REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinsko vijeće

Z A P I S N I K
SA 2. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL

KLASA: 022-05/13-02/04
URBROJ: 2177/05-01-13-12

Kaptol, 17. srpnja 2013. godine

ZAPISNIK
Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 17. srpnja 2013. godine
s početkom u 20:30 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, Ivan Kmetić, Željko Haničar, Ivan Kralik, Dražen Tadijanović, Damir Poljanac,
Zdenko Tauš predstavnik češke nacionalne manjine.
IZOČNI: Slavko Šag, Zdenko Kanižaj

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. Prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
3. Prijedlog Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativne akte.
4. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kaptol.
5. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Vijeća.
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
7. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine Tekije d.o.o. iz Požege.
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Skupštine Tekije d.o.o. iz Požege.
12. Pitanja i prijedlozi o različitom.

Realizacija dnevnog reda
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu
predsjednik Vijeća) otvorio je drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 20:30 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 Konstituirajuće 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 Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća od 19. lipnja 2013. godine
glasovanjem vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen.
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Ad 2.)
Prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Predsjednik Vijeća prije čitanja prisege za načelnika i zamjenika načelnika, zamolio je
gosp. Ivicu Mijokovića da izvrši prisegu, a budući da nije bio nazočan na Konstituirajućoj
sjednici. Predsjednik Vijeća pročitao je gosp. Mijokoviću tekst prisege, na što je gosp.
Mijoković odgovorio s „prisežem“ te potpisao dokument Prisege.
Predsjednik Vijeća nadalje čita tekst prisege općinskom načelniku:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost općinskog načelnika Općine Kaptol obavljati savjesno
i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta
Općine Kaptol te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine
Kaptol.» koji s riječju «PRISEŽEM» te potpisom prisege prihvaća izbor na dužnost, te tekst
kao formu za rad.
Nakon toga predsjednik Vijeća čita tekst prisege zamjeniku općinskog načelnika:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost zamjenika općinskog načelnika Općine Kaptol
obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske,
zakona i Statuta Općine Kaptol te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike
Hrvatske i Općine Kaptol. », s riječju «prisežem» te potpisom prisege, zamjenik općinskog
načelnika prihvaća izbor na funkciju zamjenika načelnika te pročitani tekst kao formu za rad.
Ad 3.)
Prijedlog Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativne akte
Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te zamolio predsjednika
Komisije za izbor i imenovanje, gosp. Dražena Čakalića da u ime Komisije iznese prijedlog
za Odbor za Statut, Poslovnik i normativne akte. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
gosp. Dražen Čakalić iznosi slijedeći prijedlog: za predsjednika predlaže Slobodana
Manovića, Matu Jurića za člana i Ivana Kralika za člana. Budući da nije bilo drugih prijedloga
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLANSO je prihvaćen navedeni prijedlog.
Ad 4.)
Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kaptol
Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te naglasio kako je Poslovnik
temeljni akt Vijeća, te kako je usvojen početkom prošlog mandata, te ga je potrebno malo
izmijeniti. Riječ je nadalje prepustio općinskom načelniku da pobliže pojasni promjene.
Općinski načelnik pozdravio je sve nazočne te zahvalio na odazivu. Naglasio je kako se
mijenjaju članci koji se tiču potpredsjednika, a budući da ih sada Općinsko vijeće ima dva.
Promjene su i kod stavljanja mandata u mirovanje, a što je sada usklađeno sa zakonom.
Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo
pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je prijedlog
Poslovnika s navedenim promjenama.

2

Ad 5.)
Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Vijeća
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 potpredsjednika Vijeća. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja gosp. Dražen
Čakalić iznosi slijedeći prijedlog: za potpredsjednika predlaže gosp. Željka Perića iz
Ramanovaca. Budući da nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju.
JEDNOGLASNO je prihvaćen navedeni prijedlog.

