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 ZAPISNIK 
 
 sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 21. siječnja 2013. 
godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 
vijećnici: Zvonko Jelušić, Vlado Mautner, Dražen Tadijanović, Josip Pranjić, Mate Jurić, 
Željko Perić,   Ivica Mijoković, Damir Gril,  Željko Haničar, Pavao Pavlović,  Damir Poljanac 
– predsjednik Općinskog vijeća.  
 IZOČNI: Dražen Čakalić, Slobodan Manović (opravdali izostanak)  
 
 
 DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu  
3. Prijedlog odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava kod poslovne banke u 

2013. godini  
4. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2013. godini.  
5. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 
 
 
 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem 
tekstu predsjednik Vijeća) otvorio je dvadesetdrugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol 
u 18:00 sati. Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red. 
Općinski načelnik iznio je prijedlog da se dnevni red dopuni s jednom točkom: Prijedlog 
Rješenja o imenovanju člana Socijalnog vijeća. Predsjednik Vijeća stavio je   dopunjeni 
dnevni red na glasovanje. Materijal za dopunjenu točku dnevnog reda podijeljen je 
vijećnicima netom prije sjednice.  
Glasovanjem vijećnika dopunjeni dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen te ga čine slijedeće 
točke: 
1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu  
3. Prijedlog odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava kod poslovne banke u 

2013. godini  
4. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2013. godini.  
5. Prijedlog  Rješenja o imenovanju člana Socijalnog vijeća. 
6. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 
 
 

Ad 1.) 
USVAJANJE ZAPISNIKA S PRETHODNE SJEDNICE 

 Svi vijećnici dobili su prijepis zapisnika s prošle sjednice, kao i prijedloge odluka koje 
se nalaze navedene u dnevnom redu sjednice, tj. u materijalima za sjednicu. Predsjednik 
Vijeća daje zapisnik s prošle sjednice na raspravu.  



Nitko od vijećnika nema zamjerku na zapisnik niti dopunu ili izmjenu zapisnika te ga 
predsjednik Vijeća daje na glasovanje. Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća od 21. 
prosinca 2012. godine glasovanjem vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen.  
 

Ad 2.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi. Pozdravio je sve prisutne te 
naglasio kako se radi o usklađivanju s novim Zakonom te o formalnim  izmjenama odluke iz 
2005. godine. Cijena za obračun se ne mijenja. Mijenja se samo stavak koji govori o 
oslobađanju plaćanja pri legalizaciji zgrada, a kako se ne bi moralo pisati dodatno rješenje o 
oslobađanju plaćanja. U ovu odluku uvršten je i stavak naplate komunalnog doprinosa i na 
podzemne vodove, a što po prijašnjoj odluci nije bilo. Odlukom je također određeno što 
Rješenje mora sadržavati te tko i kojim uvjetima ima pravo na popust. Predsjednik Vijeća 
zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gospodin Željko Perić komentirao je drugi stavak 
5. članka Prijedloga Odluke te naglasio kako su navedene (klijeti, vikendice, garaže,…) dosta 
širok pojam te se mogu različito tumačiti. Isto tako predložio je da se takve zgrade 
obračunavaju po m². Općinski načelnik odgovorio je kako je isti stavak prepisan iz stare 
odluke, a sve zgrade moraju se obračunavati po m³ iz razloga što je to definirano Pravilnikom 
o izračunu obujma zgrada. Načelnik je također naglasio kako svi u sustavu OPG-a ili 
posjeduju tvrtku i ostali navedeni u članku 13. ovog prijedloga, mogu biti oslobođeni plaćanja 
komunalnog doprinosa za navedene zgrade. Pavao Pavlović je predložio da se druga i treća 
zona ukine te da se naselja tih dvije zone svrstaju u jednu novu zonu. Općinski načelnik 
naglašava kako je takva podjela definirana Odlukom o komunalnom redu te da bismo to 
mijenjali prvo moramo mijenjati Odluku o komunalnom redu. Kako više nije bilo pitanja, 
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog odluke o 
komunalnom doprinosu.  
 

