
REPUBLIKA HRVATSKA 
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KAPTOL 
Općinsko vijeće 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K   
 

SA 4.  SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 022-05/17-02/06 
URBROJ: 2177/05-01-17-27 
Kaptol,  19. prosinca  2017. godine 
   



 
 
ZAPISNIK 
 sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 19. prosinca 2017. godine 
s početkom u 17:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: Općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 
vijećnici: Denis Antolović,  Dijana Dakić, Željko Haničar, Zvonko Jurić, Dario Lončarević, 
Tomislav Petrić, Željko Perić, Marko Marić, Zdenko Kanižaj,  Mate Jurić, Ivica Kuburdžić 
i  Damir Poljanac – predsjednik Općinskog vijeća. 
 IZOČNI:  Dražen Čakalić 
 
 DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Izvješće Mandatne komisije 
3. Analiza sustava civilne zaštite za  Općinu Kaptol u 2017. g. 
4. Prijedlog Odluke o usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 1156 u 

k.o. Kaptol. 
5. Prijedlog Odluke o promjeni statusa i kulture javnog dobra u općoj uporabi na dijelu  

k.č.br. 2287 u k.o. Kaptol. 
6. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu sa obrazloženjem i projekcijama 

za 2018. i 2019. godinu. 
7. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu. 
8. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine 

Kaptol. 
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija. 
10. Prijedlog  Godišnjeg plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje 2018.g. - 2020. g.. 
11. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu. 
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i Općini Kaptol za 2018. godinu. 
13. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu. 
14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području 

Općini Kaptol. 
15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.  

godinu na području Općine Kaptol. 
16. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini. 
17. Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima za osjemenjivanje goveda u 2018. 

godini. 
18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2018. godini. 
19. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava za novorođenčad u 2018. godini. 
20. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. 
21. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu. 
22. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu. 
23. Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2017. godinu. 
24. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu na području Općine Kaptol.  
25. Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na 

području Općine Kaptol. 
26. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 
 
 

 



 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 

predsjednik Vijeća) otvorio je četvrtu  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Kaptol u 17:30 sati. 
Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum predložio je dnevni red. 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 3. 
sjednice Općinskog vijeća od 20. rujna 2017. godine glasovanjem vijećnika je kao takav 
JEDNOGLASNO usvojen. 
 

Ad 2.) 
IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 

Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te riječ prepustio gospodinu 
Željku Periću, predsjedniku Mandatne komisije. Gosp. Perić naglasio je kako je Gospođa 
Marija Vuković dala pisanu ostavku na vijećničko mjesto iz razloga jer joj poslovne obveze 
onemogućuju prisustvovanju sjednicama Vijeća. Gosp. Perić naglasio je kako je dogovorom 
HDZ-a i HSU-a dogovoreno kako će gospođu Vuković mijenjati Ivica Kuburdžić iz Alilovaca, 
10. na zajedničkoj listi na Lokalnim izborima 2017. godine.  

 
Ad 3.) 

ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA  OPĆINU KAPTOL U 2017. G. 
 
Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 

načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnike se zahvalio na ukazanoj riječi, 
pozdravio sve prisutne te zahvalio svima na dolasku. Nadalje je pojasnio prijedlog ove odluke. 
Radi se o sličnom aktu koji smo donijeli, ali temeljem zakona koji je tada bio ukinut, stoga nam 
je obveza uskladiti našu odluku sa izmijenjenim, tj. novim zakonom. Načelnik je naglasio kako 
se radi o civilnoj zaštiti, a na kraju prijedloga ove odluke je tabelarni prikaz što bi se i koliko 
trebalo izdvajati za civilnu zaštitu. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, 
budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ove odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM 
odlukom svih vijećnika, prihvaćena je Analiza sustava civilne zaštite za  Općinu Kaptol u 2017. 
g. 
 

