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Z A P I S N I K     
 

Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 30. rujna 2013. godine  s 
početkom u 19:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 

 
NAZOČNI: načelnik općine Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 
vijećnici; Marija Vuković, Dražen Čakalić, Slobodan Manović, Željko Perić, Mate Jurić, Ivica 
Mijoković (pristupio sjednici u toku druge točke dnevnog reda), Ivan Kmetić, Željko Haničar, 
Ivan Kralik, Dražen Tadijanović (pristupio sjednici u toku druge točke dnevnog reda), Damir 
Poljanac, Slavko Šag, Zdenko Kanižaj, Zdenko Tauš predstavnik češke nacionalne manjine 
 
 
 
 Dnevni red: 
 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.01. - 30.06.2013. godine. 
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. 
4. Zaključak o prijedlogu kandidata za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Općine Kaptol. 
5. Odluka o osnivanju  i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Kaptol . 
6. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirenje dijela troškova 

stanovanja. 
7. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za priključenje 

na sustav javne odvodnje. 
8. Pitanja i prijedlozi o različitom.  
 
 

Realizacija dnevnog reda  
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 

predsjednik Vijeća) otvorio je treću sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 19:30 sati. 
Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red. Kako pitanja u 
svezi dnevnog reda nije bilo, daje ga na glasovanje. Glasovanjem vijećnika dnevni red je 
JEDNOGLASNO usvojen. 
 

Ad 1.) 
Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 

 
Svi vijećnici dobili su prijepis zapisnika s druge 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 druge 
sjednice Općinskog vijeća od 17. srpnja 2013. godine glasovanjem vijećnika je kao takav 
JEDNOGLASNO usvojen. 
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Ad 2.) 
Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.01. - 30.06.2013. godine 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je drugu  točku dnevnog reda  te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeno Izvješće. Općinski načelnik se zahvalio te naglasio 
kako se ovakvo Izvješće piše temeljem zakonske osnove, ali budući da su bili izbori  za 
promatrano razdoblje nije niti obvezan podnositi izvješće. Budući da Izvješće nije bilo 
sastavni dio materijala, načelnik ga je pročitao vijećnicima. Najbitnije činjenice iz navedenog 
šestomjesečnog razdoblja su zabilježene, ipak to nije dnevnik da bi se pisalo svaki dan. 
Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
VEĆINOM GLASOVA (12 ZA i 1 SUZDRŽAN, g. Tadijanović naglasio je kako će biti 
suzdržan, a budući da je pristupio sjednici u toku 2. točke)  prihvaćeno je  Izvješće o radu 
općinskog načelnika za period 01.01.2013. - 30.06.2013. godine. 
 

Ad 3.) 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je treću  točku dnevnog reda  te riječ  prepustio općinskom 

načelniku da ukratko obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik je naglasio kako je 
Zakonom obvezujuće da načelnik upozna Vijeće o ostvarenju proračuna za proteklih 6 
mjeseci. Načelnik je nadalje naglasio kako je sve u materijalima,  koji je pomogla sastaviti 
gđa. Sunčica Bajić koja radi internu reviziju u Općini Kaptol. Načelnik je u svom izlaganju 
prošao kroz cjelokupan polugodišnji izvještaj,  gdje je u zadnjem stupcu postotkom iskazan 
iznos ostvarenje,  prema prethodno utvrđenom planu. Načelnik je na kraju izlaganja naglasio 
kako ovaj izvještaj nije potpun,  iz razloga jer u njega nije ušla 2. rata za komunalnu naknadu, 
porez na tvrtku (plaća se u drugoj polovici godine) te su stoga i vidljiva odstupanja u korist 
ostvarenja prihoda. Ostvarenje po strani prihoda i rashoda u malom je iznosu jer IPARD nije 
realiziran, a mora biti u proračunu. Zadnji list iz materijala ove točke riječima sve objašnjava,  
gdje se vidi kako se proračun realizira prema planu, odnosno da prihodi prate rashode. 
Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Nakon što je predsjednik 
Vijeća zaključio raspravu konstatirao je kako se gosp. Kanižaj javio za riječ tek nakon što je 
predsjednik Vijeća zaključio raspravu te se pristupilo glasovanju. VEĆINOM GLASOVA 
(11 ZA i 2 SUZDRŽANA) prihvaćen je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. 
 
