
                     

                     
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        
 

KLASA: 022-05/18-01/114 

URBROJ: 2177/05-02-17-1 

Kaptol,  14. rujna 2018. 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 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu za period od 01.01. 2018. godine do 30.06. 2018. godine 

 

 

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

odredbama Statuta Općine Kaptol podnosim izvješće o radu za period od 01.01.2018. godine 

do 30.06.2018. godine. 

 U  promatranom razdoblju,  obzirom da nemamo pročelnika JU odjela, značajan dio 

poslova  su administrativni prirode, tako da sam što raznih zaključaka i odluka općinskog 

načelnika  pripremio i donio ukupno 85 akata, te napisao nekoliko desetka raznih dopisa vezano 

uz razne upite i odgovore drugih institucija, kao i dopisa vezanih uz dokumentaciju vezanu za 

prostorno-plansku dokumentaciju.  

 Kako u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata, osim proračuna, 

sve prijedloge za sjednice općinskog vijeća, a kojih je u promatranom razdoblju bilo četiri, 

pripremio sam osobno ili  kako sam već napomenuo uz pomoć knjigovodstvenog servisa, 

vezano za akte koji se tiču proračuna, odnosno financija, dok je zapisnike sa sjednica vodio i 

obradio zamjenik, gosp. Josip Soudek. 

 Za sve četiri sjednice pripremili smo ukupno 34 razne odluku, zaključaka, pravilnika, 

planova, programa  i dr. 

 U okviru javne nabave imali smo nekoliko postupaka, točnije sedam  postupka 

jednostavne nabave koju smo objavili  preko internet oglasnika  nabave male vrijednosti. 

 U promatranom razdoblju proveli smo i aplikacije na četiri natječaje iz Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU, gdje smo kandidirali četiri projekta,  Ministarstva 

graditeljstva i Ministarstva branitelja gdje smo ostvarili pozitivan rezultat za nekoliko projekata 

i to za Modernizaciju Zagradske ulice, Sanaciju nerazvrstane ceste Bešinci-Novi Bešinci, izrada 

projekte dokumentacije za društveno sportski objekt na igralištu u Kaptolu i  uređenje 

sanitarnog čvora u zgradi Općine ukupne vrijednosti 1.140.000,00 Kn. 



                     

 Osim navedenih natječaja za radove uspješno smo se kandidirali za sredstva za izradu 

Strategije poljoprivrede kao glavno gospodarske grane Općine Kaptol. 

 Ovdje moram spomenuti i niz radnih sastanaka sa Tekijom d.o.o., a u svezi koordinacije 

radova koji se provode preko njih na području Općine Kaptol, od izrade projektne 

dokumentacije za sustav vodoopskrbe i odvodnje naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje, 

izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci i naselja Kaptol, 

gdje ovom prigodom ističem tromost velikog sustava kao što je Tekija d.o.o., tako da sve to sa 

njima ide vrlo sporo i komplicirano.  

 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 projekata vezanih za malu infrastrukturu.  

 U promatranom razdoblju značajan dio vremena utrošili smo na izradu Programa 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te usklađivanje podataka sa Hrvatskim vodam zbog 

preuzimanja evidencije i naplate naknade za uređenje voda. 

 Kao  izravni predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o funkcioniranju 

cjelokupnog  društvenog života stanovnika općine, od kulture i sporta do zaštite i spašavanja. 

 Ovdje je svakako bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih djelatnosti, a 

što smo i uspjeli ove godine lakše nego prethodnih godina, jer nam je reforma porezne politike 

i decentralizacija sredstva donijela znatna poboljšanja proračuna. 

 U navedenom periodu nismo zaboravili ni naše najugroženije sugrađane tako da smo 

kroz sustave pomoći od jednokratnih pomoći do uskršnjih bonova u suradnji sa Crvenim križom 

pomogli značajnom dijelu naših  najugroženijih sugrađana, a posebno smo se angažirali u 

suradnji sa Požeško-slavonskom županijom na pomoći u požaru stradaloj obitelji Janković. 

 Ovdje svakako moram istaći uspješan projekt „Zaželi“ kroz koji smo u suradnji sa 

ostalim općinama i gradovima s područja naše županije zaposlili preko 60 žena iz grupe teže 

zapošljivih osoba na poslovima pomoći starijim osobama, o a od čega je osam žena sa područja 

Općine Kaptol. 

 Tijekom mjeseca svibnja organizirali smo naš tradiconalni festival pjevača amatera, 44. 

po redu, a koncem lipnja obilježili smo i naš Dan Općine i blagadan sv. Petra i Pavla, svečanom 

sjednicom općinskog vijeća u Vatrogasnom domu u Kaptolu, otvorenjem radova na sustavu 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci, puštanjem u probni rad uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda naselja Alilovci. Ovdje svakako moramo spomenuti angažman 

Udruge mladih Općine Kaptol, koja je organizirala niz popratnih sadržaja i kulturnih 

manifestacija te humanitarnu zabavu za pomoć izgradnje kuće obitelji Ilić. 

 Moramo i spomenuti i suradnju sa stolnim Kaptolom Sv. Petra  gdje već treću godinu 

za redom, a u povodu Dana Općine organiziramo koncert sakralne glazbe „Tu es Petrus“ u 

našem starom gradu. 

 Veliki gubitak naše zajednice, očitovan je i ove godine kroz odlazak naših sugrađana u 

potrazi za kvalitetnijom egzistencijom  koji se očituje kroz smanjenja broja  novorođene djece, 

već nekoliko godina unatrag, a  što se svakako najviše odrazilo na broj učenika u Osnovnoj 

školi  Kaptol, koji je  više nego prepolovljene u odnosu na broj iz 2005. godine, kada smo počeli 

sa izgradnjom školsko športske dvorane, kada ih je bilo 520,  a što za posljedicu ima stvaranja 

tehnološkog viška učitelja i profesora. 



                     

 Moramo ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o. i Komunalca Požega 

d.o.o. sudjelovao na nekoliko sjednica, a isto tako kao načelnik  općine sudjelovao sam na 

koordinacijama načelnika i gradonačelnika Požeško-slavonske županije.  

 Uz sve ovdje  nabrojane poslove  moram istaći da smo primili  na razgovore, što ja, što 

naši referenti i zamjenik načelnika, desetke naših sugrađana sa nizom njihovih problema, gdje 

smo nešto mogli pomoći ili uputiti ih na druge institucije. 

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

aktivnosti, aktivnosti moga zamjenika te 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  raznim drugim sjednicama  i predavanjima.  

 

 

 

Općinski načelnik: 

         Mile Pavičić, ing., v.r. 

 

 


