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KLASA: 022-05/14-02/1 

URBROJ: 2177/05-01-14-8 

Kaptol, 17. ožujka  2014. godine 

 

 



 ZAPISNIK 

 

 s 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 17. ožujka 2014. godine 

s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 

 

NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 

vijećnici: Željko Perić, Dražen Tadijanović,  Mate Jurić, Ivan Kmetić, Željko Haničar, Ivan 

Kralik, Zdenko Kanižaj, Ivica Mijoković, Marija Vuković,  Damir Poljanac – predsjednik 

Općinskog vijeća. Predstavnik češke nacionalne manjine, Zdenko Tauš 

 IZOČNI: Slobodan Manović, Slavko Šag, Dražen Čakalić (opravdao izostanak)  

 

 

 DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. 

2. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. 

3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Kaptol.  

4. Razmatranje zamolbe UDVDR-Ogranak Kaptol. 

5. Prijedlog Izmjene i dopune odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Općini Kaptol.  

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine 

Kaptol. 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća 

Općine Kaptol. 

8. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem 

tekstu predsjednik Vijeća) otvorio je šestu sjednicu  Općinskog vijeća Općine Kaptol u 19:00 

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 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 05. sjednice Općinskog vijeća od 18. prosinca 2013. godine glasovanjem 

vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen.  

 

Ad 2.) 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL  

ZA 2013. GODINU 

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 se 

ispričao jer materijalni za sjednicu nisu upućeni u predviđenom roku. Načelnik je nadalje 



naglasio kako je u ovoj točci proračun ispisan na 5 razini te se sve jasno vidi. Na nekoliko 

stavki vidi se probijanje proračuna, ali to je sve u granicama dozvoljenog, budući da nije 

prekoračena granica grupe. Važno za napomenuti je da je 2013. godine Općina Kaptol 

ostvarila višak prihoda od oko 169.000,00 kn, dok je u 2012. bio izražen manjak prihoda od 

183.000,00 kn. Ovakvom stanju svakako je doprinijela i naknada za elementarnu nepogodu 

(350.000,00 kn) koju je Općina dobili 30.12.2013. i koja se nije uspjela podijeliti do kraja 

godine. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja, 

pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Godišnje izvješće o 

izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2013. godinu. 
 

Ad 3.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O KOMUNALNOM REDU  

 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 se radi o izmjeni odluke koja je donesena još 2004. godine. Izmjena odluke uslijedila je 

iz razloga jer je došlo do izmjene zakona.  Prema ovoj odluci donijet će se Odluka o septičkim 

jamama.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Dražen 

Tadijanović postavio je pitanje vezano za kućne brojeve i table ulica budući da nisu 

postavljeni po redu. Načelnik je odgovorio kako svaka ulica u Kaptolu ima tablu, kućni 

brojevi dodijeljeni su svakoj parceli. Neodgovornost ljudi je problem što ne žele promijeniti 

broj na kući i staviti onaj koji im je odredio Katastarski ured. Kako više nije bilo pitanja, 

pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

komunalnom redu. 

 

Ad 4.) 

RAZMATRANJE ZAMOLBE UDVDR-OGRANAK KAPTOL 

Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu  točku dnevnog reda, te riječ prepustio 

općinskom načelniku. Općinski načelnik konstatirao je kako je Općina dobila prijedlog 

UDVDR Ogranak Kaptol da se u cestovnom pojasu postavi bista dr. Franji Tuđmanu. Udruga 

je prethodno dobila suglasnost ŽUC-a za postavljanje biste, a od Općine traži samo da odobri 

namjenu za taj prostor.  Na kraju izlaganja, načelnik je naglasio kako ovaj zahvat Općinu 

neće koštati ništa, sve troškove platit će članovi Udruge. Predsjednik Vijeća zahvalio se 

općinskom načelniku te otvorio raspravu, a budući da se nitko nije javio za riječ, pristupilo se 

glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćena je zamolba UDVDR-Ogranak Kaptol. 

 

Ad 5.) 

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IMENIMA NASELJA, 

 ULICA I TRGOVA U OPĆINI KAPTOL 

 Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj 

riječi te naglasio kako se ova točka veže uz prethodnu. Svugdje gdje je postavljena bista, 

dodijeljen  je naziv ulice ili ime trga. Načelnik je predložio da se ovdje imenuje trg, a iz 

razloga jer bi sve ulice ostale onakve kakve jesu i ljudi ne bi morali mijenjati adrese niti 

dokumente.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije 

bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Prijedlog 

izmjene i dopune odluke o imenima naselja, ulica i trgova u Općini Kaptol. 

 

 

 



Ad 6). 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU 

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KAPTOL 

 Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda te naglasio kako prošle godine 

Dan općine nije obilježavan jer su bili izbori. Budući da se ove godine planira održavanje 

Dana općine, potrebno je imenovati povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja. Predsjednik 

Vijeća predložio je sljedeće osobe: za predsjednika Damir Poljanac, za članove, Mate Jurić, 

Marija Vuković, Ivan Kralik. Gosp Dražen Tadijanović kao petog člana predložio je Josipa 

Pranjića. Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu.  Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se 

glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Prijedlog Odluke o imenovanju 

Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Kaptol. 

 

Ad 7.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I 

IMENOVANJU ČLANOVA SOCIJALNOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio, te naglasio 

kako je Marija Tomanović podnijela pismenu ostavku na mjesto člana Socijalnog vijeća jer je 

odselila u Zagreb. Budući da je imenovana u Socijano vijeće imenovana od strane Caritasa, 

načelnik je razgovarao sa voditeljicom, Manuelom Čakalić te je ona pristala biti član 

Socijalnog vijeća. Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja, 

pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je  Prijedlog Odluke o 

izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća Općine Kaptol. 

 

Ad 8.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 
 Predsjednik Vijeća otvorio je osmu 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: NK Kaptol uređuje igralište, posijana je trava i sve to treba urediti 

do Dožinky. Ravnatelj škole u dogovoru s mještanima Podgorja uredit će još jednu učionicu, 

te će se time osigurati jednosmjenski rad škole, ali i dodatne uštede. Uređenje učionice koštat 

će oko 30.000,00 kn. U Doljanovcima se na Društvenom domu mijenja stolarija. Općina je od 

MRRFEU dobila peć na pelete te je potrebno izgraditi kotlovnicu. Postoje 3 prijedloga, ali u 

svakom slučaju bit će potrebno oko 50.000,00 kn. Dražen Tadijanović predložio je da Općina 

izgradi veće skladište budući da sad već ima dosta strojeva i opreme. Načelnik je odgovorio 

kako će se skladište graditi u industrijskoj zoni ako ona zaživi. G. Zdenko Tauš predložio je 

da se utječe na izvođače kako se radovi ne bi izvodili u vrijeme kada su predviđene Dožinke.  

Predsjednik Vijeća zahvalio se općinskom načelniku i zamjeniku te na uvid da više nema 

pitanja, zaključio 06. sjednicu općinskog vijeća u 20:00. 

 

 

Zapisničar: 

 

Josip Soudek, oec.   

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Damir Poljanac, dipl. ing. 

 


