoći srednjim školama 

- kazališne predstave 

- nabavka opreme za dječji vrtić 

 

 JAVNE  POTREBE U OSNOVNOM  I SREDNJEŠKOLSKOM  

                        OBRAZOVANJU 

 

 Opći cilj : Dodjelom poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima , novčanoj 

pomoći prijevoza učenika na školska natjecanja , nabavci udžbenika  osnovnoškolcima , 

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

osnovnog i srednje školskog obrazovanja i dodatnih aktivnosti.   

 Poseban cilj: Podizanje standarda u obrazovanju  

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

srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 

126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)  

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

gore navedenu namjenu 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 dobi 

 programa predškole , drugih programa važnih za razvoj 

predškolskog odgoja 

 

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

program predškolskog odgoja i naobrazbe u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna, za 

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

kuna. 
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 U Proračunu Općine Nova Kapela za 2021. godinu za provođenje aktivnosti 

stipendiranja učenika i studenata predviđena su sredstava u iznosu od 60.000,00 kuna. 

  

 U Proračunu Općine Nova Kapela za 2021. 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 2022. godine 

podnijeti vjerodostojno i detaljno izvješće za 2021.godinu o utrošku sredstava po Programu 

javnih potreba  za 2021.godinu sukladno važećim pravnim propisima o utrošku sredstava, a u 

protivnom  bit će im uskraćena isplata sredstava iz Proračuna. 

 

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 

društvenih djelatnosti za 2021. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
Klasa: 400-01/21-01/16                               

Ur.broj: 2178/20-03-21-5  

Nova Kapela, 20.07.2021.                          

                                                                                                      Predsjednica Općinskog vijeća 

                                                        Vesna Jergović v.r.  
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Na temelju članka 69.stavka 2.i 3. Zakona o šumama (NN broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 

145/20)  i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ 4/2014, „Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 28/18, 32/18, 2/20, 4/21) 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 2. sjednici održanoj 20.srpnja 2021.godine, donijelo 

je  

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021.GODINU 

 

Članak 1. 

           

  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. 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 2021.godinu predviđaju se sredstva šumskog 

doprinosa u iznosu od 1.121.300,08 kuna. 

 

         Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 

 

 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, rekonstrukciju pješačkih staza, rashoda vezanih za 

vodoopskrbu i vodoodvodnju, rashodi vezani za zaštitu okoliša, projekt 

poučnih staza, sanaciju nerazvrstanih cesta, projekt edukativnih promatračnica  

 

Članak 3. 

 

        Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.godinu 

stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.  

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-01/21-01/16            

Ur.broj: 2178/20-03-21-6                               Predsjednica Općinskog vijeća 

Nova Kapela, 20.07.2021.                                            

     Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 

86/12, 143/13, 65/17, 14/19), članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije broj 4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18, 

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

2021. godine, donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
  

UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO 

IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2021.GODINU 

 

Članak 1. 

 

         Programom utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 

u prostoru za 2021. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška naknade.  

 

Članak 2. 

             

       U Proračunu Općine Nova Kapela  za 2021. godinu predviđaju se sredstva naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 90.000,00 kuna. 

 

 Sredstva iz  prethodnog stavka ovog članka koristit će se za : 

 

  Program 2007 : Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  

Aktivnost: A100033-Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada  

Aktivnost: A100034-Izmjene i dopune prostornog plana 

 

Članak 3. 

 

          Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka ovog Programa obavlja Općinsko 

vijeće Općine Nova Kapela. 

 

Članak 4. 

   

  Izmjene i dopune Programa utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2021.godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u 

„Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Klasa: 400-01/21-01/16                    

Ur.broj: 2178/20-03-21-7                    Predsjednica Općinskog vijeća 

Nova Kapela, 20.07.2021. 

                                                                              Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20), te članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 ,,Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. 

(Narodne novine, broj 48/18) te članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije broj br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18, 32/ 18, 2/20 i 

4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 2. sjednici održanoj  20. srpnja 2021. godine donosi 

 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Općine Nova Kapela 

za projekt/operaciju: ,,Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Novoj Kapeli" 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela suglasno je s provedbom ulaganja na području Općine 

Nova Kapela za provedbu podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti 

te povezanu infrastrukturu“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.4.1.). 

 

Članak 2. 

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt/operaciju: ,,Rekonstrukcija vatrogasnog 

doma u Novoj Kapeli“.  

Korisnik javne potpore u smislu Pravilnika o provedbi mjere 07 ,,Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 

2020. bit će Općina Nova Kapela, OIB 18112377872.  

Članak 3. 

Predmetom ulaganja je vatrogasni dom na lokaciji označenoj kao kč.br. 700, k.o. Nova 

Kapela.  

 

Članak 4. 

