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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) 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 i 

32/18 ) Općinsko vijeće na 12. sjednici Općine Nova Kapela održanoj  31. siječnja 2019.godine donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Nova Kapela za razdoblje od 01. srpnja 
do  31. prosinca 2018. godine 

 
 

I. 
 

  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika  za razdoblje 
od 01. srpnja do  31. prosinca 2018. 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: 022-05/19-04/03 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.godine 
 
         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA       
               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 35.stavka 1.točke 4. i članka 53. stavka 3.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 i 123/17), 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, 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj  12. sjednici održanoj 31. siječnja 2019.godine  donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nova Kapela  

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada i način upravljanja upravnog tijela Općine 

Nova Kapela (dalje: Općina), organiziranog kao Jedinstveni upravni odjel općine Nova Kapela (dalje u 

tekstu : Jedinstveni upravni odjel).  

 

Članak 2. 

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom 

rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod. 

 

Članak 3. 

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se ovom Odlukom radi obavljanja upravnih,stručnih i drugih poslova iz 

samoupravnog djelokruga Općine te povjerenih mu poslova državne uprave. 

 

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata Općine, 

zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine,rješava u upravnim stvarima te obavlja i 

druge poslove u skladu sa zakonom. 

 

 

II. SJEDIŠTE  I  OBILJEŽAVANJE UPRAVNIH TIJELA   

 

Članak 4.  

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta općine Nova Kapela.  

 

 

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju poslova iz svog djelokruga koristi pečat koji sadrži grb Republike 

Hrvatske i naziv: 

Republika Hrvatska 

Brodsko-posavska županija 

Općina Nova Kapela 

Jedinstveni upravni odjel 

 

Zaglavlje akata Jedinstvenog upravnog odjela sadrže : grb Republike Hrvatske, naziv REPUBLIKA 

HRVATSKA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, OPĆINA NOVA KAPELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, 

klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, te datum i mjesto izrade akta.  

 

 

III.UNUTARNJE USTROJSTVO, DJELOKRUG, ORGANIZACIJA I NAČIN RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG 

ODJELA 
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Članak 5. 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i nadležnosti 

utvrđenoj zakonom,Statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima , a u funkciji učinkovitog 

obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine. 

Jedinstveni upravni odjel nema ustrojstvenih jedinica već radna mjesta za područja iz njegovog djelokruga. 

 

 

 

Članak 6. 

 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu općine Nova Kapela. 

 

 

Članak 7. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao 

jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

- opće poslove i poslove općine Nova Kapela, imovinskopravne i kadrovske poslovi: poslovi vezani 

uz poslove ureda općinskog načelnika, poslovi vezani uz rad Općinskog vijeća i njegovih radnih 

tijela, donosi rješenja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, zastupanje po punomoći u 

sudskim postupcima  te imovinsko-pravnim i upravnim postupcima, provedba postupka javne 

nabave, opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, 

osiguravanje tekućih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela(održavanje, zagrijavanje i 

čišćenje prostorija, nabava opreme), poslovi arhiviranja i otpreme pošte-obavlja druge poslove 

utvrđene Zakonom ,Statutom i drugim aktima Općine, 

− poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa izgradnje i održavanja komunalne 

infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, 

uređenja prometa na području općine, 

− poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša, 

− poslove iz oblasti društvenih djelatnosti predškolske dobi, socijalne skrbi, kulture, sporta i udruga 

građana, 

− poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine: izrada proračuna i godišnjeg 

obračuna proračuna Općine, razrez i naplata prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne 

samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine 

Općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, 

 

Članak 8. 

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik. 

Pročelnika imenuje Općinski načelnik na temelju javnog natječaja sukladno zakonu. 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine  za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku. 

Općinski načelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog 

samoupravnog djelokruga. 

 

 

Članak 9. 

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog 

upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općinski načelnik će donijeti u roku od 30 dana 

od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

 

 

Članak 10. 

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog 

vijeća,predlaže mjere i radnje za njihovu provedbu, predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje stanja u 
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pojedinim područjima samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove koji su mu zakonom 

stavljeni u djelokrug rada. 

 

 

Članak 11. 

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi pojedinačne akte 

kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. 

Na postupak donošenja akata iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku ako posebnim zakonom nije drugačije propisano. 

Protiv akta iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili 

drugom nadležnom tijelu ako je tako propisano odgovarajućim propisom. 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

                                                    

Članak 14. 

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu nastavljaju sa radom na poslovima i 

zadacima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja o rasporedu 

sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.  

 

 

Članak 15. 

Općinski načelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o 

unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

 

Članak 16. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Općinske uprave donesene na 9. 

sjednici Općinskog vijeća Općine Nova Kapela od 23. veljače 1994. godine. 

 

 

Članak 17. 

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

Kapela“ .  

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 023-01/19-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-19-01 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 
28/10), i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela  (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.4/2014 i 
Službene novine Općine Nova Kapela  br.28/18 i 32/18) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na  12. 
sjednici održanoj  31.siječnja. 2019. godine donosi 
 

         O D L U K U 
 o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i 
   vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela 
 
      Članak 1. 
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu i  Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela. 
 
          Članak 2. 
Koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom 
komunalnom pogonu Općine Nova Kapela utvrđuju se unutar raspona koeficijenata utvrđenim Zakonom i 
iznose: 
RADNO MJESTO KOEFICIJENT 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 3,30 
Viši stručni suradnik za pripremu i vođenje 
projekata i javnu nabavu 

2,13 

Viši financijsko-računovodstveni referent 1,71 
Administrativni tajnik 1,70 
Komunalni djelatnik 1,52 
Domar 1,42 
Spremač 1,29 
 
      Članak 3. 
 U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Nova Kapela donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela. 
Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog 
upravnog odjela. 
 

Članak 4. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće u 
Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom komunalnom pogonu Općine Nova Kapela (Službene novine 
Općine nova Kapela  br. 23/17). 

Članak 5. 
 Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Općine Nova Kapela, a stupa na snagu 
  01. veljače 2019. godine. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA    
Anto  Žagrić v.r. 

