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KLASA: 022-05/18-02/01 

URBROJ: 2177/05-01-18-14 

Kaptol, 29. siječnja 2018. godine  

   

 



 

ZAPISNIK 

 sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 29. siječnja 2018. 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. Prijedlog Statuta Općine Kaptol. 

3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kaptol. 

4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kaptol. 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Kaptol 

6. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i 

biorazgradivog  komunalnog otpada. 

7. Prijedlog Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području 

Općine Kaptol u 2018. godini. 

8. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2018. godinu. 

9. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kaptol 

za 2018. godinu. 

10. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 

Općini Kaptol. 

11. Razmatranje pisma namjere za kupoprodaju nekretnina u  k.o. Doljanovci. 

12. Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje od 

2018. do 2023. godine. 

13. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore 

studentima  Općine Kaptol. 

14. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 

 

 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

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

predsjednik Vijeća) otvorio je petu  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 4. 

sjednice Općinskog vijeća od 19. prosinca 2017. godine glasovanjem vijećnika je kao takav 

JEDNOGLASNO usvojen. 

 

Ad 2.) 

PRIJEDLOG STATUTA OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi, 

pozdravio sve prisutne te zahvalio svima na dolasku. Nadalje je pojasnio prijedlog ove odluke.  

Naglasio je kako dosadašnji statut već sadrži 2 izmjene i dopune te predlaže da se zbog lakšeg 

snalaženja usvoji novi, premda je ove izmjene bilo moguće provesti i kao izmjenu i dopunu 

Statuta. Statut se usklađuje iz razloga jer se mora uskladiti sa novim Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi. Nadalje je načelnik prošao kroz sve članke Statuta u 

kojima se nešto mijenja. 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 Prijedlog Statuta Općine Kaptol. 

 

Ad 3.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE 

PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA  

I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA  

NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 
 

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

načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi 

te ukratko pojasnio Prijedlog odluke. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 

raspravu, budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ove odluke na glasovanje. 

JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o načinu pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

na području Općine Kaptol. (U tijeku 3. točke, a prije glasovanja, sjednici je pristupio g. Dario 

Lončarević u 18:42 sati) 

 

Ad 4.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG 

ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG 

OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj 

riječi, te naglasio kako je Općina postavljala table sa natpisom „zabranjeno odlaganje otpada“, 

sanirala divlja odlagališta, ali da i dalje pojedinci voze i bacaju smeće gdje god stignu. Na web 

stranici postavljen je i obrazac za prijavu ilegalnog odlagališta, ali da to ljudi baš i ne koriste. 

Načelnik je nadalje prošao kroz prijedlog ove odluke i naglasio kako je ovaj prijedlog izradio 

Komunalac Požega d.o.o. na temelju Zakona.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 

otvorio raspravu. Predsjednik Vijeća predložio je da Općina kupi nekoliko prijenosnih kamera 

te da ih postavi u blizini odlagališta kako bi se počinitelji mogli propisano kazniti. Gospodin 



Željko Haničar upozorio je načelnika kako se u Požeškoj uz glavnu cestu nalaze stari kamioni 

koji su isto tako otpad, ali su velika opasnost jer zaklanjaju pogled vozačima koji izlaze iz 

Majstorske ulice. Gospodin Željko Perić naglasio je kako se smeće odlaže svugdje te da je 

komunalni redar zadužen da se stanje popravi tj. da se pojedinci koji otpad nepropisno odlažu 

i kazne. Načelnik je odgovorio kako će vlasnicima kamiona u Požeškoj poslati dopis da iste 

uklone, a vezano za komunalnog redara, načelnik je naglasio kako njegov posao nije dežurati 

uz odlagališta i vozati se, hvatati ljude, već da on veliku većinu vremena provodi u uredu 

usklađujući komunalnu naknadu, izrađujući evidenciju grobnih mjesta, a od ove godine vodit 

će i naknadu za uređenje voda. Nekoliko puta komunalni redar uistinu je i našao osobe koje su 

odbacile smeće, a koje su ga kasnije i pokupile, ali istina je i da nikada nitko zbog takvog 

prekršaja nije kažnjen. Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zaključio je raspravu 

te pozvao vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je 

Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kaptol. 