 

Ad 4.) 
Zaklju čak o prijedlogu kandidata za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Općine Kaptol 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je treću  točku dnevnog reda te riječ  prepustio općinskom 
načelniku da ukratko obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik je naglasio kako 2  
člana daje općina (jednog imenuje Vijeće, a drugog načelnik). Načelnik je nadalje naglasio 
kako će imenovati svog zamjenika, Josipa Soudeka,  budući da je isti zaposlen u Općini te 
može službenim autom, ukoliko bude bilo potrebe, otići na sastanak u Zagreb. Predsjednik 
Komisije za izbor i imenovanja, gosp. Dražen Čakalić predložio je za člana gosp. Željka 
Perića. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo 
pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je prijedlog 
Zaključaka o prijedlogu kandidata za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Općine Kaptol. 
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Ad 5.) 
Odluka o osnivanju  i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Kaptol 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te  zamolio predsjednika Komisije 

za izbor i imenovanje, gosp. Dražena Čakalića da u ime Komisije iznese prijedlog za 
imenovanje članova Socijalnog vijeća. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja gosp. 
Dražen Čakalić iznosi slijedeći prijedlog: za predsjednicu predlaže gđu. Mariju Vuković, za 
članove: Dražena Tadijanovića, Mariju Tomanović, Željka Haničara i Slavka Šaga.  Budući 
da nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNO je prihvaćen 
navedeni prijedlog.  

 
 

Ad 6.) 
Pravilnik o utvr đivanju kriterija za ostvarivanje prava na podmirenj e dijela 

troškova stanovanja 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda te riječ  prepustio općinskom 
načelniku da ukratko obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik je naglasio kako smo 
prema Zakonu o socijalnoj skrbi dužni brinuti o socijalno ugroženima s područja naše Općine. 
Socijalno ugroženi su svi oni kojima je Centar za socijalnu skrb dodijelio takav status i na to 
mi ne možemo utjecati. Načelnik je naglasio kako se u prijedlogu ove Odluke nalazi mala 
tablica kao primjer za obračun. Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako je Općina i 
dosad pomagala u podmirenju režijskih troškova jednom godišnje socijalno ugroženima  

Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo drugih 
prijedloga pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNO je prihvaćen navedeni prijedlog.  

 
Ad 7.) 

Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za 
priklju čenje na sustav javne odvodnje 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda te prepustio općinskom 

načelniku da obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako je prijedlog ove 
odluke iz 3 djela, tj. 3 tablice. Potrebno je očistiti i izbrisati stara dugovanja koja se ne mogu 
naplatiti. Načelnik naglašava kako su u prijedlogu 1. tablice navedene osobe koje su se žalile 
po ovršnim rješenjima, u  2. tablici  su pokojne osobe ili osobe koje su krivo zadužene, dok su 
u 3. tablici osobe kojima je potrebno otpisati dug po Odluci Vijeća koja je već usvojena, a tiče 
se naknade za priključak na vodne građevine. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 
otvorio raspravu. Ova točka rezultirala je konstruktivnom raspravom svih vijećnika. Načelnik 
je naglasio kako se provode ovršna rješenja te kako se pojedinci na rješenja žale. Žalbeno 
tijelo je Županija koja na osnovu Zakona nalaže kako je za dio rješenja nastupila zastara te da 
se isti iznosi u rješenju moraju otpisati. Dijalogom vijećnika utvrđeno je kako se mora pronaći 
rješenje da se naplate dugovi. Većina vijećnika složila se kako su protiv prve i druge tablice, 
dok se slažu s trećom. Predsjednik  Vijeća predložio je da se ovaj prijedlog razdjeli u 3 dijela, 
tj. da se glasa pojedinačno za svaku tablicu. Ovim dogovorom završila je rasprava i pristupilo 
se glasovanju.  