Ad 4.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U 

OPĆOJ UPORABI NA K.Č. BR. 1156 U K.O. KAPTOL 
Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 

načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnike se zahvalio na ukazanoj 
riječi, te naglasio kako je Općina dobila građevinsku dozvolu za budući vrtić koji će biti 
smješten na parceli na kojoj je i zgrada općine. U Ulici češkoj postoji jedan mali dio koji se 
vodi kao pašnjak te mijenjamo narav te parcele u javno dobro. Predsjednik Vijeća zahvalio se 
načelniku te otvorio raspravu, budući da nije bilo drugih prijedloga, daje prijedlog ove odluke 
na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
usvajanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. br. 1156 u k.o. Kaptol. 
 



Ad 5.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI STATUSA I KULTURE JAVNOG DOBRA U 

OPĆOJ UPORABI NA DIJELU  K.Č.BR. 2287 U K.O. KAPTOL 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi, 
te naglasio kako se u ovom prijedlogu Odluke radi o promjeni kulture čestice i spajanju čestica 
za gradnju budućeg vrtića. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, budući 
da nije bilo drugih prijedloga, daje prijedlog ove odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM 
odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o promjeni statusa i kulture javnog dobra 
u općoj uporabi na dijelu  k.č.br. 2287 u k.o. Kaptol. 

 
 

Ad 6.) 
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU 

 
 Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda te naglasio kako je kraj godine 
te je potrebno donijeti proračun za slijedeću godinu. Predsjednik je također naglasio kako je 
prijedlog Proračuna dostavljen svima još 15.11.2017. te nije došao niti jedan amandman na 
navedeni prijedlog. Riječ je nadalje prepustio načelniku da pojasni prijedlog proračuna. 
Načelnik se zahvalio predsjedniku. Prije pojašnjavanja proračunskih pozicija naglasio je kako 
je proračun napravljen na 5. razini, objavljen na web stranici u zakonskom roku te da niti jedan 
prijedlog za možebitnu izmjenu nije pristigao. Budući je napravljen iako nisu poznate sve 
činjenice, te je on baziran na ovogodišnjem iznosu i smjernicama Vlade. Nadalje je načelnik 
detaljno prošao kroz sve stavke prihoda i rashoda. Naglasio je kako su prihodi bazirani na razini 
10.288.800,00 kn. Najveći prihodi su: porez i prirez na dohodak, pomoći iz državnog proračuna, 
komunalna naknada,…. Rashodi su rađeni ta temelju stavki prihoda te je proračun uravnotežen. 
Velik dio proračuna je zadan tako da Općina raspolaže s jako malim sredstvima. Načelnik je 
prošao kroz sve proračunske programe te naglasio kako je najveća rashodovna stavka 
modernizacija nerazvrstane ceste Bešinci – Novi Bešinci u iznosu od 2.000.000,00 kn te 
uređenje trga u Kaptolu od 3.500.000,00 kn. Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako 
su nove stavke u proračunu 100.000,00 kn za stipendije te 100.000,00 kn za poticanje 
gospodarstva. Naknade za novorođenčad povećavaju se sa 600,00 kn na 1.000,00 kn, 
subvencije za osjemenjivanje goveda povećavaju se sa 60,00 kn na 70,00 kn, sufinanciranje 
vrtića povećava se sa 600,00 kn na 700,00 kn.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 
otvorio raspravu i naglasio kako se po programima koji proizlaze iz proračuna neće raspravljati 
te da sada sva svoja pitanja upute načelniku. Gosp. Marko Marić postavio je pitanje o 
subvencijama za gospodarstvo, te mogućnosti najma društvenih domova jer se za njihovo 
održavanje izdvaja dosta sredstava. Načelnik je odgovorio kako će slijedeća sjednica Vijeća biti 
u siječnju te će do tada napraviti prijedlog Pravilnika za dodjelu subvencija za gospodarstvo. 
Vezano za najam domova, načelnik je odgovorio kako je to nemoguće, jer su ti domovi uzeti 
mjesnim odborima koji i nije sada pravedno da mi naplaćujemo rentu, a drugi se brinu o njima. 
Gospodin Zdenko Kanižaj postavio je pitanje vezano za 50.000,00 kn za Zonu koji se nikada 
ne utroše, te predložio da se uredi zgrada Općine, prvenstveno stražnja strana. Načelnik je 
odgovorio kako je tih 50.000,00 za kupnju zemljišta ako se netko predomisli i ponudi zemljište 
na prodaju. Vezano za uređenje Općine, načelnik je naglasio kako će se pričekati dok bude 
natječaj Fonda za energetsku učinkovitost te će prijaviti uređenje cjelokupne ovojnice zgrade. 
Gosp. Tomislava Petrića zanimalo je što podrazumijeva strategija poljoprivrede te kada će se 
izgraditi autobusno stajalište u Alilovcima. Načelni je odgovorio kako licencirane tvrtke rade 
takve strategije, a naknada za izradu može se dobiti iz EU projekata. Vezano za autobusno 
stajalište, načelnik je naglasio kako se jednostavno nema gdje postaviti stajalište. Na kraju 
izlaganja načelnik je naglasio kako, ako tko nađe mjesto koje je adekvatno da nije problem 
izdvojiti nekoliko tisuća kuna da se ono i postavi.  Budući da više nije  bilo pitanja, predsjednik 