KLASA:120-01/19-01/01                  
URBROJ: 2178/20-03-19-01 
Nova Kapela,  31. siječanj  2019.                                                           
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Temeljem članka 78. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18, 110/18) i 
članka 24. 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 12. 
sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine, donosi 
 
 

ODLUKU 
O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom određuju se zone u Općini Nova Kapela za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična 
vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa te 
opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti oslobađanje od plaćanja 
komunalnog doprinosa.  
 

Članak 2. 
(1) Komunalni doprinos je prihod Proračuna Općine Nova Kapela koji se koristi samo za financiranje 
građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 
(2) Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture i 
položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine. 
 

Članak 3. 
(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog 
doprinosa osim za građenje i ozakonjenje građevina određenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu.  
(2)Općina Nova Kapela ne plaća komunalni doprinos na svom području. 

 
Članak 4. 

(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena 
izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj  se 
zgrada gradi ili je izgrađena.  
(2) Za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom 
čija visina se mijenja komunalni se doprinos obračunava množenjem tlocrtne površine građevine koja se 
gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa 
u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 
(3) Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili 
nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam 
zgrade. 
(4)  Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća 
se komunalni doprinos, a o čemu se donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa. 
(5) Odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog 
doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 
 
 
 
 
II.  ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 
 

Članak 5. 
(1) Zone za plaćanje komunalnog doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost zone 
komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone u Općini Nova Kapela.  
(2) U Općini Nova Kapela utvrđuju se sljedeće zone: 
I. zona - obuhvaća naselja: Batrina i Nova Kapela, 
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II.   zona - obuhvaća naselja:Bili Brig i Dragovci, 
III.   zona - obuhvaća naselja: Donji Lipovac, Srednji Lipovac, Gornji Lipovac, Pavlovci, Stara Kapela, Siče, 
Seoce, Magić Mala. 
  
 
III.  JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 6. 
(1)  Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone kako slijedi: 
I. ZONA  7,00 kn/m3  
II. ZONA  6,00 kn/m3  
III. ZONA 5,00 kn/m3  
 
 
IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

Članak 7. 
(1) Komunalni doprinos plaća se jednokratno u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o 
komunalnom doprinosu.  
(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel u postupku pokrenutom po 
službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke. 
 
 
V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA  
 

Članka 8. 
(1) Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: 
- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova 

- vojnih građevina 

- prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture 

- nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova 

- sportskih i dječjih igrališta 

- ograda, zidova i potpornih zidova 

- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, 
fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na 
postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine 

- spomenika. 

(2) Plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se oslobađa za građenje i ozakonjenje: 
- Proizvodno-industrijskih, prerađivačkih objekata (hale, radionice, skladišta i sl.) u cilju poticanja 

poduzetništva i razvoja gospodarstva Općine Nova Kapela 
- poslovnih objekata za uzgoj stoke i peradi te farmi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju 
- Pomoćnih građevina – koje nisu u sklopu stambenog objekta: garaže, spremišta, šupe, spremišta 

poljoprivrednih strojeva, objekti u službi poljoprivrede i stočarstva, kao i za druge pomoćne 
objekte koji nisu u funkciji stanovanja (ljetne kuhinje)  

- Vikendice, klijeti i druge gospodarske objekte izgrađene izvan građevinskog područja 
(3) Plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se oslobađa za građenje i ozakonjenje investitore 

kada su to: 
- Vjerske zajednice 
- Brodsko-posavska županija i Republika Hrvatska 
- -investitore kad su to javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu(ili djelomičnom 

vlasništvu) Općine Nova Kapela, Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske, a kada grade 
objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne 
djelatnosti) 

- Investitori koji grade gospodarske objekte izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati 
priključak na javno-prometnu površinu i sami financiraju/sufinanciraju izgradnju komunalne 
infrastrukture do svog objekta uz suglasnost Općine, do visine iznosa financiranja infrastrukture 
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Članak 9. 

Odluku o oslobađanju donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika i Općinski načelnik 
sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom novinama Općine Nova Kapela. 
(2)Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. 24/04 i 23/12).   

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 363-03/19-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-19-01 
Nova Kapela,31. siječnja 2019.        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 

 
 

      
   

Temeljem članka 95.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18) i članka 
30. Statuta Općine Nova Kapela 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 12.    
sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine donijelo je  
 
 
   O D L U K U 

     O  KOMUNALNOJ NAKNADI  
 

I.  OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se područja zona u Općini Nova Kapela u kojima se naplaćuje komunalna 
naknada, koeficijenti zone (Kz), koeficijenti namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada 
(Kn), rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za Općinu Nova Kapela koje se u potpunosti ili 
djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade te uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima 
može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade. 
 

Članak 2. 
 

(1) Komunalna naknada prihod je proračuna Općine Nova Kapela koji se koristi za financiranje 
održavanja i građenja komunalne infrastrukture, financiranje građenja i održavanja objekata 
predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene 
te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Nova Kapela. 

 
Članak 3. 

 
(1) Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje 
obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje su 
opremljene najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim 
prilikama te čini sastavni dio infrastrukture Općine Nova Kapela i to za: 
− stambeni prostor, 
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− garažni prostor 
− poslovni prostor,  
− građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, 
− neizgrađeno građevinsko zemljište.  
(2) Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi 
unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se obavlja poslovna djelatnost.  
(3) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica 
građevinskog područja na kojemu se u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja 
mogu graditi zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na kojemu 
postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim 
građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.   

 
 
 

Članak 4. 
 

(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.  
(2) Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:  
− je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom  
− nekretninu koristi bez pravne osnove ili   
− se ne može utvrditi vlasnik.  

(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 
 

Članak 5. 
 

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:   
− danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi 

bez uporabne dozvole, 
− danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, 
− danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine, 
− danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.  
(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 
komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 
obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene 
nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.    
(3) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 
komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.  
 
 
II. PODRUČJA ZONA 

Članak 6.  
 