Ad 6.)
Prijedlog Odluke o imenovanju
Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda te zamolio predsjednika Komisije
za izbor i imenovanje, gosp. Dražena Čakalića da u ime Komisije iznese prijedlog za
imenovanje Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Predsjednik Komisije za
izbor i imenovanja gosp. Dražen Čakalić iznosi slijedeći prijedlog:
1. DRAGUTIN PERIĆ, dipl. ing. – predsjednik
2. ZDRAVKO SADILEK – član
3. IVICA MIJOKOVIĆ – član
Predsjednik Vijeća naglasio je kako je predložena Komisija u istom sastavu kao i u
prošlom mandatu. Budući da nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju.
JEDNOGLASNO je prihvaćen navedeni prijedlog.
Ad 7.)
Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda te naglasio kako je od
01.07.2013. na snazi novi Zakon o vodama te da smo svoju odluku dužni uskladiti sa
zakonom. Riječ je nadalje prepustio općinskom načelniku da pobliže pojasni navedeni
prijedlog. Načelnik naglašava da je s izmjenom Zakona o vodama i Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva ukinut prihod Općine, a koji je bio naznačen kao naknada za
priključenje. Općini sada pripada samo naknada koja se ubire kroz naknadu za razvoj. Trošak
isporučitelja i dalje ostaje. Novitet je samo da se svaka parcela i svaki objekt može spojiti na
sustav javne vodoopskrbe i sustav odvodnje, bez obzira posjeduje li građevinsku dozvolu ili
ne, a što prije nije bilo moguće. Na kraju izlaganja načelnik je naglasio kako svi korisnici koji
se žele priključiti moraju posjedovati vlasnički list i fotokopiju katastarskog plana te u Tekiji
potpisati zahtjev za priključenje. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu.
Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen
je navedeni prijedlog Odluke.
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Ad 8.)
Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske
županije.
Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda i naglašava kako je dosadašnji
član bio načelnik, ali sada mu je to u suprotnosti sa Zakonom te je potrebno imenovati drugu
osobu. Kako bi imenovali drugu osobu, prvo se nekoga mora razriješiti dužnosti.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog razrješenja gosp. Mile Pavičića na mjesto
člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.
JEDNOGLASNOM odlukom navedeni prijedlog je kao takav prihvaćen.
Ad 9.)
Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća
JVP Požeško-slavonske županije
Predsjednik Vijeća otvara devetu točku dnevnog reda te poziva Komisiju za izbor i
imenovanje da iznese prijedlog kandidata za člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske
županije.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje gosp. Dražen Čakalić iznosi prijedlog
Komisije koja predlaže g. Slobodana Manovića za člana Upravnog vijeća JVP Požeškoslavonske županije. Načelnik je kratko obrazložio kako članovi ne dobivaju naknadu za
sastanke, a i sastanci su većinom ekonomske tematike.
Budući da nije bilo prijedloga drugih kandidata, predsjednik Vijeća daje na glasovanje
ponuđeni prijedlog. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je prijedlog da gosp. Slobodan
Manovića postane novi član Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije
Ad. 10.)
Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine Tekije d.o.o. iz Požege
Predsjednik Vijeća otvara desetu točku dnevnog reda te daje riječ općinskom
načelniku. Načelnik se zahvaljuje na ukazanoj riječi. Općinski načelnik nadalje napominje
kako je Općina Kaptol suvlasnik tvrtke Tekija d.o.o. te je zbog toga dobro imati u Skupštini
člana radi dotoka svježih informacija, ali također napominje kako se za tu funkciju ne
dobivaju nikakva sredstva, tj. nema naknada za nazočnost na sjednicama te napominje da se
moraju donijeti nove odluke o imenovanju istoga.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje prijedlog razrješenja g. Mile Pavičića na mjesto člana
Skupštine Tekije d.o.o.