 

Ad 5.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KOMUNALNOM REDU OPĆINE 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 usklađenju dosadašnje Odluke sa novim 

izmjenama Zakona. Načelnik je nadalje prošao kroz sve bitne izmjene. Predsjednik Vijeća 

zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ove odluke 

na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Kaptol 

 

Ad 6.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE 

PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG  

 KOMUNALNOG OTPADA 

 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog ove odluke.  

Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi, te naglasio kako ovom Odlukom  definiramo 

da prikupljanje otpada povjeravamo tvrtki Komunalac Požega d.o.o.. Načelnik je na kraju 

izlaganja naglasio kako Općina u navedenoj tvrtki posjeduje 2,15% udjela, ali to nas ne 

sprečava da putem koncesije ovaj posao dodijelimo nekoj drugoj tvrtki, ali tada bi to bilo za 

sve značajno skuplje. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, budući da 

nije bilo pitanja, daje prijedlog ove odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM ODLUKOM 

svih vijećnika usvojen je Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada. 

 

Ad 7.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA 

PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL U 2018. GODINI 

 

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

načelniku. Općinski načelnik kratko je pojasnio navedeni prijedlog Odluke. Temeljem 

usvojenog proračuna i u njemu predviđenih 100.000,00 kn za poticanje zapošljavanja, sada 

donosimo Odluku o načinu i mjerama na koji način ćemo to realizirati. Nakon ove odluke, 

napravit će se Pravilnik i raspisati natječaj. Načelnik je naglasio kao je ovaj prijedlog odluke 

izradio po sličnoj odluci Grada Požege.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio 



raspravu. Gospodin Marko Marić pohvalio je prijedlog ove odluke i naglasio kako je svako 

radno mjesto itekako bitno. Budući da više nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. 

JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o poticanju 

zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Općine Kaptol u 2018. godini. 

 

Ad 8.) 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA 

PODRUČJU OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU 

 

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

načelniku da obrazloži predloženi Prijedlog programa. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi 

te naglasio kako prema zakonu moramo utvrditi u što ćemo utrošiti sredstva od legalizacije. 

Načelnik je na kraju izlaganja naveo kako je utrošak navedenih sredstava planiran za rashode 

iz članka 2. ovog Prijedloga programa. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 

raspravu. Budući da nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih 

vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Kaptol za 2018. godinu. 

 

Ad 9.) 

PRIJEDLOG PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG 

DOPRINOSA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU 

 

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

načelniku da obrazloži predloženi Prijedlog programa. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi 

te naglasio kako prema zakonu moramo utvrditi u što ćemo utrošiti sredstva od šumskog 

doprinosa. Načelnik je na kraju izlaganja naveo kako je utrošak navedenih sredstava planiran 

za rashode iz članka 3. ovog Prijedloga programa. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 

otvorio raspravu. Budući da nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM 

odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

na području Općine Kaptol za 2018. godinu. 

 

Ad 10.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA 

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI KAPTOL 

 

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 se na temelju prijedloga načelnika, te na suglasnost DUZS donosi Prijedlog ove 

odluke. Sama Odluka donosi se po nalogu Inspektora koji je bio u studenom prošle godine. 

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 određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Kaptol. 

 

Ad 11.) 

RAZMATRANJE PISMA NAMJERE ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINA  

U  K.O. DOLJANOVCI 

 

   Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda te riječ prepustio 

općinskom načelniku da obrazloži pristiglo pismo namjere. Načelnik je naglasio kako je gosp. 