(3) Na području Općine Nova Kapela utvrđuju  se dvije (2) zone u kojoj se naplaćuje komunalna naknada,  
I. Zona obuhvaća naselja: Nova Kapela i Batrina 
II. Zona obuhvaća naselja: Bili Brig, Dragovci, Magić, Mala, Seoce, Siče, Donji Lipovac, Srednji 

Lipovac, Gornji Lipovac, Pavlvci, Stara Kapela. 
 
 
III. KOEFICIJENT ZONE 

Članak 7. 
 

(1) Utvrđuju se koeficijenit zona (Kz) u svrhu određivanja komunalne naknade za : 
I. zonu - 1,00 
II.            zonu  - 0,90 
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IV. KOEFICIJENTI NAMJENE 
 

Članak 8. 
 

(1)  Koeficijent namjene(Kn)ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi: 
1. za stambeni prostor 1,00  
2. za stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00  
3. garažni prostor 1,00  
4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti  1,00 
5. za poslovni prostor koji služi za neproizvodne djelatnosti utvrđuje se prema vrsti djelatnosti koje se 
obavljaju u  tim prostorima i to kako slijedi: 
 - iz područja opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 4,00 
 - iz područja telekomunikacije, poštanske i kurirske djelatnosti 4,00 
 - iz područja kopneni prijevoz putnika- željeznički prijevoz putnika i robe 4,00 
 - ostale djelatnosti koje nisu proizvodne 1,00 
6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti 10% koeficijenta namjene  
koji je određen za poslovni prostor  
7. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.   
 
 
 
 
V. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE I ROK PLAĆANJA 

 
Članak 9.  

(1) Komunalna naknada obračunava se po metru kvadratnom (m²) površine nekretnine za koju se 
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za:  
1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan 
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine, broj 40/97)  
2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po 
jedinici stvarne površine.  
(2) Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem 
koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B). 
(3) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje 
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po metru kvadratnom (m²) površine 
nekretnine. 
 

Članak 10. 
 

(1) Komunalna naknada plaća se u četiri jednaka obroka za kalendarsku godinu i to do 20. travnja, 20. 
srpnja, 20. listopada i 20. siječnja naredne godine. 
 

Članak 11. 
 

(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi i ovršava Jedinstveni upravni u postupku i na način propisan 
zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju 
propise o porezima i drugih javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano 
drukčije.  
 
 
 
VI. OSLOBAĐAENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 
 

Članak 12.  
 

(1)  Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju nekretnine koje: 
1. se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi, 
2.  služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske djelatnosti. 
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(2)  Od plaćanja komunalne naknade oslobađa se Općina Nova Kapela u svim slučajevima u kojima bi kao 
vlasnik nekretnina bila  neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade. 
  

Članak 13. 
(1) Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina koji 
su članovi vatrogasnih društava na području Općine Nova Kapela kako slijedi: 

- operativni članovi, 
- izvršni članovi, 
- pričuvni članovi 
- veterani. 

 
(2)Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade podnosi Vatrogasna zajednice općine 
Nova Kapela  Jedinstvenom upravnom odjelu do 01. ožujka tekuće godine. 
 
(3)Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka Vatrogasna zajednica dostavlja popis članova iz stavka 1. ovog 
članka. 
(4)Rješenje o plaćanja komunalne naknade u tekućoj godini donosi Jedinstveni upravni odjel. 
 

 
    
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općine Nova Kapela 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 17/01,20/03). 
 
 
 

Članak 15. 
 

(1) 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: 363-03/19-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-19-01 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 
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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 12. sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine, donosi 

 
O D L U K U  

o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici 
na području Općine Nova Kapela 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu i smještajnim jedinicama koji se 
nalaze 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 iznosi 150,00 kn (stopedesetkuna) po krevetu 
odnosno po smještajnoj jedinici. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se „Službenim novinama Općine Nova 
Kapela“.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVA KAPELA 

 
 
KLASA: 410-01/19-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-19-1 
Nova Kapela, 31. siječanj 2019. godine 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br. 
94/2013.,) i članka 47. 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 5.  sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine donijelo je 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

o prihvaćanju Izvješća   o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Nova Kapela 
za 2018. godinu 

 
 

I.  
 
  Općinsko vijeće Općine Nova Kapela  prihvaća Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Nova Kapela  za 2018. godinu. 
 

II. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“. 
 
                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 351-01/19-01/03 
URBROJ:2178/20-01-01-19-4 
 
Nova Kapela, 31. siječanj 2019. godine 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
  Anto Žagrić v.r. 

 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

("Narodne novine", 20/18),  i 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), Općinsko vijeće Općine Nova 

Kapela  na  12. sjednici održanoj dana  31.siječnja 2019.godine. donijelo je 

 
O D L U K U 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i  
održavanje poljoprivrednih rudina na 

području Općine Nova Kapela 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje 
tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina, a sve u svrhu održavanja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na 
području Općine Nova Kapela . 
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Članak 2. 
 

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine  koje su po načinu uporabe  u katastru 
upisane kao: oranica, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, vinogradi, ribnjaci, trstici, močvare kao i drugo 
zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. 
 
Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta unutar granica građevinskog područja , površine veće od 
500 m2 i katastarske čestice  poljoprivrednog zemljišta izvan granica građevinskog područja  planirano 
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju , koje su u evidencijama Državne geodetske uprave 
evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu privedene namjeni , moraju se održavati pogodnim 
za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristi do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, 
odnosno do primitka potvrde  glavnog projekta.  
 
II. AGROTEHNIČKE MJERE 

Članak 3. 
 

Agrotehničke mjere propisuju se za slučajeve u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,  
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju sukladno Pravilniku ministra nadležnog za 
poljoprivredu. 
 
Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu smatraju se:  
 

 
  -    zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta, 
  -    minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
- zaštita od erozije, 
- sprečavanje zakorovljenosti osobito ambrozije, 
- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, 
- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka, 

        -    održavanje organske tvari u tlu, 
        -    održavanje povoljne tvari u tlu. 

Članak 4. 
 

Pod zaštitom poljoprivrednog zemljišta od erozije vodom  i vjetrom razumijeva se zabrana skidanja 
humusnog, odnosno oraničnog sloja  površine poljoprivrednog zemljišta. 
 