JEDNOGLASNOM odlukom navedeni prijedlog je kao takav prihvaćen.
Ad 11. )
Prijedlog Rješenja o imenovanju člana skupštine Tekije d.o.o. iz Požege
Predsjednik Vijeća otvara jedanaestu točku dnevnog reda te poziva Komisiju za izbor i
imenovanje da iznese prijedlog kandidata za člana skupštine Tekije d.o.o.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje gosp. Dražen Čakalić iznosi prijedlog
Komisije koja predlaže g. Milu Pavičića za budućeg člana Skupštine Tekije d.o.o.
Načelnik je kratko prokomentirao prijedlog Komisije te naglasio kako će u Skupštini biti svi
načelnici, i mora biti svježijeg datuma.
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Ad. 12.)
Pitanja i prijedlozi o različitom
Predsjednik Vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike da upute
svoja pitanja načelniku, a nevezano za ovaj dnevni red. Predsjednik Vijeća prvi je postavio
pitanje, vezano za isplatu biračkih odbora za lokalne izbore. Općinski načelnik odgovorio je
kako u troškovima biračkih odbora Općina Kaptol sudjeluje s ¼ dok Županija sudjeluje s ¾
ukupnih sredstava. Temeljem obrazloženja, isplata će se vršiti kada Županija Općini uplati
predviđeni dio sredstava. Načelnik je naglasio kako su isplaćeni troškovi izborne promidžbe
za kandidate za načelnika kako i za političke stranke.
Gosp. Zdenko Tauš, kao predstavnik češke nacionalne manjine čestitao je izabranima na
lokalnim izborima te zahvalio na pozivu da sudjeluje u radu Vijeća, a u kojem će rado
sudjelovati.
G. Dražen Čakalić postavio je pitanje općinskom načelniku vezano za realizaciju IPARD
projekta. Načelnik naglašava kako je odabrana tvrtka u rasulu, i trenutačno je Općina
podnijela zahtjev za raskid ugovora s izvođačem te će se ići na novi natječaj i na novi izbor
izvođača. Načelnik je naglasio kako će se postupak javne nabave provesti po hrvatskom
zakonu te će svi rokovi biti mnogo kraći nego što je to bilo po PRAG-u.
Gosp. Dražen Tadijanović postavio je načelniku 3 pitanja i to: Hoće li Općina Kaptol provesti
postupak legalizacije za 1,00 kn, a što je bio glavni „moto“ HDZ-a, da li je vraćena pozajmica
koja je dignuta početkom godine te kakav je status igrališta? Općinski načelnik naglašava
kako je samo Grad Požega obećao da će se legalizacija plaćati 1,00 kn ukoliko osvoje vlast te
da to u Kaptolu nije spominjano. Povrat sredstava u iznosu od 400.000,00 kn nije vraćen
Slatinskoj banci iz razloga jer je rok za povrat 31.12.2013. i do tada će biti vraćen. Vezano za
igralište, načelnik naglašava kao je „zapelo“ između predsjednika i tvrtke Flora koja je
izvođač. Općina će odraditi zemljane radove koji prethode sadnji trave, a Klub bi trebao
riješiti sustav za navodnjavanje. Načelnik na kraju naglašava kako je sve to školsko, ne samo
gralište, i sve je spalo na Općinu da čisti, održava i kosi.
Gospodin Ivica Mijoković postavio je pitanje vezano za natječaj koji je proveden, a u svezi s
modernizacijom ceste u Podgorju. Načelnik naglašava kako je postupkom JN najpovoljniji
ponuditelj tvrtka Jurčak d.o.o. iz Požege s kojim je i potpisan ugovor. Izvođenje radova
očekuje se oko sredine mjeseca kolovoza, a radovi bi trebali trajati oko 10 dana.
Gosp. Željko Perić postavio je pitanje vezano za obnovu i uređenje društvenih domova.
Općinski načelnik naglašava kako su prema Ministarstvu poslana 3 zahtjeva i to za Alilovce,
Ramanovce i Nove Bešince i sva 3 su prošla prvi stupanj kontrola. Ukoliko u državnom
proračunu bude novca, zasigurno će se nešto i raditi.
Budući da više nije bilo pitanja, općinski načelnik naglasio je kako je tvrtka Tekija provela
postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u ulici Zelenoj i T. Pranjkovića.
Izabran je izvođač (Vodoprivreda Vinkovci), i radovi bi uskoro trebali započeti.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se svima na odazivu te zaključio
sjednicu u 21:15 sati.

Zapisničar:
Josip Soudek
Predsjednik Općinskog vijeća:
Damir Poljanac, dipl. ing.
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