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OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/18-01/40
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Kaptol, 26. ožujka 2017. godine.
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 137/15) i članka 48. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine
Kaptol“ broj 01/18), Općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o radu za period od 01. 07. 2017. godine do 31. 12. 2017. godine

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
odredbama Statuta Općine Kaptol podnosim izvješće o radu za period od 01.07.2017. godine
do 31.12.2017. godine.
U mjesecu svibnju održani su lokalni izbori te sam sa 01. lipnja 2017. godine započeo,
zajedno sa svojim zamjenikom, gospodinom Josipom Soudekom, novi (šest) mandat u
obnašanju izvršne vlasti u Općini Kaptol.
U promatranog razdoblja, kao i do sada, značajan dio poslova obavljao sam sa
administrativne strane, tako da sam što raznih zaključaka i odluka općinskog načelnika, donio
ukupno 42 akta, te napisao više desetka raznih dopisa i otpisa.
Obzirom da u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata, sve
prijedloge za sjednice općinskog vijeća, a kojih je u promatranom razdoblju bilo četiri,
pripremio sam osobno ili uz pomoć knjigovodtvenog servisa, vezano za akte koji se tiču
proračuna, proračunskog izvještavanja, odnosno financija.
Za sve četiri sjednice pripremili smo ukupno 39 raznih akata, odluka zaključaka,
pravilnika, planova i dr., gdje svakako moram spomenuti da smo uz novi Poslovnik o radu
Općinskog vijeća donijeli i novi Statut. općine.
Obzirom da se rad administracije sve više usložnjava stvarno značajan dio vremena
provodimo u administratiranju, javljanju na razne natječaje i stotinu raznih odgovora na upite
državne administracije, gdje svakako moramo napomenuti da smo zajedno sa svima općinama
i Gradom Kutjevom kandidirali se u projektu „Zaželi“, koji je uspješno realiziran i kroz koji će
biti od mjeseca lipnja zaposleno 8 žena , uglavnom starijih od 50 godina, na poslovima pomoći
starijim i nemoćnim osobama, slabijeg materijalnog stanja.
U okviru poslova javne nabave, kao i nabava male vrijednosti koju sam kao odgovorna
osoba naručitelja, koordinirao i dogovarao sa zamjenikom gosp. Josipom Soudekom, a koji je
ovlaštena osoba za provedbu postupka javne nabave, kao i imenovanim povjerenstvima u

pojedinim postupcima, proveli smo nekoliko postupaka nabave roba radova i usluga bagatelne
vrijednosti.
Naravno značajan dio vremena potrošen je na koordinaciju i provedbu drugih malih
projekata koje smo provodili, a tiču se izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture od
sanacije nerazvrstanih cesta do drugih malih projektića vezanih za malu infrastrukturu.
Svakako najveći projekt koji smo provodili tijekom godine i u promatranom razdoblju
je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Alilovci, I faza, ukupne vrijednosti
nešto preko 1.500.000,00Kn, odnosno 1.150.000,00 Kn u I fazi, gdje smo osim navedenih
radova morali riješiti priključenje na javni vodoopskrbni sustav i NN mrežu.
Za navedenu investiciju dobili smo potporu u iznosu od 510.00,00Kn iz nadležnih ministarstva.
Po pitanju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda svakako je nužno istaći da
smo tijekom prošle godine završili nova idejna rješenja sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja
Bešinci, Doljanovci i Podgorje, te su isti predani za ishođenje lokacijske dozvole, vrijednost
ovih radova je 75.000,00Kn, financiranih vlastitim sredstvima.
Ovi projekti pripremaju se za sudjelovanje na slijedećem natječaju programa ruralnog
razvoja, Mjera 7.2.1..
Svakako će nam ostati problem daljnjeg financiranja sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda naselja Kaptol-Komarovci i naselja Alilovci, jer iste nemamo gdje kandidirati,
obzirom da su započeti i u velikom stupnju napravljeni (financiraju se projekti izgrađenosti do
10%), dok nismo prihvatljivi za uključivanje u Aglomercije, jer nam najveće naselje (Kaptol)
ima ispod 2000 stanovnika, dok Hrvatske vode svojim sredstvima financiraju Hrvatsku
financijsku komponentu u financiranju aglomeracija.
Poslije 2022. godine naselja manja od 2000 stanovnika uključivat će se u sustav malih
aglomeracija, a ja vjerujem da će do tada naša oba ova sustava biti završeni.
Svakako veliki 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 svakojakim životnim sudbinama, a koji su
ponekad i u neizlaznoj situaciji za koju je potrebito naći rješenje ili iznaći način i uputiti ljude
na pravu adresu, gdje je moguće riješiti njihove probleme.
Kao izravni 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 uspjeli sa skromnim proračunom, koji se prošle godine ipak malo ustabilio u odnosu na
prethodne godine kada smo bili ugroženi poreznim reformama, koje su išle na štetu lokalnih
proračuna. Takovom poreznom politikom bili smo dovedeni u još veći podanički odnos prema
centralnoj vlasti, odnosno postali smo još, u financijskom smislu, centraliziranija država, dok
se obveze države sve više decentraliziraju prema lokalnoj samoupravi. Navedeno poreznom
politikom i Zakonom o regionalnom razvoju, od općine koja je po svojim demografskim i
drugim karakteristikama pripadala srednjim općinama, dovedeni smo u kategoriju općina čija
je opstojnost postala upitna zbog tzv. kriterija samoodrživosti, uz sve navedeno dodatnu
nesigurnost i ne otvaranja natječaja europskih fondova došlo je i zbog političke nestabilnosti u
državi uzrokovanih padom vlade i novim izborima.
Na kraju ovoga, nadam se zauvijek napuštenoga razdoblja, moram istaći da je krajem prošle
godine donesen set novih zakona, uz novu indeksaciju razvijenosti RH, koji će narednih
razdoblja ipak značajnije ojačati našu lokalnu zajednicu, kao i druge takove u RH, koje su

slabijeg materijalnog stanja, a vjerujem da će i „Projekt Slavonija“ donijeti realno nešto novo
za našu ratom, demografski i gospodarski uništenu regiju.
Napominjem da smo preko Tekije d.o.o. kandidirali projekt izgradnje sustava odvodnje
i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci preko Programa ruralnog razvoja . Mjera
7.2.1., te da smo tijekom mjeseca kolovoza primili obavijest da je navedeni projekat zadovoljio
natječajnu proceduru, te je sklopljen Ugovor između Agencije za plaćanje i Tekije d.o.o. o
dodjeli sredstava, a ovih dana Tekija d.o.o., nakon dužega vremena usklađenja natječajne
dokumentacije sa Agencijom ovih dana objavila je natječaj za izvođača radova.
U nastavak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Kaptol i
Komarovci napravljen je dio Kamenske ulice, te izgradnja priključnih spojeva u ulici
Tomislava Pranjkovića, kao i dio kanalizacije u odvojku Zelene ulice, gdje moram napomenuti
smo navedene investicije obavili sami, vlastitim sredstvima
Značajna sredstva uložili smo u održavanje komunalne infrastrukture,
Od ostalih aktivnosti moramo ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o.
i Komunalca Požega d.o.o. sudjelovao na dvije sjednica, svakog društva pojedinačno.
Poštovani, u ovom kratkom izvješću prikazao sam glavni dio mojih aktivnosti i
aktivnosti općinske uprave, koje sam provodio zajedno sa suradnicima, no moram reći da je tu
bilo i niz drugih poslova od protokolarnih obveza do raznih pribivanja na sjednicama
koordinacije gradonačelnika i načelnika na razini županije do raznih predavanja.
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