Vlasnici i posjednici  poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje 
kulture radi zaštite od erozije  na tom zemljištu. 
 
Ako vlasnik i posjednik poljoprivrednog zemljišta skine humusni sloj  iz stavka 1. ovog članka dužan je 
vratiti zemljište u prvobitno stanje. 
 

Članak 5. 
 

Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta: 
- da sa svojeg zemljišta odstrane sve biljne ostatke , a posebno kukuruzovinu, odmah poslije žetve, 

odnosno berbe, a najkasnije do 01. travnja tekuće godine, 
- da na svojem zemljištu poduzimaju mjere sprečavanja zakorovljenosti i to mehaničkim i 

kemijskim sredstvima , radi sprečavanja širenja korova  na susjedne parcele, 
- da na svom zemljištu provode mjere  za zaštitu bilja suzbijanjem  bolesti i štetnika radi  

sprečavanja širenja biljnih bolesti i štetnika i to sukladno zakonskim propisima, 
- da zbog zaštite zdravlja stanovništva prije cvatnje unište ambroziju na poljoprivrednim 

površinama, međama uz poljske puteve i na neizgrađenom građevinskom zemljištu. 
 

 
III. MJERE ZA UREĐIVANJE  I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 
 

Članak 6. 
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Vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati mjere za uređivanje i 
održavanje  poljoprivrednih rudina:  

 
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 1. ove Odluke su: 

- održavanje živica i međa, 
- održavanje poljskih putova, 
- uređivanje i održavanje kanala, 
- sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica, te sadnju i vjetrobranskih pojaseva. 

 
Članak 7. 

 
Živice i međe održavaju se tako da se spriječi njihovo ne kontrolirano obrastanje i zasjenjivanje susjednog 
zemljišta te da se ne umanji njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom sustavu i na području estetike 
krajolika. 
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do degradacije dobrog stanja poljskih puteva (sužavanje 
zaoravanjem, neobrezivanje raslinja uz poljski put, ne zatrpavanje ulegnuća na kojima se zadržava 
oborinska voda i sl.) 
Živice, drvoredi, voćnjaci, pojedinačna stabla i grmlje sade se na dovoljnoj udaljenosti od susjednih parcela 
da ne zasjenjuju susjedovo zemljište. 

 
Članak 8. 

 
Vlasnici i ovlaštenici korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su: 

- ukloniti razloge zakorovljenosti i erozije, 
- počistiti kanale, 
- suzbiti biljne bolesti i štetnike, 
- koristiti i uništiti biljne ostatke, 
- uništiti ambroziju, 
- urediti međe i živice, 
- urediti poljske puteve, 
- spriječiti zasjenjivanje susjednih parcela. 

 
IV. IZVJEŠĆA 

Članak 9. 
 

Općina Nova Kapela  podnosi Ministarstvu i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo godišnje 
izvješće o primjeni propisanih mjera iz ove Odluke do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu. 
 
 

V.POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Članak 10. 

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici dužni su:  

 

1. održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske puteve  

2. uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i sl., najkasnije 

do 1. lipnja tekuće godine  

3. odstraniti biljne ostatke nakon sječe i čišćenja šume, puteva i međa na šumskom zemljištu koje graniči s 

poljoprivrednim zemljištem  

4. uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom  
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5. spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i korova na poljoprivrednom i šumskom zemljištu vršiti samo 

uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera opreza sukladno Zakonu o zaštiti od požara. 

 

Članak 11. 

 

Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te loženja vatre na 

poljoprivrednim površinama (u daljnjem tekstu: spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru) 

može se obavljati ako su poznate sljedeće mjere opreznosti :  

1. ako se spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru obavlja na većoj poljoprivrednoj 

površini, vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su o tome obavijestiti 

dobrovoljno vatrogasno društvo koje će osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s 

opremom za gašenje požara, a na manjim površinama treba primijeniti potrebne mjere zaštite od 

požara,  

2. mjesto spaljivanja korova i loženja vatre na otvorenom prostoru mora biti najmanje 30 metara 

udaljeno od gospodarskih i stambenih objekata, najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i 

dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, te na udaljenosti većoj od 

100 metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i 

drugi zapaljivi materijal,  

3. mjesto spaljivanja mora biti tako odabrano da se vatra ne može proširiti preko gorivog materijala 

na zemlji, kao ni prelijetanje iskri  

4. osoba koja obavlja spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru mora biti punoljetna, 

stalno prisutna pri spaljivanju s pričuvnom opremom za gašenje požara (lopata, kanta napunjena 

vodom i sl.),  

5. osobe koje su izvršile spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto 

spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti, 

6. te ostalo sukladno važećim propisima kojima je uređena materija zaštite od požara. 

Članak 12. 

Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru u sljedećim uvjetima: - u razdoblju 

od 01.lipnja do 30.rujna tekuće godine - za vrijeme jakog vjetra i noću ( od 19,00 do 05,00 sati).  

 

Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u periodu iz stavka 

1.al.1.ovog članka, dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe te organiziranje 

vatrogasnog dežurstva. 

 
VI. NADZOR 

Članak 13. 
 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi poljoprivredni redar, a u obavljanju nadzora poljoprivredni 
redar je ovlašten: 
 

1. rješenjem narediti: 

- poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja 
poljoprivredne proizvodnje, 

- poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina, 
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- poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj 
proizvodnji; 

 
2. u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke  1. ovog stavka narediti izvršenje istih putem trećih 

osoba na trošak vlasnika ili ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta; 
 
3.  izdati obvezni prekršajni nalog; 
 
4.  naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja. 

 
O utvrđenom stanju i poduzetim mjerama poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati 
poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.  
 
Do prijema u službu poljoprivrednog redara, nadzor nad provođenjem ove Odluke provoditi će komunalni 
redar , poljoprivredna inspekcija i fitosanitarna inspekcija. 
 

Članak 14. 
 
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru (komunalnom redaru) u 
provedbi njegove ovlasti omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta. 
 
Ako poljoprivredni redar (komunalni redar) u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne 
policijske uprave. 
 

Članak 15. 
 