Ad 3.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOJ POZAJMICI NOVČANIH 

SREDSTAVA KOD POSLOVNE BANKE U 2013. GODINI 
 

 Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio te naglasio 
kako je slična odluka donesena i prošle godine. Načelnik je naglasio kako je stupila na snagu 
odluka o plaćanju računa u roku od 30 dana. Isto tako prvih mjeseci tekuće godine prihodi su 
izrazito niski, a Općini na naplatu pristižu: zemljište za parkiralište, uvođenje centralnog 
grijanja u prostor DVD-a Kaptol, sanacija nogometnog igrališta u Kaptolu te je isto potrebno 
podmiriti. Na kraju izlaganja načelnik je naglasio kako je ovo poput odobrenog minusa i da će 
se iznos vratiti do kraja godine. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. 
Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćena 
Prijedlog odluke o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava kod poslovne banke u 2013. 
godini. 
 
 

Ad 4.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH 

STRANAKA U 2013. GODINI 
 Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglašava kako se radi 



o godišnjoj naknadi strankama za predstavnika u Općinskom vijeću. Odluku je potrebno 
donijeti jer su istu već neke stranke zatražile. Na kraju izlaganja načelnik je naglasio kako u 
ova sredstva nije uvrštena naknada za ovogodišnje izbore koja će biti 3.000,00 kn po 
osvojenom vijećničkom mjestu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM Odlukom vijećnika prihvaćen je Prijedlog odluke o rasporedu sredstava 
za rad političkih stranaka u 2013. godini.  
 

 
Ad 5.) 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA SOCIJALNOG VIJEĆA 
 
Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglašava kako je ovaj 
prijedlog rađen na prijedlog članova Socijalnog vijeća. Budući da je gosp. Antun Šmitpeter 
preminuo, a bio je član Socijalnog vijeća, isto je zamolilo zamjenika načelnika gosp. Josipa 
Soudeka da razgovara s gosp. Dragom Lovrićem i Ivicom Mijokovićem oko popunjavanja 
mjesta člana Socijalnog vijeća. Kako Gosp. Drago Lovrić nije prihvatio ponudu, a gosp. 
Mijoković istu je prihvatio, napravljeno je rješenje o imenovanju. Predsjednik Vijeća 
zahvalio se općinskom načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo 
se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Rješenja o imenovanju 
člana Socijalnog vijeća. 
 

Ad 6). 
PITANJA I PRIJEDLOZI RAZLIČITOM 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike da upute svoja 
pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio općinski 
načelnik te naveo slijedeće: Općina Kaptol te Udruga vinogradara, vinara i voćara Općine 
Kaptol uspješno su organizirali ovogodišnje Vincelovo. Županija je provela postupak za 
prijem u službu pripravnika, a gdje su primljeni Mihal Poljanac i Ivana Kovačević. Isti su na 
zahtjev Općine prebačeni na dislokaciju u Općinu Kaptol gdje će odraditi pripravnički staž, a 
ujedno i pomoći oko administrativnih poslova. Izvođač radova za izgradnju sustava odvodnje 
za naselja Češljakovci i Golo Brdo uveden je u posao 21. prosinca i od tad mu teče rok od 9 
mjeseci da završi posao. Izvođač je dovezao agregat za zatrpavanje, a ovih dana očekuje se i 
dovoz cijevi. Na kraju izlaganja načelnik je naglasio kako će do kraja mandata biti održana 
još najmanje jedna sjednica, a prema potrebi i više.  
Predsjednik vijeća zahvalio se općinskom načelniku i zamjeniku te na uvid da nema pitanja, 
zaključio 22. sjednicu općinskog vijeća u 19:00 sati. 
 

  
 
Zapisničar: 
 
Josip Soudek, oec.   

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

Damir Poljanac, dipl. ing. 
 


