
 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, 125/08,36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine 
Kaptol“ broj  03/09 i 02/13), Općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće 

 
 

 I Z V J E Š Ć E   
o radu za period od  01. 01.2013. godine  do 30. 06.2013. godine  

 
 
 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i 
odredbama Statuta Općine Kaptol podnesem izvješće o radu za period od  01.01. 2013. 
godine do 30.06.2013. godine. 
 U  mandatu koji je predmet ovog izvješća, a u okviru svojih zakonodavnih ovlasti, 
značajan dio poslova odrađen je sa zakonodavne strane,  najveći dio posla,  odnosno sve 
prijedloge odluka i drugih akata pripravio sam u pisanom obliku za sjednice općinskog vijeća, 
a njih je u promatranom razdoblju bilo tri.  
Sveukupno na tri sjednice Općinskog vijeća doneseno je 17 akata. Osim pripreme akata za 
sjednice općinskog vijeća kao općinski načelnik donio sam niz pojedinačnih akata, 
zaključaka, odluka, kao i drugih akata sukladno zakonodavnom okviru koji regulira rad i 
obveze Jedinica lokalne samouprave, a ukupno je doneseno 46 akata, što zaključaka, što 
odluka i planova. Svi akti načelnika, kao i akti Općinskog vijeća i ostali akti objavljeni su na 
našoj web stranici te svima javno obznanjeni te isto tako tiskani  i objavljeni u „Službenom 
glasniku Općine Kaptol“.  
 Značajan dio posla koji smo provodili je i provedba postupaka javne nabave, gdje smo 
proveli dva postupak javne nabave za radove male vrijednosti, do 300.000,00 Kn, od čega je 
jedan za održavanje nerazvrstanih cesta čija je realizacija u tijeku cijele godine, a drugi za 
legalizaciju objekata koji je završen u dijelu izrade dokumentacije za 17 objekata, koliko je 
bilo predmet nadmetanja, a sve skupa je na vrijeme, odnosno u zakonskom roku predano u 
nadležan županijski ured. 
 Sukladno Zakonu o javnoj nabavi značajan dio nabave se odnosi i nabave male 
vrijednosti,  koje sam koordinirao, a djelomično i realizirao. 
 Obzirom da smo mala JLS-e sa Jedinstvenim upravnim odjelom, bez drugih 
specijaliziranih odjela, kao i bez pročelnika čije poslove uglavnom odrađuje zamjenik 
načelnika, gospodin Josip Soudek, značajan segment poslova odnosi se i na vođenje 
investicija i provođenje projekata izgradnje, gdje svakako  moramo spomenuti   IPARD 
program, odnosno izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja 
Češljakovci i Golo Brdo, gdje smo  na žalost utrošili jako puno vremena u kontaktu i 
prepiskama sa izvođačem radova koji je zapao u financijske probleme i nije započinjao sa 
radovima kada su vremenski uvjeti dozvoljavali izvođenje istih. 
 Ovdje moram spomenuti da sam osobno sudjelovao u  razgovorima u Varaždinu sa 
direktorom Coning eco gradnje, gospodinom Ptičekom i gospodinom  Smojvirom iz 
Mihaljevaca, kao podizvoditeljem radova, no sve to skupa, zbog pokretanja predstečajne 
nagodbe i štrajka zaposlenika nije dalo rezultat te radovi nisu ni započeli, a što se u 
konačnosti pokazalo i boljim rješenjem, jer da su radovi započeli i stali imali bismo puno veće 
probleme sa IPARD agencijom, ovako će sve skupa rezultirati samo gubitkom vremena. 
 Značajan dio vremena utrošili smo na pripreme dokumentacije i aplikacije na natječaje 
koji su raspisani od strane Ministarstva regionalnog razvoja,  posebno iz Programa održivog 
razvoja lokalne zajednice, gdje smo ukupno kandidirali četiri projekta od kojih se tri odnose 
na uređenje društvenih i mjesnih domova, a jedan  za financiranje izrade tehničke 
dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Novi Bešinci i 
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gospodarske zone Novi Bešinci, kao projekat koji će se u budućnosti kandidirati u neki od 
europskih fondova. 
Za navedena tri projekta za izvođenje radova dobili smo od strane ministarstva 11. travnja ove 
godine  obavijest da su sva tri prošli administrativnu provjeru te da zadovoljavaju uvjete 
pravovremenosti, kompletnosti i prihvatljivosti no još nismo za ni jedan dobili ugovor o 
financiranju, ali s obzirom na iskustva iz prošle godine kada smo potpisivali ugovore u drugoj 
polovici 11. mjeseca nadamo se da bi tako moglo biti i ove godine, makar djelomično.  
Za četvrti projekt koji je apliciran tijekom petog mjeseca nismo još dobili nikakav odgovor no 
s obzirom na teško gospodarsko stanje koje se direktno odražava na državni proračun ne 
vjerujemo da će sve biti moguće realizirati, no zahvalni smo za svaku kunu koju dobijemo u 
proračun. 
 Obzirom da je ova godina  u financijskom smislu dosta skromna, zbog već spomenute 
gospodarske krize i da je  bila izborna godina za lokalnu samoupravu nismo pokretali ostale 
investicije.  
 Od poslova iz domene komunalnog pogona moram ovdje istaći rad zimske službe koji 
se posebno iskazao u zimskom periodu na početku ove godine, kao i poslove na uređenju 
zelenila i cvijeća gdje smo dali poseban naglasak, kao i prošle godine na uređenju centralnog 
dijela naselja Kaptol. 
 Značajan  dio vremena utroši  se na 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 
u cjelokupnom radu.  
 Moram spomenuti  nekoliko manifestacija koje su održane tijekom prvog  polugodišta 
ove   godine, kao i proteklih godina, u kojima je općina bila organizator, suorganizator ili 
pokrovitelj ili pak fizička i logistička potpora, od Vincelova, sajma VINO-KAP, festivala 
„Zlatni glas zlatne doline i manifestacije u organizaciji Češke besede, odnosno   „Našeg jara“.  
 Kao općinski načelnik i zakonski predstavnik općine sudjelovao sam na  dvije sjednice 
skupštine Tekije d.o.o., kao i na jednoj sjednici upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske 
županije te dao aktivan doprinos u raspravama na istim. 
 Kao općinski načelnik, svakodnevno sam u prilici primati građane koji se obraćaju 
zbog raznih problema, od socijale, koja je ove godine eskalirala zbog sve veće gospodarske 
krize, koja je za posljedicu imala veliko smanjenje broja zaposlenih, odnosno povećanje 
korisnika pomoći za uzdržavanje, obiteljskih problema, do  problema druge prirode, što 
svakako nije često ugodno,  jer značajan dio poslova kojim bi se riješili navedeni problemi 
nije u nadležnosti općine.  
 Poštovani, ovo je bio  kratki izvještaj o radu  u izvještajnom periodu  za prvo 
polugodište ove godine u kojemu je prezentiran dio  moga rada,  kao i rada moga zamjenika te 
Jedinstvenog upravnog odjela, ne želeći opisivati i ponavljati poslove koje se provlače kroz 
rad svakodnevno, no 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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