Poljoprivredni redar (komunalni redar) ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, 
identitet i ovlasti, a koju propisuje Općinski načelnik Općine Nova Kapela . 
 
VII. KAZNENE ODREDBE 

 
Članak 16. 

 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja pravna osoba 

ako postupa protivno odredbama ove Odluke.  

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ako 

postupa protivno odredbama ove Odluke. 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba 

obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge 

samostalne djelatnosti.  

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupa 

protivno odredbama ove Odluke. 

 

Članak 17. 

 

Poljoprivredni redar (komunalni redar) može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 

uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci. 
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Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u zakonskom roku, izdat će se obvezni prekršajni nalog s 

novčanom kaznom, a ukoliko okrivljenik u roku koji mu je određen za plaćanje izrečene novčane kazne 

uplati ½ iste, smatrat će se da je novčana kazna u cijelosti plaćena. 

  
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 18. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenju i 
održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije, broj: 9/14). 

 
Članak 19. 

 
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: 320-01/19-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-19-01 
 
NOVA KAPELA, 31. siječnja 2019.g. 
                                                                                                           

     

Predsjednik Općinskog vijeća 
              Ante  Žagrić v.r. 

 

 
 

 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ 
82/15), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („NN“ broj 69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi 
civilne zaštite („NN“ 27/17), Zaključka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Nova Kapela  KLASA: 810-01/18-01/08; URBROJ: 2178/20-01-03-18-6 od 20.prosinca 
2018. i 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), Općinsko vijeće Općine 
Nova Kapela na 12. sjednici održanoj 31. siječnja 2019.godine, donosi: 
 

  O D L U K A 

O OSNIVANJU, SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE NOVA KAPELA 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje, sastav i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu 

mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i 

otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 
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Članak 2. 

Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se 

postrojba civilne zaštite opće namjene. ( u daljnjem tekstu: postrojba) 

 
Članak 3. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  32 (trideset dva) pripadnika.  
 

Članak 4. 
Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po strukturi je: 

– upravljačka skupina 

– tri operativne skupine. 

 
Članak 5. 

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika. 

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe imenovati će načelnik Općine posebnom 

odlukom.  

Članak 6. 
Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima svog voditelja. 

Svaka skupina ima po 10 pripadnika. 

Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i 

sastavni  je dio ove Odluke. 

 
 

 
Članak  7. 

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije 
terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog 
stanovništva te zaštite od poplava. 
 

Članak 8. 
Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a iznimno 
može se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost 
u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne 
zaštite koja traži pomoć. 
 

Članak 9. 
Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za popunu 

postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva 

nadležnog za poslove obrane. 

Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama 

građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne 

zaštite, koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u 

sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite, kroz 

suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za 

raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite. 

 
Članak 10. 

Načelnik općine određuje/osigurava administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja 

obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi 
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provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u 

saniranju posljedica velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili 

organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući i sheme mobilizacije pripadnika 

postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju mobilizacije pripadnika postrojbi 

civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i drugih obveza pripadnika 

civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja 

osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično. 

 

Članak 11. 
Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno operativnom postupovniku koji donosi 

načelnik stožera civilne zaštite Općine Nova Kapela. 

Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, 

mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne 

zaštite. 

 
Članak 12. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka o osnivanju, ustoju i popuni postrojbi 
Civilne zaštite Općine Nova Kapela   KLASA: 810-01/12-01/01; URBROJ: 2178/20-01-03-12-5 od 
17.04.2012. 
 

Članak 13. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Općine Nova 

Kapela“. 

 

 
KLASA: 810-01/19-01/01 
URBROJ: 2178/20-01-03-19-1 
Nova Kapela, 31. 01.2019. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća 
                 Ante  Žagrić v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 

 

 
- 22 - 

 

Prilog 1 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 

 

 
- 23 - 

 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj: 04/14,Službene novine Općine Nova Kapela  br. 28/18, I 
32/18) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 12. sjednici održanoj 31. 
siječnja 2019. godine donijelo je 
 
              II.   IZMJENE I DOPUNE 

PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA 

STAMBENOG PITANJA  

NA PODRUČJU OPĆINE NOVA KAPELA 

 

U Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine 

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

II. MJERE POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI  

Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog 

objekta na području Općine Nova Kapela mijenja se stavak 7. te isti glasi: 

 

„Podnositelj zahtjeva kojem je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju 
građevinskog zemljišta ili stambenog objekta i koji je time postao Korisnikom ovog 
Programa mjera dužan je dostaviti dokaz o uknjižbi vlasništva u zemljišne knjige u roku 
30 dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći. Podnositelj zahtjeva kojem 
je odobrena financijska pomoć/subvencija za kupnju građevinskog zemljišta, dužan je 
ishoditi građevinsku dozvolu za stambeni objekt na predmetnom zemljištu. “ 
 
U stavku 15. dodaje se alineja 6. te ista glasi: 
„ – ukoliko podnositelj ne dostavi dokaz o uknjižbi vlasništva u zemljišne knjige u roku 
30 dana od dana zaključenja Ugovora o financijskoj pomoći.“ 

 
U III. Postupak donošenja prijava u stavku 6. briše se točka 3., a točke 

4.,5.,6.,7.,8. i 9.  postaju točke 3.,4.,5.,6.,7. i 8. 

 

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave 

u „Službenim novinama Općine Nova Kapela“.  

                                                                  

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 370-01/18-01/01 
URBROJ: 2178/20-03-19-04 
Nova Kapela, 31. siječanj 2019. 

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić 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 i 123/17),  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) Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na  12.sjednici održanoj 
31.siječnja 2019. godine donosi 
 

O D L U K U 
o kupnji nekretnina 

  
 

Članak 1. 
Odobrava se kupnja nekretnine: 
- k.č.br.1226,  izgrađeno zemljište, gospodarsko dvorište, površine 4225 m2 upisana  
z.k.ul.386 k.o. Nova Kapela 
- k.č.br.1225, zemljište pod zgradama, gospodarsko dvorište, površine, 527 m2,z.k.ul 603 
k.o Nova Kapela 
- k.č.br 1227, gospodarsko dvorište, izgrađeno zemljište, gospodarsko dvorište, hala, 
Nova Kapela, Baruna Trenka 20, skladište, hala,  površine 11087 m2, z.k.ul.1077 k.o. 
Nova Kapela. 
Nekretnine iz stavka 1. ovog članka prema Prostornom planu uređenja Općine Nova 
Kapela označene su kao gospodarska namjena -proizvodna. 
 