Vijeća zaključio je raspravu te dao ovaj prijedlog proračuna na glasovanje JEDNOGLASNOM 
ODLUKOM svih vijećnika usvojen je Proračun Općine Kaptol za 2018. godinu.  
 

Ad 7.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. 

GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku. Općinski načelnik kratko je pojasnio navedeni prijedlog Odluke. Predsjednik Vijeća 
zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o izvršenju 
proračuna Općine Kaptol  za 2018. godinu. 
 
 

Ad 8.) 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU I DRUGIM OBLICIMA 

POTPORE STUDENTIMA OPĆINE KAPTOL 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku da obrazloži predloženi Pravilnik. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio 
kako je ovaj Pravilnik izradio po uzoru na druge općine i gradove u kojemu je definiran izbor 
kandidata za dobivanje stipendije. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. 
Gospodin Marko Marić kratko je komentirao da nije za ovakav način dodjele stipendija, 
odnosno da Općina treba dati svima ili nikome. Gospodin Željko Perić naglasio je kako je 
stipendija mjesečni prihod studenata te se ne može dati svima. Gospodin Zdenko Kanižaj 
komentirao je Pravilnik jer u njemu nema razgraničenja redovnog studenta od ponavljača, koji 
je isto redovan student. Načelnik je odgovorio kako na području Općine imamo oko 45 
studenata, te da mnogi od njih primaju stipendiju te smatra kao će svi koji se jave istu i dobiti.  
Budući da više nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih 
vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore 
studentima Općine Kaptol. 

 
 

Ad 9.) 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA  

ZA DODJELU STIPENDIJA 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda te predložio da oporba imenuje 
jednu osobu u Povjerenstvo. Budući da iz oporbe nije bilo prijedloga, predsjednik Vijeća 
predložio je u Povjerenstvo  slijedeće osobe: Dario Lončarević, Ivo Kuburdžić, Dijana Dakić, 
Josip Soudek i Ljiljana Marić. Budući da nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za dodjelu stipendija. 

 
Ad 10.) 

PRIJEDLOG  GODIŠNJEG PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S 
FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2018.G. - 2020. G.. 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 

načelniku da obrazloži predloženi Prijedlog odluke. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te 
naglasio kako je ovaj Plan izradio temeljem zakonske osnove. Ukratko je prošao kroz navedeni 
prijedlog Plana te pojasnio tablicu sa financijskim pokazateljima. Predsjednik Vijeća zahvalio 



se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog  Godišnjeg plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.g. - 2020. g.. 
(U tijeku 10. točke, a prije glasovanja, sjednicu je napustila gđa. Dijana Dakić u 18:40 sati) 

 
Ad 11.) 