Prva tablica, tj. 1. prijedlog, u kojoj su imena osoba koje su se žalile po ovršnim 
rješenjima nije usvojena ( 3 ZA, 10 PROTIV). 

Druga tablica, tj. prijedlog u kojem su imena osoba koje su  preminule ili osobe koje 
su krivo zadužene prihvaćena je (  10 ZA, 3 PROTIV). 



 4 

Treća tablica, tj. 3. prijedlog u kom su imena osoba kojima se otpisuje potraživanje za 
priključenje na komunalne vodne građevine je JEDNOGLASNO prihvaćena.  

Predsjednik Vijeća zaključio je 7. točku dnevnog reda uz napomenu načelniku da 
prijedlog ove odluke uskladi s glasovanjem.  

 
 

Ad. 12.) 
Pitanja i prijedlozi o razli čitom 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike da upute 
svoja pitanja načelniku, a nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio općinski načelnik 
te iznio aktualno stanje radova u Općini. Naglasio je kako je asfaltiranje dva odvojka u 
Podgorju završeno,  u tijeku je početak radova na 3. fazi kanalizacije Kaptol – Komarovci, tj. 
izgradnja sustava odvodnje ulica Zelena i T. Pranjkovića. Načelnik je nadalje obavijestio 
vijećnike kako će se dogodine u Kaptolu održati „Žetvene svečanosti“,  koje su zadnji put u 
Kaptolu održane 1989. godine. U općini je trenutačno 4 pripravnika koji pomažu u radu i od 
velike su koristi jer se obujam posla kontinuirano povećava. Trenutačno pripravnici rade na 
prebrojavanju javne rasvjete u svim naseljima Općine, a završili su prebrojavanje i mjerenje 
svih općinskih nerazvrstanih cesta,  što je bio jedan od naloga revizije. Sklopljen je ugovor o 
kupnji zemljišta za groblje i plaćeno je 50% iznosa, tj. 39.500,00 kn. Komunalni djelatnici 
uklonili su suho drveće sa igrališta te dijelom suhe čemprese oko tvrđave Stari grad. Lokalna 
akcijska grupa Papuk – Krndija započela je s radom i temeljem ugovora uselila je u općinski 
stan iznad ambulante,  gdje će im biti i sjedište. Na kraju svog izlaganja, načelnik je naglasio 
kako neće biti potrebe za izradu rebalansa proračuna prije 12. mjeseca jer svi programi moraju 
biti uvršteni u proračun. Pitanje općinskom načelniku postavio je g. Z. Kanižaj, a vezano uz 
cijenu radova na proširenju kanalizacijske mreže u Kaptolu za navedene dvije ulice. Općinski 
načelnik odgovorio je kako je izvođač radova Vodoprivreda Vinkovci i Obrt iskop 
„Marijanović“ .  Ugovorena vrijednost radova je cca 350.000,00 kn. G. D. Tadijanović 
predložio je da semafor u Kaptolu u vremenskom periodu od 7:00 – 19:00 sati radi normalno, 
tj. da interval trajanja bude isti za oba smjera. Općinski načelnik odgovora kako se prati rad 
tog semafora i da on udovoljava zahtjevima struke koja ga je postavila. Pitanje vezano za 
subvencioniranje srednjoškolskih karti postavio je g. Dražen Tadijanović.  Načelnik je 
odgovorio kako će se sufinancirati samo povratne vikend karte za srednjoškolce koji putuju u 
školu izvan naše županije. G. Ivan Kralik postavio je pitanje o javnoj objavi korisnika 
socijalne pomoći. Općinski načelnik odgovorio je kako Općina ne smije javno objavljivati 
takve podatke te da je to u nadležnosti Centra za socijalnu skrb. G. Ivica Mijoković zahvalio 
se Općini na radovima u naselju Podgorje  te zamolio načelnika da kontaktira izvođača i da se 
saniraju još dvije kritične točke koje su ostale nedovršene.  
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se svima na odazivu te zaključio 
sjednicu u 21:55 sati. 
 
 
Zapisničar:     
 
Josip Soudek      
      

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

Damir Poljanac, dipl. ing.    
 