 

Članak 2. 
Ovlašćuje se općinski načelnik ponuditi vlasniku k.č.br. 1226 ukupno 35.000 Eur plativo 
u kunama prema srednjem tečaju kod Hrvatske narodne banke na dan isplate, a vlasniku 
k.čbr. 1225 i k.čbr. 1227 ukupno 40.000 Eur plativo u kunama prema srednjem tečaju 
kod Hrvatske narodne banke na dan isplate. 
 

Članak 3. 
Obvezuje se općinski načelnik na 13. sjednicu Općinskog vijeća dostaviti očitovanja 
vlasnika gore navedenih nekretnina. 
    

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 

 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA    
Anto  Žagrić v.r. 

KLASA:944-01/19-01/01                  
URBROJ: 2178/20-03-19-01 
Nova Kapela, 31.siječanj  2019.                                              



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na 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, Općinsko 

vijeće općine Nova Kapela na svojoj 12. sjednici održanoj 31. siječnja 2019.godine  

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o donaciji Općoj bolnici u Novoj Gradišci u svrhu preuređenja Odjela za pedijatriju 

(II. faza) 

 

 

 

Članak 1.  

Općinsko vijeće suglasno je s donacijom Općoj bolnici u Novoj Gradišci u svrhu 

preuređenja Odjela za  pedijatriju (II. faza) u iznosu od 50.000,00 kuna.  

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi Ugovor o donaciji s Općom bolnicom u Novoj 

Gradišci. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog slijedećeg dana od dana objave u „ Službenim 

novinama Općine Nova Kapela“ .  

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
KLASA: 402-07/19-01/02 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.        

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
               Anto Žagrić v.r. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj:04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela broj:28/18.) Općinsko vijeće 

Općine Nova Kapela na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019.                  

godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o poništavanju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova Kapela 

Klasa:320-02/18-02/2,Urbroj:2178/20-03-18-18 od 7. lipnja 2018. godine 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom poništava se Odluka o donošenju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nova 

Kapela Klasa:320-02/18-02/2,Urbroj:2178/20-03-18-18 od 7. lipnja 2018. godine 

sukladno Očitovanju Ministarstva poljoprivrede Klasa:945-01/18-01/655, Urbroj:525-

07/1797-18-2 od 16. listopada 2018. godine. 

 

      Članak 2. 

 

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

Nova Kapela“. 

 

 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 320-02/18-02/2 
URBROJ: 2178/20-03-19-24 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019. 

 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Anto Žagrić v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju odredbi čl. 29., 30., i čl. 101. st. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ br. 20/18), i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela   („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije broj:04/14 i Službene novine Općine Nova Kapela broj:28/18. I 32/18) 

Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na svojoj 12. sjednici održanoj dana 31.siječnja 2019. 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Nova Kapela 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Nova Kapela. 

Tekstualni dio Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području Općine Nova Kapela i Tablica prikaza raspolaganja po katastarskim 

česticama i oblicima raspolaganja sastavni su dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Nova Kapela s propisanom popratnom dokumentacijom dostavlja se Brodsko-posavskoj 

županiji radi ishodovanja mišljenja i Ministarstvu poljoprivrede radi ishodovanja suglasnosti. 

      Članak 3. 

 

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

Kapela, a ima pravni učinak od dana ishodovanja prethodnog mišljenja Brodsko-posavske  

županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.  

 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
 
 
KLASA: 320-02/19-01/1 
URBROJ: 2178/20-03-19-1 
Nova Kapela, 31. siječanj 2019. 

 
   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Anto Žagrić v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 

 

 
- 28 - 

 

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31.siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela ( u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavila Marija Wdovjak iz Batrine, M.A.Relkovića 10A. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Marije Wdovjak, Batrina, 

M.A.Relkovića10A,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno 

zemljište u 

- k.o. Dragovci, označeno kao dio k.č.br.391/24, (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/01 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Anto Žagrić v.r. 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31.siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela ( u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavioMaks Pavlović iz Batrine, Ante Starčevića 73. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Maksa Pavlovića, Batrina, Ante 

Starčevića 73,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Batrina, označeno kao k.č.br. 898, 900/1, 903/4, (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/02 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela ( u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Ivan Matijević iz Batrine, Široka 11. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Ivana Matijevića, Batrina, Široka 

11,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Batrina, označeno kao k.č.br.876/1B, (predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa 

raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/03 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela ( u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavila Nada Turkalj iz Nove Kapele, Vladimira Nazora bb. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Nade Turkalj, Nova Kapela, 

Vladimira Nazora,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište 

u 

- k.o. Dragovci, označeno kao k.č.br.172/5; 172/7; 173/3; 172/3, (predviđeno za zakup u 

Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/04 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Anto Žagrić v.r. 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Stjepan Maričević iz Srednjeg Lipovca, Srednji Lipovac 59. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Stjepana Maričevića, Srednji 

Lipovac, Srednji Lipovac 59,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, 

poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Gornji Lipovac, označeno kao k.č.br.409, (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/05 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31.siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Ninoslav Toht iz Nove Kapele, Vladimira Nazora 121. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Ninoslava Tohta, Nova Kapela, 

Vladimira Nazora 121,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno 

zemljište u 

- k.o. Donji Lipovac, označeno kao k.č.br. 248 i 250, (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/06 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavio Luka Sameljak iz Bilog Briga, Bili Brig 37. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Luke Sameljaka, Bili Brig, Bili 

Brig 37,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Magić Mala, označeno kao k.č.br. 116, (predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa 

raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/07 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 

 

 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 

 

 
- 35 - 

 

 

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Vinko Majer iz Nove Kapele, Kralja Tomislava 96. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Vinka Majera, Nova Kapela, 

