
Na temelju članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 49. 
Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj  03/09), Općinski načelnik 
Općine Kaptol podnosi slijedeće

I Z V J E Š Ć E 
o radu za period od 01.06.2009. g. do 31.12. 2010. godine 

Poštovani predsjedniče općinskog vijeća, poštovani članovi Općinskog vijeća 
dopustite mi da sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i odredbama Statuta Općine Kaptol podnesem izvješće o radu za period od 01.06. 2009. 
godine do 31.12.2009. godine.

Za Općinskog načelnika izabran sam na neposrednim izborima 17. svibnja 2009. 
godine te na dužnost novog (četvrtog) mandata stupio sam 01.06.2009. godine.
Temeljem  izmjena Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi i donošenjem Zakona o izboru 
općinski načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba  dokinuta su 
Općinska poglavarstva  te je općinski načelnik preuzeo istu ulogu, odnosno funkcija 
Općinskog načelnika postala je izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave.
Na osnovu novih, povećanih,  ovlasti značajno se povećala i odgovornost Općinskog 
načelnika.

U okviru svojih ovlasti tijekom izvještajnog mandata najviše poslova odrađeno je sa 
zakonodavne strane, odnosno sukladno izmjenama spomenutih zakona, najveći dio posla, 
odnosno sve Odluke i izmjene odluka pripravio sam u pisanom obliku za sjednice općinskog 
vijeća, a njih je bilo ukupno trideset sedam. Osim pripreme akta za sjednice općinskog vijeća 
kao općinski načelnik donio sam niz pojedinačnih akata kao što su zaključci iz domene raznih 
socijalnih i drugih prava kao i drugih akata sukladno zakonodavnom okviru koji regulira rad i 
obveze Jedinica lokalne samouprave (primjerice Plan provedbe posebnih mjera zaštite od 
požara, Informacija o stanju zaštite i spašavanja i dr.).

Kako sam kao Općinski načelnik odgovoran za ustavnost i zakonitost poslova iz 
djelokruga rada općinskog načelnika i  za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog 
odjela, a poznato je da općina nema uposlenog pročelnika, većinu akata i potvrda potpisujem 
osobno tako da za iste odgovaram iako ih sve ne kreiram, kao ni neka izvješća, posebice 
financijska tako da po tome pitanju funkcioniramo na bazi međusobnog povjerenja, odnosno 
osobnoj odgovornosti službenika.

Osim navedenih poslova, sukladno Zakonu o javnoj nabavi odgovorna sam osoba 
naručitelja, odnosno kako se do školovanja moga  zamjenika, gosp. Josipa Soudeka, za 
poslove javne nabave,   time nije bavio nitko,  sve  tehničke poslove priprema provođenja 
postupaka javne nabave, od elektronskog oglasnika do sklapanja ugovora pripremao sam 
osobno. 
Naravno osim većih nabava sukladno Zakonu o javnoj nabavi značajan dio nabave se odnosi i 
na tzv. bagatelne nabave ili nabave male vrijednosti, odnosno nabave do 70.000,00 Kn, koje 
sam koordinirao, a u značajnom dijelu i osobno realizirao.

Svakako značajan segment poslova koji oduzimaju dosta vremena ja provedba Zakona 
o poljoprivrednom zemljištu, odnosno provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu RH, gdje smo među vodećim općinama po realizaciji. Kao općinski 
načelnik u ovome poslu uključen sam u potpunosti u tehnički dio priprave i provedbe 



natječaja, jer za provedbu jednog natječaja potrebno je pribaviti svu dokumentaciju o 
zemljištu,  kao i  niz očitovanja raznih subjekta,  primjerice: Hrvatskih voda, HACA-a, HC, 
HŽ-a i drugih, ukupno 11. 
Posebno ističem prošle godine istaknut problem sklapanja ugovora za zemljište  koje je 
licitirano putem zajednički ponuda, gdje je MPRR izdalo Suglasnost na Odluku o izboru 
najpovoljnije ponude, nakon čega je Državno odvjetništvo uskratilo  pozitivno mišljenje na 
iste bez valjane zakonske argumentacije. 
Zbog navedenoga problema sudjelovao sam na nekoliko sastanaka  sa državnim 
odvjetništvom , Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama od Požege, Pleternice do 
Zagreba, kako bi navedeni problem riješili no sve je bilo uzalud tako da je resorno 
ministarstvo  djelomično uskratilo  već izdanu Suglasnost.

