
 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, 02/13 i 03/13), Općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće 

 

 I Z V J E Š Ć E   

o radu za period od  01. 07.2013. godine  do 31. 12.2013. godine  

 

 

 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i 

odredbama Statuta Općine Kaptol podnesem izvješće o radu za period od  01.07. 2013. 

godine do 31.12.2013. godine. 

 Ponovni  načelnički mandat započeo mi je 01.06.2013. godine poslije održanih lokalnih 

izbora. 

 U   novom mandatu kao i u promatranom razdoblju većinu poslova obavljao sam sa 

administrativne strane, tako da sam što raznih zaključaka i odluka donio ukupno 40 akata. 

Obzirom da u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata sve prijedloge za 

sjednice općinskog vijeće, a kojih je u promatranom razdoblju bilo pet, pripremio sam osobno 

uz pomoć stručne službe županije koja mi je pomogla oko akata vezanih za donošenje 

proračuna i izmjena istoga. Za svih pet sjednica pripremio sam ukupno 49 raznih odluka, 

zaključaka, pravilnika i dr. 

 Osim navedenoga značajan dio poslova odijela nam je javna nabava i nabava male 

vrijednosti koju sam koordinirao i  dogovarao sa zamjenikom gosp. Josipom Soudekom koji 

je ovlaštena osoba za provedbu postupka javne nabave. 

 Ovdje svakako moramo spomenuti probleme oko provedbe IPARD projekta koji je 

nažalost, zbog problema ugovornog izvoditelja radova, zapao u poteškoće oko realizacije tako 

da je cijeli proces završio raskidom ugovora sa izvoditeljem i agencijom za plaćanje tako da 

smo koncem godine krenuli u postupak pripreme dokumentacije za izbor novog izvoditelja. 

Ovdje svakako moram spomenuti niz problema oko pripreme nove natječajne dokumentacije 

koju je sada sa engleskog jezika bilo potrebno prevesti na hrvatski jezika što je iziskivalo 

dodatno vrijeme. 

 Naravno značajan dio vremena potrošen je na koordinaciju drugih malih projekata 

koje smo provodili, a tiču se izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture od 

rekonstrukcije nerazvrstane ceste u naselju Podgorje do nastavka izgradnje sustava odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda naselja Kaptol i Komarovci kao i produžetka vodovodne mreže u 

naselju Kaptol. 

Značajan dio vremena se provede u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima općine, 

posebice sa ljudima koji su se zatekli u nezavidnoj životnoj i financijskoj situaciji, a što je 

vrlo često neugodno i za slušati jer se radi o svakakvim životnim sudbinama koje su ponekad i 

u ne izlaznoj situaciji za koju je potrebito naći rješenje. 

 Kao predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o funkcioniranju cjelokupnog  

društvenog života stanovnika općine od kulture sporta do zaštite i spašavanja. Ovdje svakako 

bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih djelatnosti, a što smo i uspjeli sa 

skromnim proračunom. 

 Teškoća poslovanja ogledala se i u činjenici značajno smanjene gospodarske 

aktivnosti na području cijele države pa tako i našem ruralnom prostoru a što je za posljedicu 

imalo i neredovite prihode proračuna. 

 Ovdje svakako moram spomenuti da u izvještajnom razdoblju nismo dobili niti jedne 

kune iz državne blagajne za kandidirane projekte, kao ni tijekom  cijele 2013. godine, što je 

svakako otežalo poslovanje općine i realizaciju navedenih projekata od kojih neki nisu ni 

realizirani ili su realizirani samo djelomično sa vlastitim sredstvima. 
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 Osim navedenog moram ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o. 

sudjelovao na nekoliko sjednica koje su bile značajne iz razloga jer su sukladno zakonu 

donesene odluke o razdvajanju tekije na dva društva i to: Tekija d.o.o. i Komunalac Požega 

d.o.o.. Moram napomenut da ovo nije bio lagan zadatak no uspješno je realiziran uz pomoć 

savjetničkih tvrtki. 

 Poštovani, u ovom kratkom izvješću nastojao sam prikazati samo glavni dio mojih 

aktivnosti koje sam provodio no moram reći da je tu bilo i niz drugih poslova od 

protokolarnih do raznih pribivanja na sjednicama koordinacije na razini županije do raznih 

predavanja. 

  

O  P  Ć  I  N  S  K  I    N  A  Č  E  L  N  I  K 
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Kaptol, 12. lipnja 2014. godine 

 

        Općinski načelnik: 

 

        Mile  Pavičić, ing., v.r. 