Kralja Tomislava 96,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno 

zemljište u 

- k.o. Nova Kapela, označeno kao k.č.br. 435, (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/08 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Anto Žagrić v.r. 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 

 

 
- 36 - 

 

 
Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Ivan Jergović iz Donjeg Lipovca, Donji Lipovac 87. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Ivana Jergovića, Donji Lipovac, 

Donji Lipovac 87,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište 

u 

- k.o. Donji Lipovac, označeno kao k.č.br. 169 i 170, (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/09 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Anto Žagrić v.r. 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta: Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavio Luka Šmit, K. Zvonimira 10, Nova Kapela. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Luke Šmita, K. Zvonimira 10, 

Nova Kapela, kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

-  k.o. Nova Kapela, označeno kao k.č.br. 526, k.č.br. 531, k.č.br. 474 (predviđeno za 

zakup u Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

III. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovor Luke Šmita, K. Zvonimira 10, 

Nova Kapela kojim se traži da se budućim raspolaganjem poljoprivredno zemljište k.č.br. 

470 k.o. Nova Kapela odredi za kupnju jer isto graniči s građevinskim područjem. 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu poljoprivredno zemljište koje 

graniči s građevinskim područjima ne može se prodati. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 320-02/19-02/10 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019. 

 
 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Anto Žagrić v.r. 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Domagoj Trlin iz Nove Kapele, Mladinovka 4. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Domagoja Trlina, Nova Kapela, 

Mladinovka 4 ,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Batrina, označeno kao k.č.br. 20/7, 20/8, 20/13, 20/14, 20/38 i u  

- k.o. Seoce, označeno kao k.č.br. 654 (predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa 

raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 320-02/19-02/11 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17)i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Denis Crnković iz Dragovaca, Dragovci 58. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Denisa Crnkovića, Dragovci, 

Dragovci 58,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Dragovci, označeno kao k.č.br. 337, 569/7, 767/8, 767/11, 767/12, 772, 808, 809, 

818/9 i 617/5 (predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za 

prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/12 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Milan Didović iz Srednjeg Lipovca, Srednji Lipovac 124. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Milana Didovića, Srednji Lipovac, 

Srednji Lipovac 124,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno 

zemljište u 

- k.o. Srednji Lipovac, označeno kao k.č.br. 530/5, 765/4 i 631/63 (predviđeno za zakup 

u Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/13 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 
 
 
 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavila Ana Abramović iz Batrine, S. Radića 112/A. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Ane Abramović, Batrina, S. 

Radića 112/A,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Batrina, označeno kao k.č.br. 20/4, 21, 22/1 i 23/1 (predviđeno za zakup u 

Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 320-02/19-02/14 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 

 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 

 

 
- 42 - 

 

 

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Franjo Didović iz Srednjeg Lipovca, Srednji Lipovac 105. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Franje Didovića, Srednji Lipovac, 

Srednji Lipovac 105,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno 

zemljište u 

- k.o. Srednji Lipovac, označeno kao k.č.br. 581/3 (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/15 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

       Anto Žagrić v.r. 
 
 

 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta: Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavio Neven Jozić, Donji Lipovac 18, Nova Kapela. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Nevena Jozića, Donji Lipovac 18, 

Nova Kapela, kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

-  k.o. Batrina, označeno kao k.č.br. 18/3, k.č.br. 20/13,k.č.br. 20/14, k.č.br. 19/1, k.č.br. 

20/4, k.č.br. 21, k.č.br. 22/1, k.č.br. 23/1, (predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa 

raspolaganja), odredi za prodaju. 

III. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovorNevena Jozića, Donji Lipovac 

18, Nova Kapela  kojim se traži da se budućim raspolaganjem poljoprivredno zemljište 

k.č.br. 8/2 k.o. Batrina odredi za kupnju jer isto zemljište ima status javnog vodnog 

dobra te se sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 

27/18) ne uvrštava u Program raspolaganja. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 320-02/19-02/16 
URBROJ: 2178/20-03-19-03 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Anto Žagrić v.r. 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid 

izjavio Matija Benković, Donji Lipovac 32, Nova Kapela. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Matije Benkovića, Donji Lipovac 

32, Nova Kapela, kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

-  k.o.Batrina označeno kao k.č.br. 3/1,(predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa 

raspolaganja), odredi za prodaju. 

III. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovor Matije Benkovića, Donji 

Lipovac 32, Nova Kapela kojim se traži da se budućim raspolaganjem poljoprivredno 

zemljište k.č.br. 2 upisana u  k.o. Batrina uvrsti u Program raspolaganja jer isto zemljište 

ima status javnog vodnog dobra te se sukladno Pravilniku dokumentaciji potrebnoj za 

donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske (NN br. 27/18) ne uvrštava u Program raspolaganja. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
KLASA: 320-02/19-02/17 
URBROJ: 2178/20-03-19-03 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 
129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17)i članka 30. Statuta 
Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 04/14 i „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 28/18i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici 
održanoj  31. siječnja2019.g.  donijelo je 
 

ODLUKU 
o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela (u nastavku 

teksta:Prijedlog Programa raspolaganja)koji je kroz javni uvid izjavio Nenad Starčević, Kralja 

Tomislava 136, Nova Kapela. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovorNenada Starčevića, Kralja Tomislava 136, 

Nova Kapela, kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

-  k.o.Srednji Lipovac označeno kao k.č.br. 1508,k.č.br. 1517/5, k.č.br. 1526/2, k.č.br. 1516/1, 

k.č.br. 1517/8, k.č.br. 1552/2, k.č.br. 1506, k.č.br. 1516/4, k.č.br. 1518, k.č.br. 1556/1, k.č.br. 

1507, k.č.br. 1517/4, k.č.br. 1526/1, k.č.br. 1556/2(predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa 

raspolaganja), odredi za prodaju. 

III. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovorNenada Starčevića, Kralja Tomislava 

136 kojim se traži da se budućim raspolaganjem poljoprivredno zemljište u 

-k.o. Bili Brig označeno kao 1019/2 i k.č.br. 1021 

-k.o. Srednji Lipovac označeno kao 1502/2 i  k.č.br. 1502/3odredi za kupnju jer isto zemljište 

ima status javnog vodnog dobra te se sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za 

donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

(NN br. 27/18) ne uvrštava u Program raspolaganja. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 320-02/19-02/18 
URBROJ: 2178/20-03-19-03 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Anto Žagrić v.r. 