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PLANA OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU 
 
   Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda te napomenuo kako je u 
točci 6. naveo da se sva pitanja vezana uz proračun upute načelniku, a budući da je ovaj 
prijedlog Plana izvučen iz proračuna koji je jednoglasno usvojen, o njemu kao i slijedećim 
točkama koje proizlaze iz proračuna neće se raspravljati već će se samo pristupiti glasovanju.  
Pritom je pozvao vijećnike na glasovanje.  JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, 
prihvaćen je Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018. godinu. 

 
Ad 12.) 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U OPĆINI KAPTOL 
ZA 2018. GODINU 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike na 
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Programa 
javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu. 
 

Ad 13.) 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBAU ŠPORTU U OPĆINI KAPTOL ZA 

2018. GODINU 
 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je trinaestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike na 
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Programa 
javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2018. godinu. 
 
 

Ad 14.) 
PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2018. GODINU U OPĆINI KAPTOL 
 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je četrnaestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike na 
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u Općini Kaptol. 
 
 

Ad 15.) 
PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018.  GODINU NA PODRUČJU 
OPĆINE KAPTOL. 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je petnaestu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike na 

glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Programa 



gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine 
Kaptol. 

 
Ad 16.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH 
STRANAKA U 2018. GODINI 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je šesnaestu točku dnevnog reda te naglasio kako je 

proračunom predviđeno 10.000,00 kn, koji se u ovom prijedlogu odluke dijele sukladno broju 
vijećnika u Općinskom vijeću. Pritom je pozvao vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM 
odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih 
stranaka u 2018. godini. 
 
 

Ad 17. ) 
PRIJEDLOG ODLUKE O SUBVENCIJI POLJOPRIVREDNICIMA  ZA 

OSJEMENJIVANJE  GOVEDA U 2018. GODINI 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedamnaestu točku dnevnog reda, te uz načelnikovu 
konstataciju da se u odluci samo radi o naknadi od 70,00 kn po grlu za osjemenjivanje goveda, 
pozvao je vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je 
Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima  za osjemenjivanje  goveda. 
 
 

Ad 18.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA 

U 2018. GODINI 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je Osamnaestu točku dnevnog reda. Načelnik je naglasio kao 
se radi o subvenciji roditeljima od 700,00 kn mjesečno za sufinanciranje cijene vrtića. 
Predsjednik se zahvalio načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pozvao je 
vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog 
Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima u 2018. godini. 
 
 

Ad 19.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI  SREDSTAVA ZA NOVOROĐENČAD  

U 2018. GODINI 
 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je devetnaestu točku dnevnog reda te naglasio kako se 
prijedlogom ove odluke povećava naknada za novorođenčad sa 600,00 na 1000,00 kn. Gosp. 
Zdenko Kanižaj pozdravio je povećanje ove naknade. Budući da nije bilo drugih komentara, 
predsjednik Vijeća daje ovaj prijedlog odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih 
vijećnika, prihvaćen je Prijedlog odluke o dodjeli  sredstava za novorođenčad u 2018. godini. 
 
 

Ad 20.) 
PRIJEDLOG  II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2017. 

GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetu točku dnevnog reda te zamolio načelnika da 
pobliže obrazloži prijedlog 2. Izmjene i dopune proračuna. Predsjednik Vijeća također je 



zamolio vijećnike da sva svoja pitanja vezana za rebalans odmah upute načelniku jer se po 
odlukama i planovima koji proizlaze iz rebalansa neće raspravljati već će se samo glasovati. 
Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te predstavio rebalans koji je izrađen i uručen 
vijećnicima zajedno s pozivima na detaljnoj razini. Kao najvažnije stavke načelnik je naglasio 
kako je bilo vanrednih troškova, planiranih a neizvršenih investicija ali i više od planiranih 
prihoda te je proračun potrebno uravnotežiti. Načelnik je nadalje detaljno prošao kroz sve 
pozicije ovog rebalansa koje se mijenjaju. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 
raspravu. Budući da  nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju, JEDNOGLASNOM odlukom 
prihvaćen je Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. 
 