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

Kapela. 

 

 

KLASA: 402-07/21-01/04 

URBROJ:  2178/20-03-21-1 
 

Nova Kapela, 20. srpnja 2021. godine 

 

 

       Predsjednica Općinskog vijeća 

                   Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20), te članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 ,,Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. 

(Narodne novine, broj 48/18) te članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije broj br. 04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela broj 28/18, 32/ 18, 2/20 i 

4/21), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 2. sjednici održanoj  20. srpnja 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o suglasnosti za provedbu ulaganja 

na području Općine Nova Kapela 

za projekt/operaciju: ,,Izgradnja Društvenog doma u Novoj Kapeli" 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela suglasno je s provedbom ulaganja na području Općine 

Nova Kapela za provedbu podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje 

lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti 

te povezanu infrastrukturu“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 7.4.1.). 

 

Članak 2. 

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt/operaciju: ,,Izgradnja Društvenog doma u 

Novoj Kapeli“.  

Korisnik javne potpore u smislu Pravilnika o provedbi mjere 07 ,,Temeljne usluge i obnova 

sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 

2020. bit će Općina Nova Kapela, OIB 18112377872.  

Članak 3. 

Predmetom ulaganja je društveni dom na lokaciji označenoj kao kč.br. 1209,  k.o. Nova 

Kapela.  

 

Članak 4. 

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

Kapela. 

 

 

KLASA: 402-07/21-01/05 

URBROJ: : 2178/20-03-21-1 
Nova Kapela, 20. srpnja  2021. godine 

 

                    

 

       Predsjednica Općinskog vijeća 

                   Vesna Jergović v.r. 
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Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15 , 123/17, 98/19 i 144/20),  članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije br.4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18 i 
32/18, 2/20 i 4/21) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na  2.sjednici održanoj 20.srpnja 2021. 
godine,  donosi 
 

         O D L U K U 
     o kupnji nekretnina 

 
  
 
      Članak 1. 
Odobrava se kupnja nekretnine: 
- k.č.br.1390, Frankopanska ulica, površine 1520 m2 upisana  z.k.ul.2139 k.o. Batrina. 
 
 
          Članak 2. 
Ovlašćuje se općinski načelnik ponuditi vlasnicima  k.č.br. 1390 k.o. Batrina iznos od 50.000,00 
kuna uz uvjet brisanja sadržaja upisa  doživotnog plodouživanja u teretovnici C. 
 
      Članak 3. 
Ovlašćuje  se općinski načelnik zaključiti kupoprodajni ugovor. 
    

Članak 4. 
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:944-01/21-01/01                  
URBROJ: 2178/20-03-21-02 
Nova Kapela, 20. srpanj 2021. 

                       
   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
 
                      Vesna Jergović  v.r. 
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Temeljem članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 

148/13, 92/14 i 110/19), Odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 20/14)  i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/14, „Službene novine Općine Nova 

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

sjednici održanoj 20. srpnja 2021. godine donosi  

O D L U K U  
o Dopuni Odluke 

o Popisu nerazvrstanih cesta na području općine Nova Kapela 
 

 
Članak 1. 

U Odluci o Popisu nerazvrstanih cesta na području općine Nova Kapela  („Službene 
novine Općine Nova Kapela“ br. 13/16, 17/16, 4/20) u članku 2. dodaje se  „Dodatak IV. 
Popis nerazvrstanih cesta općine Nova Kapela“ za nerazvrstane ceste: 
 

DODATAK IV – POPIS NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE NOVA KAPELA - DOPUNA 
Vrsta Naziv Oznaka k.č. k.o. Vlasništvo Upravlj

anje 
Akti i 
dozvole 

Mjesto Površina
/m2 

Dužina
/m 

Vrsta 
kolnika 

Nerazvrstana 
cesta 

Ž4182-
Put uz 
igralište 

NC NK2 
14 

1427 Nova 
Kapela 

1/1 Javno 
dobro u 
općoj 
uporabi 
vlasništvo 
Općine 
Nova 
Kapela 

Općina 
Nova 
Kapela 

 Nova 
Kapela 

846 230 m poljski 
put 

Nerazvrstana 
cesta 

D49- 
Put 
prema 
igralištu 

NC B1 
006 

2251 Batrina 1/1 Javno 
dobro u 
općoj 
uporabi 
vlasništvo 
Općine 
Nova 
Kapela 

Općina 
Nova 
Kapela 

 Batrina 1109 180 m asfalt 

 
 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Nova Kapela“ 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-05/21-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-21-1 

 

Nova Kapela, 20. srpanj 2021. 
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Vesna Jergović  v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br.4/2014 i Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18 i 32/18, 2/20 i 4/21) Općinsko vijeće 
Općine Nova Kapela na  2.sjednici održanoj 20.srpnja 2021. godine,  donosi 

 

  O D L U K U    

O NERADNIM NEDJELJAMA I BLAGDANIMA 

 

Članak 1. 