Kako smo mala JLS-e sa Jedinstvenim upravnim odjelom, bez drugih specijaliziranih 
odjela, kao i bez već spomenutog pročelnika, značajan segment poslova odnosi se i na 
vođenje investicija i provođenje projekta izgradnje gdje svakako u prošloj godini ističem 
završetak I faze uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Kaptol i Komarovci vrijedan 
cca 2.500.000,00 Kn. 
Navedeni projekt službeno  vodi Tekija d.o.o. no svi poslovi i dogovori oko realizacije idu u 
dogovoru s općinom. Osim poslova oko izgradnje sustava odvodnje značajne aktivnosti i 
razgovori obavljaju se sa predstavnicima Hrvatskih voda oko radova na području općine na 
uređenju vodotoka, posebice problemi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima 
zemljišta na dijelu regulacije vodotoka koji su u potpunosti prepuštene općini.

Osim navedenih poslova značaj dio vremena utroši  se u društvenim djelatnostima, 
odnosno u kontaktu sa udrugama s područja naše općine od vatrogastva, preko braniteljskih 
udruga do športa i kulture, tako da  svima njima, osim financijske potpore, dajemo i apsolutnu 
logističku potporu.
Ovdje svakako moram spomenuti i Županijsku stočarsku izložbu, koja je održana u mjesecu 
rujnu prošle godine gdje sam osobno kao i ostali djelatnici općine dao veliki doprinosu njenoj 
realizaciji i uspješnosti.

Kao općinski načelnik i zakonski predstavnik općine sudjelovao sam na dvije sjednice 
skupštine Tekije d.o.o. kao i na tri koordinacije načelnika i gradonačelnika te na nekoliko 
prezentacija programa i studija u županiji te dao aktivan doprinos u raspravama. Svakako 
najveći napori, pripreme i razgovori obavljeni su oko sustava navodnjavanja Kaptol gdje je 
odrađeno nekoliko sastanaka u Kaptolu i Požegi te obavljeno putovanje u BiH na prezentaciju 
sličnog sustava u okolici Bos. Gradiške, a velik doprinos ovom projektu dao je i moj zamjenik 
koji je rješavao imovinsko pravne poslove sa svim vlasnicima zemljišta na području 
obuhvata.

Osim svih ovdje taksativno spomenutih poslova, kao općinski načelnik, svakodnevno 
sam u prilici primati građane koji se obraćaju zbog raznih problema, od socijale do  problema 
druge prirode koji ih tište, što svakako nije često ugodno,  posebice jer značajan dio poslova 
kojim bi se riješili navedeni problemi nije u nadležnosti općine.

Svi poslovi i odgovornosti  funkcije i posla općinskog načelnika su zaista široki 
(članak 47. Statuta) i kao takove teško ih je obaviti, posebice kada nema poglavarstva, jer 
moje znanje i  kompetencije, bez obzira na moje višegodišnje iskustvo, svakako nisu dovoljne 
da mogu apsolutno pokriti sve oblasti rada, jer takove osobe koja bi pokrila sva područja 
jednostavno nema, stoga se u svome radu dosta konzultiram sa kolegama načelnicima i 
gradonačelnicima iz susjednih gradova i općina sa kojima imam izvrsnu suradnju, bez obzira 
na stranačke dresove te svi zajedno koristimo iskustva jednih i drugih kako bi riješili određene 
probleme, jer u šumi Zakona, koji svakodnevno izlaze, teško je sve pratiti, a niti jedna općina 
pa tako i naša nema dovoljno financijskih sredstava da bi mogla  pokriti sva područja svoga 
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rada sa stručnim i kompetentnim osobama tako da smo prisiljeni dovijati se i snalaziti na 
razne načine.
Poštovani, ovo je bio izvještaj o radu  u kojemu je prezentiran dio  moga rada no kao čelnik 
JLS-u svakako da ima još niz manjih poslova koji se obavljaju svakodnevno i oni su dio 
standardnih obveza svake JLS-e kao i onih poslova koji to nisu.

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K

KLASA : 017-02/10-01/05
URBROJ : 2177/05-02-10-1 
Kaptol, 22. ožujka  2010. godine

Općinski načelnik:

Mile  Pavičić, ing., v.r.
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