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

IZVJEŠĆE
o radu za period od 01.01.2011. g. do 30.06. 2011. 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 01.01. 2011.
godine do 30.06.2011. godine.
U okviru svojih ovlasti tijekom izvještajnog mandata veliki dio poslova odrađeno je sa
zakonodavne strane, najveći dio posla, odnosno sve Odluke i izmjene odluka pripravio sam
u pisanom obliku za sjednice općinskog vijeća, a njih je bilo ukupno dvadeset jedna. Osim
pripreme akta za sjednice općinskog vijeća kao općinski načelnik donio sam niz pojedinačnih
akata kao što su zaključci iz domene tekućih donacija kao i drugih akata sukladno
zakonodavnom okviru koji regulira rad i obveze Jedinica lokalne samouprave, a ukupno je
doneseno 20 akata načelnika, što zaključaka, što odluka i planova.
Osim navedenih poslova, sukladno Zakonu o javnoj nabavi odgovorna sam
osoba naručitelja, za poslove javne nabave, tako da sam sve tehničke poslove priprema
provođenja postupaka javne nabave, od elektronskog oglasnika do sklapanja ugovora
pripremao uz pomoć zamjenika gosp. Josipa Soudeka. Napominjem da smo imali dvije
nabave putem elektronskog oglasnika javne nabave.
Naravno osim većih nabava sukladno Zakonu o javnoj nabavi značajan dio nabave se
odnosi i nabave male vrijednosti, odnosno nabave do 70.000,00 Kn, koje sam koordinirao, a u
značajnom dijelu i osobno realizirao.
Moramo ovdje napomenuti da smo značajan dio vremena proveli u angažmanu oko
pripreme projekta koji su ove godine započeli koda nas, a sve u cilju rješavanja imovinsko
pravnih poslova kako bi se investicije nesmetano odvijale kao i sa Uredom za državnu
reviziju koji je skoro dva mjeseca pregledao naše poslovanje.
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 moramo spomenuti velike
investicije koje su se dogodile na području naše općine, od sustava navodnjavanja,
vodoopskrbe za naselje Alilovci i Ramanovci do uređenja Školske ulice i raskrižja
županijskih cesta u Kaptolu. Svakako najveće zadovoljstvo u svemu ovome je što su te
investicije financirane u 100% iznosu iz vanjskih izvora (Hrvatske vode i Županijska uprave
za ceste) osim malog sudjelovanja općinskog proračuna u financiranju uređenja raskrižja kroz
financiranje izrade projektne dokumentacije te rješavanje priključka el. energije za potrebe
rada svjetlosnih signalnih uređaja.
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.
Moram ovdje svakako spomenuti nekoliko manifestacija koje su održane tijekom
prvog polugodišta ove godine u kojima je općina bila suoorganizator od Vincelova do sajma
Vino-kap gdje sam osobno kao i ostali djelatnici općine dao veliki doprinos u njenoj

realizaciji i uspješnosti, a u našoj vlastitoj režiji, uz usluge stručnih vanjskih suradnika,
odradili smo i vrlo uspješni festival „Zlatni glas zlatne doline“.
Kao općinski načelnik i zakonski predstavnik općine sudjelovao sam na jednoj
sjednice skupštine Tekije d.o.o. kao i na koordinaciji načelnika i gradonačelnika te dao
aktivan doprinos u raspravama na istim.
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, 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 imamo izvrsnu suradnju 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 rada sa stručnim i kompetentnim osobama tako da smo
prisiljeni dovijati se i snalaziti na razne načine, stoga smo za potrebe i pripreme IPARD
programa, mjera 301 angažirali konzultanta koji nam je pripravio svu natječajnu
dokumentaciju.
Poštovani, ovo je bio kratki izvještaj o radu u kojemu je prezentiran dio moga rada
sa suradnicima, no kao čelnik JLS-u svakako da ima još niz poslova koji se obavljaju
svakodnevno i oni su dio standardnih obveza svake JLS-e kao i onih poslova koji to nisu.
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