Službene novine Općine Nova Kapela 

1. veljače 2019 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 
129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta 
Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 04/14 i „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici 
održanoj  31. siječnja 2019.g.  donijelo je 
 

ODLUKU 
o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela (u nastavku 

teksta:Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid izjavio Dalibor Garić, Dragovci 

14, Nova Kapela. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Dalibora Garića, Dragovci 14, Nova 

Kapela, kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

-  k.o. Stara Kapela, označeno kao k.č.br. 521, k.č.br. 232/20. 

-k.o. Dragovci, označeno kao k.č.br. 738/53, k.č.br. 738/37, k.č.br.738/38, k.č.br. 725/2, k.č.br. 

751/13, k.č.br. 751/8, k.č.br. 753/2, k.č.br. 804/2, k.č.br. 772, k.č.br. 775/3 

(predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

III. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovor Dalibora Garića, Dragovci 14, Nova 

Kapela kojim se traži da se budućim raspolaganjem poljoprivredno zemljište k.č.br. 617/5 k.o. 

Dragovci odredi za kupnju jer isto graniči s građevinskim područjem. Sukladno čl. 59. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu poljoprivredno zemljište koje graniči s građevinskim područjima ne 

može se prodati. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
KLASA: 320-02/19-02/19 
URBROJ: 2178/20-03-19-04 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Anto Žagrić v.r. 
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1. veljače 2019 

 

 
- 47 - 

 

 
Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01, 
129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. Statuta 
Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 04/14 i „Službene novine 
Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici 
održanoj  31. siječnja 2019.g.  donijelo je 
 

ODLUKU 
o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela (u nastavku 

teksta:Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid izjavio Opg Franjo Vrakić, 

Stjepana Radića 73a, Siče. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Opg Franjo Vrakić, Stjepana Radića 73a, 

Siče, kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

-  k.o. Seoce, označeno kao k.č.br. 654, k.č.br. 647/13, k.č.br. 705, k.č.br. 814, k.č.br. 840, k.č.br. 

911, k.č.br. 912, k.č.br. 929, k.č.br. 997/3, k.č.br. 952, k.č.br. 442, k.č.br. 441, 

-k.o. Siče, označeno kao k.č.br. 32 

- k.o. Nova Kapela označeno kao 1130/30  

(predviđeno za zakup u Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

III. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovor Opg Franjo Vrakić, Siče kojim se traži 

da se budućim raspolaganjem poljoprivredno zemljište u k.o Seoce odredi za kupnju, kako 

slijedi: 

1) k.č.br. 783 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 10306 m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 

čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje, 

2) k.č.br. 821 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 11284 m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 

čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje, 

3) k.č.br. 922 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 10112m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 
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čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje, 

4) k.č.br. 971 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 12322m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 

čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje, 

5) k.č.br. 835 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 28950 m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 

čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje, 

6) k.č.br 836 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 10299 m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 

čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje,  

7) k.č.br 837 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 10056 m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 

čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje, 

8) k.č.br 950 je vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P2) površine 12903m². 

Sukladno čl. 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu vrijedno obradivo 

poljoprivredno zemljište (P2) ne može se prodati osim iznimno za katastarske 

čestice poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 1ha za kontinentalno 

područje. 

 

IV. 

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

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 320-02/19-02/20 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019. 

 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

      Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavio Mladen Vokušić, T. Gregurića 7, Nova Kapela. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Mladena Vokušića, T. Gregurića 

7, Nova Kapela,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Nova Kapela, označeno kao k.č.br.1302 (predviđeno za zakup u Prijedlogu 

Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/21 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Anto Žagrić v.r. 
 
 
 
 

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
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broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta: Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavio Antun Bašić, Bili Brig 36, Nova Kapela. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela prihvaća prigovor Antuna Bašića, Bili Brig 36, Nova 

Kapela,  kojim se traži da se budućim raspolaganjem, poljoprivredno zemljište u 

- k.o. Bili Brig, označeno kao k.č.br. 942, k.č.br. 943, k.č.br. 946, k.č.br. 970, k.č.br. 1153, 

k.č.br. 615/1, k.č.br. 615/2, k.č.br. 670/1, k.č.br. 670/4, k.č.br. 698 (predviđeno za zakup 

u Prijedlogu Programa raspolaganja), odredi za prodaju. 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 320-02/19-02/22 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31.siječnja 2019.g. 
 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05, 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta: Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavio Agro-plam, Poljoprivredna proizvodnja i prerada, vl. Antun Vrakić, Stjepana 

Radića 73a, Siče. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovor Agro-plam, Poljoprivredna 

proizvodnja i prerada, vl. Antun Vrakić, Stjepana Radića 73a, Siče te se određuje za 

maksimalnu površinu koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi od 50 

ha, a to sukladno čl. 30 st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) . 

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

 
OPĆINA NOVA KAPELA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

 
KLASA: 320-02/19-02/23 
URBROJ: 2178/20-03-19-02 
Nova Kapela, 31. siječnja 2019.g. 
 
 

 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

   Anto Žagrić v.r. 
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Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18), 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 
broj: 33/01, 60/01, 129/05,1 09/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 i 
123/17) i članka 30. Statuta Općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 04/14 i „Službene novine Općine Nova Kapela“ br. 28/18 i 32/18), 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj  31. siječnja 2019.g.  
donijelo je 
 

ODLUKU 
O prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Kapela 
 
 

I. 
Ovom Odlukom odlučuje se o prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova 

Kapela (u nastavku teksta:Prijedlog Programa raspolaganja) koji je kroz javni uvid 

izjavio Opg Mato Vrakić, Stjepana Radića 73b, Siče. 

II. 
Općinsko vijeće Općine Nova Kapela ne prihvaća prigovor Opg Mato Vrakić, Stjepana 

Radića 73b, Siče te se određuje za maksimalnu površinu koja se može dati u zakup 

pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi od 50 ha, a to sukladno čl. 30 st. 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) . 

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