
 

 

 

                        
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        

 

KLASA : 022-05/21-01/105 

URBROJ : 2177/05-02-21-1  

Kaptol, 15. rujna 2021.  

 

Na temelju Odluke Skupštine Požeško-slavonske županije o kriterijima za dodjelu 

sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 

2021. godine (KLASA: 021-02/21-03/4; URBROJ: 2177/1-06-01/7-21-4) od 06. rujna 2021. 

godine, Odluke Županice o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine (KLASA: 402-01/21-01/15; URBROJ:  

2177/1-02-21-3) od 07. rujna 2021. godine, Odluke Općinskog vijeća Općine Kaptol o 

kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih 

nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine (KLASA:022-05/21-02/05, URBROJ:2177/05-21-

02/05) od 09. rujna 2021. godine te članka 46. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine 

Kaptol’’ broj 02/21), općinski načelnik Općine Kaptol donosi  

                                       

 

 O D L U K U 

o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda 

nastalih u lipnju 2021. godine 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava pomoći odobrenih iz Državnog proračuna 

Republike Hrvatske za 2021. godinu i utvrđenih u Odluci Županice o dodjeli sredstava pomoći 

za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine u 

ukupnom iznosu od 797.805,19 kuna, a sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu sredstava 

pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. 

godine koju je donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 07. rujna 2021. godine. 

 

 

Članak 2. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol da sredstva iz članka 1. ove 

Odluke doznači izravno na račune korisnika kako slijedi: 

 

 

Članak 3. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kaptol za izradu izvješća o zakonitom, 

namjenskom i svrhovitom utrošku dodijeljenih sredstava pomoći  te ga nakon izrade dostavi 

Upravnom odjelu za proračun i financije Požeško-slavonske županije. 

Izvješće o utrošenim sredstvima dostavlja se u tabelarnom obliku i sadrži: primatelja 

sredstava (ime i prezime, adresu, OIB), specifikaciju troškova, isplaćeni iznos te dodatno 

obrazloženje ako je za isplaćene iznose potrebno dodatno obrazloženje. 

 

 



 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku 

Općine Kaptol“.  

 

 

 

                                                                                                      Općinski načelnik: 

                                                                                                      Mile Pavičić, ing., v. r.  

 

 

 

 

 

 