 

Ad 21.) 
 PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U 

OPĆINI KAPTOL ZA 2017. GODINU 
 
Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetprvu točku dnevnog reda te naglasio kako se točke 

21., 22., 23., 24 i 25. . Odnose na prethodno jednoglasno usvojeni 2. rebalans proračun te smatra 
kako se po njima nema potrebe raspravljati jer se radi samo o iznosima koji su otprije poznati, 
ali sada samo izdvojeni na zasebnu odluku. Svi vijećnici složili su se s prijedlogom 
predsjednika. Predsjednik Vijeća potom je pozvao vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM 
odlukom prihvaćen je Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 
2017. godinu. 
 

Ad 22.) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 

OPĆINI KAPTOL ZA 2017. GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetdrugu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike na 
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog izmjena 
Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu. 

 
Ad 23.) 

 PRIJEDLOG IZMJENA SOCIJALNOG PLANA OPĆINE KAPTOL ZA 2017. 
GODINU 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesettreću točku dnevnog reda te pozvao vijećnike na 

glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog izmjena 
Socijalnog plana Općine Kaptol za 2017. godinu. 
 
 

Ad 24.) 
 PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE 
KAPTOL 

 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetčetvrtu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike 
na glasovanje.  JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog izmjena 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području 
Općine Kaptol. 

 
 
 



Ad 25.)  
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 
 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetpetu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike na 
glasovanje.  JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog izmjena 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol. 
 

Ad 26.) 
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetšestu točku dnevnog reda pozvao vijećnike da upute 

svoja pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio općinski 
načelnik te iznio nekoliko aktualnosti iz rada Općine. Općina Kaptol putem mjere HZZ dobila 
je 5 djelatnika na rok od 6 mjeseci. Budući da je Snježana Tadijanović još uvijek na bolovanju, 
neće se nitko zapošljavati, već će jedna od djelatnica odraditi posao čistačice. Sukladno 
okvirnom sporazumu, za ovu godinu napravljen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
naselja Alilovci te nam još u 2018. godini preostaje dodatnih 400.000,00 kn investicije i uređaj 
će biti u funkciji. Ovih dana stigla je i građevinska dozvola za budući vrtić. U 2018. predstoji 
nam izrada Izvedbenog projekta i traženje natječaja na koji možemo prijaviti gradnju. Ovih 
dana započeli smo izdavanje rješenja za godišnju grobnu naknadu. 10. prosinca, povodom 
Međunarodnog dana planina održano je planinarenje na Papuk, a start i cilj bili su u Kaptolu. 
Božićni sajam koji organizira udruga mladih Općine Kaptol održat će se 22. i 23. prosinca. 
Dario Lončarević kao predsjednik U.M.O.K.-a pozvao je sve vijećnike na Božićni sajam u 
Kaptolu te naglasio kako će dio prihoda ići za sve ovogodišnje novorođene bebe s područja 
naše Općine. Gosp. Marko Marić predložio je da se djelatnicima javnih radova kupi radna 
odjeća i obuća, a glasovanjem svih vijećnika ovaj prijedlog je prihvaćen. Gosp. Marić također 
je upozorio načelnika kako je ulica T. Pranjkovića prekopana na 7 mjesta te da je sve to 
nakaradno i potrebno je sanirati oštećenja. Načelnik je pojasnio kako je to jedini mogući načinu 
gradnje kanalizacije u toj ulici. Gosp. Marić komentirao je također vozni park Općine naglasivši 
kako su sva vozila iz donacije te je pitanje isplativosti uzimanja tih vozila (stara su i dotrajala). 
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik vijeća zahvalio se načelniku i svim vijećnicima na 
suradnji te im zaželio sretan Božić i Novu godinu te zatvorio 4. sjednicu Općinskog vijeća u 
19:20 sati. Načelnik je također svima zaželio sretan Božić i Novu godinu te uručio vijećnicima 
prigodne poklone. 
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