          Donosi se Odluka o neradnim nedjeljama i blagdanima na području Općine Nova Kapela. 

Članak 2. 

Ova Odluka odnosi se na sve trgovačke objekte i pokretne trgovine koji obavljaju 

trgovačku djelatnosti. 

Članak 3.  

           Ova Odluka rezultat je pristanka i pozitivnih Očitovanja svih trgovačkih subjekata na 

području Općine Nova Kapela kroz solidarnost, zajedništvo i brigu za obitelj svojih djelatnika s 

ciljem provođenja i pridržavanja iste. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Nova 
Kapela“., a početi će se primjenjivati s 01.08.2021. godine.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 330-01/21-01/02                  
URBROJ: 2178/20-03-21-10 
Nova Kapela, 20. srpanj 2021. 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 
                      Vesna Jergović  v.r.              
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Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i  članka 47. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ broj 
28/18, 32/18, 2/20, 4/21) i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Nova Kapela („Službene novine Općine Nova Kapela, br: 6/21) načelnik 

Općine Nova Kapela donosi 
 

ODLUKU  

o osnivanju Radne skupine za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća  

za područje općine Nova Kapela 

 

Članak 1. 

 

Osniva se Radna skupina za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

općine  Nova Kapela (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

Članak 2. 

 

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će uskladiti Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o 

smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 

65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Brodsko posavske županije. 

 

Članak 3. 

 

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri člana. Jednog od članova predlaže angažirani 

konzultant. 

 

Članak 4. 

 

Načelnik Općine Nova Kapela odlukom će imenovati Radnu skupinu za usklađivanje 

Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Nova Kapela. 

 

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji 

i rizika koji će se obrađivati u usklađivanju Procjene rizika, načelnik može proširiti radnu 

skupinu članovima-koordinatorima koji mogu svojim znanjem i kompetencijama doprinijeti  

usklađivanju Procjene sukladno utvrđenim prijetnjama i rizicima.  

 

 

 

 

Članak 5. 



Službene novine Općine Nova Kapela 

21. srpnja 2021 

 

 
- 49 - 

 

 

Voditelj radne skupine za usklađivanje Procjene rizika odgovoran je za: 

- organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine, 

- izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se usuglašavaju na Radnoj skupini, 

- koordiniranje i nadziranje procesa usklađivanja Procjene rizika, 

- predlaganje izmjena i dopuna Procjene. 

 

Članak 6. 

 

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza: 

- sudjelovati u izradi scenarija za određene rizike, 

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti, 

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu prikupljanja informacija, 

- o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju voditelja radne skupine, 

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene podatke u zadanim rokovima te  surađuju 

tijekom rada na procjeni, 

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika, 

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik. 

 

Članak 7. 

 

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj Radne skupine. 

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje 

donosi Radna skupina. 

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju voditelj Radne skupine i zapisničar.  

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova. 

 

Članak 8. 

 

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

Kapela“. 
 
 
KLASA: 810-01/21-01/06 
URBROJ: 2178/20-01-21-02 
 
Nova Kapela,  09. srpnja 2021.                                             OPĆINSKI  NAČELNIK 

IVAN ŠMIT v.r. 
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 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 4. Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu 

procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Nova Kapela („Službene novine Općine 

Nova Kapela“, broj 6/21) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije broj 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapele“ broj 
28/18, 32/18, 2/20, 4/21), načelnik Općine Nova Kapela donosi  

ODLUKU 

o imenovanju članova Radne skupine za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća 

za područje općine Nova Kapela 

I. 

U Radnu skupinu za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

općine  Nova Kapela imenuju se: 

1. Voditelj:  Vesna Jergović, predsjednik Općinskog vijeća 

2. Član:  Kristina Perić, dipl.iur,-pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela,  

3. Član: Krešo Kolarić, Vatrogasna zajednica općine  Nova Kapela  

4. Član: Danijel Peh, HGSS-Područna stanica Slavonski Brod 

5. Član:  Blaženka Budimir,  In Konzalting d.o.o., Slavonski Brod 

II. 

Zadaća je Radne skupine je izraditi usklađivanje Procjene temeljem odredbi Pravilnika 

o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 

Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 

65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 

područje brodsko posavske županije.  

 

III. 

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

Kapela“. 
  

KLASA: 810-01/21-01/06 
URBROJ: 2178/20-01-21-03 
 
Nova Kapela,  19.07.2021. 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

IVAN ŠMIT v.r. 
 

 

 

 

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

 


