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 06/13), Općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o radu za period od 01. 01.2015. godine do 30. 06.2015. godine
Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
odredbama Statuta Općine Kaptol podnosim izvješće o radu za period od 01.01. 2015. godine
do 30.06.2015. godine.
U promatranom razdoblju veliki dio poslova obavljao sam sa administrativne strane,
tako da sam što raznih zaključaka, odluka, pravilnika, planova i izvješća, donio ukupno 50
akata.
Zbog nepostojanja stručne službe koja priprema prijedloge akata sve prijedloge za
sjednice općinskog vijeće, a kojih je u promatranom razdoblju bilo dvije, pripremio sam
osobno uz pomoć stručne službe županije, koja nam je pomogla oko akata vezanih za
donošenje izvješća o izvršenju proračuna i izmjena istoga. Za dvije sjednice pripremio sam
ukupno 12 raznih odluka, izvješća, zaključaka i dr.
Obzirom da sam ovlaštena osoba za provedbe postupka javne nabave i nabave
bagatelne vrijednosti koordinirao sam, dogovarao i realizirao ove poslove sa zamjenikom
gosp. Josipom Soudekom, koji je certificirana osoba za provedbu postupka javne nabave.
Nažalost ponovno ovdje moramo spomenuti probleme oko provedbe IPARD projekta
izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo Brdo,
koji je zbog starosti projektne dokumentacije pretrpio određene izmjene na uređaju za
pročišćavanje otpadnih voda, kako bi sve bilo u skladu sa trenutno važećim propisima, te je
zbog toga došlo do niza sastanaka sa izvođačima i projektantima radi usklađenja, promjene
podizvoditelja radova na uređaju, te naravno usklađenja svega toga i dobivanje odobrenja od
strane Agencije za plaćanje.
Veliki dio vremena potrošen je na koordinaciju drugih malih projekata koje smo
provodili, odnosno koje smo kandidirali na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU gdje smo ponovili kandidaturu od prošle godine za uređenje društvenog doma u
naselju Novi Bešinci i starog doma u Alilovcima, a od čega nam je prihvaćen samo projekt
uređenja krovišta i unutrašnjosti društvenog doma u Novim Bešincima gdje smo dobili
ugovor na 122.000,00 Kn.
Kako smo se tijekom 2014. godine uspješno kandidirali na natječaj Fonda za zaštitu okoliša
i energetske učinkovitosti gdje su nam odobrena sredstva od skoro milion kuna za provedbu
projekta energetske učinkovitosti obiteljskih kuća gdje smo kroz dva natječaja, jedan koncem
prošle godine i jedan u proljeće ove godine dobili preko 40 prijava građana od kojih je
prihvaćeno 24, no u konačnici je realizirano 20 ugovora jer su pojedinci odustali zbog
nemogućnosti osiguranja vlastitog dijela sredstva za sufinanciranje.
Kandidirali smo se na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za
poticanje razvoja komunalnog gospodarstva, gdje smo kandidirali nastavak izgradnje sustava
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Kaptol i Komarovci no nažalost u navedenom
ministarstvu nismo ostvarili potporu za 2015. godinu.
Moramo ovdje spomenuti da smo uspješno pomogli i nekim našim udrugama za
aplikaciju na javni natječaj HEP-a za male donacije gdje su uspješno prošli Češka beseda i
KUD Ivo Čakalić.
Obzirom da sam predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o funkcioniranju
cjelokupnog društvenog života stanovnika općine od kulture, sporta do zaštite i spašavanja.

Ovdje je svakako bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih djelatnosti, a što
smo i donekle i uspjeli sa skromnim proračunom, iako su nove zakonske odredbe pooštrile
nadzore nad radom udruga tako da se iste ne odlučuju raditi manifestacije i priredbe gdje bi
mogli zaraditi koju kuna prihoda, tako da su prisiljeni tražiti prihode, odnosno potpore
najvećim dijelom od lokalnih proračuna, a što u situaciji kada su svi zbog porezne reforme
znatno manji, predstavlja veliki problem za lokalne proračune kao i same udruge, jer se
postepeno dovodi u pitanje rad i opstojnost istih.
Moramo spomenuti da smo tijekom promatranog razdoblja značajan angažman imali
oko sanaciji komunalne infrastrukture, putovi i propusti, koji su znatno oštećeni i devastirani
prošlogodišnjim silnim oborinama.
Teškoća poslovanja općine 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 koji za posljedicu imaju teže ostvarivanje zacrtanih
planova, ali svakako i većeg pritiska na proračun od strane socijalno ugroženih osoba, kojih je
na žalost sve više.
Osim navedenog moram ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o.,
kao i Komunalca Požega d.o.o. sudjelovao na nekoliko sjednica.
Poštovani, u ovom kratkom izvješću nastojao sam prikazati samo glavni dio mojih i
aktivnosti općinske uprave koje smo provodili 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 i edukacija na kojima je osim mene i sudjelovao moj zamjenik, gosp.
Josip Soudek.
O P Ć I N S K I

N A Č E L N I K

KLASA : 022-05/15-01/77
URBROJ : 2177/05-02-15-1
Kaptol, 22. listopada 2015. godine
Općinski načelnik:
Mile Pavičić, ing., v.r.

2