Zvonko Pavlik iz Treštanovaca vlasnik parcele koja graniči s grobljem u Doljanovcima. Budući 

da je groblje već podosta popunjeno, a ne postoji mogućnost širenja na neku drugu parcelu, isti 

je ponudio Općini na kupnju za 30.000,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 



otvorio raspravu. Gosp. Željko Perić naglasio je kako je to previše novca te da se ne slaže sa 

cijenom. Nadalje se razvila rasprava među vijećnicima o cijeni, te je predsjednik Vijeća 

zaključio raspravu i pozvao vijećnike da svojim glasanjem odluče prihvaćaju li ili ne cijenu od 

30.000,00 kn za predmet ove točke dnevnog reda. VEĆINOM GLASOVA ZA ( Željko Perić, 

protiv, Ivica Kuburdžić suzdržan) odlučeno je da se prihvati ponuda i kupi zemljište.   

 

Ad 12.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 

OPĆINE KAPTOL ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE 

 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog odluke. Načelnik je naglasio kako je potrebno izraditi reviziju 

Plana te da će sam Plan biti jako brzo gotov. Plan se mora mijenjati iz razloga jer je došlo do 

promjene nekoliko zakona, te se isti mora s njima uskladiti. 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 izradi Plana 

gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje od 2018. do 2023. godine. 

 

Ad 13.) 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU I 

DRUGIM OBLICIMA POTPORE STUDENTIMA  OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog izmjene pravilnika. Načelnik je naglasio kako u prvom krugu 

natječaja nisu podijeljene sve stipendije te se Pravilnik mijenja kako bi se studenti sa lošijim 

ocjenama mogli prijaviti i dobiti stipendiju. Na kraju izlaganja, načelnik je naglasio kako će do 

kraja tjedna biti raspisan novi natječaj za stipendije. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku 

te otvorio raspravu. Gosp. Dario Lončarević postavio je pitanje načelniku da li se može povećati 

iznos stipendije sa 500,00 kn na 700,00 kn budući da se neće potrošiti sva planirana proračunska 

sredstva. Načelnik je odgovorio da to u ovom trenutku nije moguće jer je to definirano u prvom 

javnom pozivu te bi sada trebali poništiti cijeli natječaj i raditi sve ponovno. Budući da više nije 

bilo pitanja, predsjednik Vijeća zatvorio je raspravu i pozvao vijećnike na glasovanje. 

JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Izmjena i dopuna 

Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima  Općine Kaptol. 

 

Ad 14.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je četrnaestu 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. Objavljeni su rezultati transparentnosti i 

na tome se nismo dobro pokazali jer oni koji provode istraživanja vode se nekim svojim 

činjenicama i na to ne možemo utjecati. Kako bismo to popravili, izrađen je na web stranici 

modul e-savjetovanje  proračun kako bi građani mogli sudjelovati u izradi raznih odluka. 

Općina će ove godine preuzeti naplatu naknade za uređenje voda, a naknada će se plaćati na 

jednoj uplatnici, zajedno sa komunalnom naknadom. Hrvatske vode će na ime troškova Općini 

isplatiti 10% od naplaćene naknade te financirati svu opremu za provođenje ove djelatnosti. 

Gosp. Željko Perić postavio je pitanje načelniku što će biti s Bankom u Kaptolu. Načelnik je 

odgovorio kako se Slatinska banka sigurno zatvara, a Općina je već u pregovorima sa 

Poštanskom bankom koja bi možda otvorila ured u Kaptolu, a samim time i poštanski ured bi 

radio čitav dan. Gosp. Marka Marića zanimao je da li Općina naplaćuje grobnu naknadu za 

održavanje groblja. Načelnik je odgovorio kako je grobljanska naknada uvedena pred kraj 



godine i cijena joj je 60,00 – 120,00 kn ovisno o veličini groba. Načelnik je dodao kako je to 

možda dosta novca, ali da s tim sredstvima Općina neće pokriti niti naknadu za smeće koja će 

biti daleko veća kada se u sva groblja postave kontejneri. Budući da više nije bilo pitanja, 

predsjednik Vijeća zahvalio se svima na odazivu i zatvorio 5. sjednicu Općinskog vijeća u 19:00 

sati.  

 

 

 

Zapisničar: 

 

 

Josip Soudek, spec.oec.   

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

Damir Poljanac, dipl. ing 
 

 


