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KLASA: 022-05/18-02/02 

URBROJ: 2177/05-01-18-17 

Kaptol, 03. travnja 2018. godine  



   

 

 

ZAPISNIK 

 sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 03. travnja 2018. godine 

s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 

 

NAZOČNI: Općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 

vijećnici: Dijana Dakić, Željko Haničar, Zvonko Jurić, Dario Lončarević, Tomislav Petrić, 

Dražen Čakalić, Željko Perić, Marko Marić,  Mate Jurić, Ivica Kuburdžić i  Damir Poljanac – 

predsjednik Općinskog vijeća. 

 IZOČNI:  Denis Antolović,  Zdenko Kanižaj 

 

 DNEVNI RED 

l. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. 

2. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. 

3. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2017. godinu. 

4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na 

području Općine Kaptol. 

5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu na području Općine Kaptol. 

6. Izvješće o radu načelnika za period od 01. 07. 2017. godine do 31.12.2017.godine. 

7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. godine. 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu 

9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. 

godinu. 

10. Prijedlog l. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 20l8. 

godinu. 

ll. Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 2018.godinu. 

12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu na području Općine Kaptol. 

13. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol. 

14. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 2018.-2023. godine. 

15. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kaptol. 

16. Prijedlog Odluke o Savjetu mladih Općine Kaptol 

17. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 

 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

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

predsjednik Vijeća) otvorio je šestu  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Kaptol u 19:00 sati. 

Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum predložio je dnevni red. Glasovanjem 

vijećnika dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen. Prije nego se krenulo s realizacijom dnevnog 

reda, predsjednik Vijeća prepustio je riječ načelniku. Načelnik se zahvalio svima na dolasku, 

pozdravio sve te kroz nekoliko minuta upoznao vijećnike sa sadržajem web stranice Općine 

Kaptol, sa novim modulima (savjetovanje sa javnošću, proračun, itd.) Na kraju svog izlaganja 

načelnik je naglasio kako je to zakonska obveza Općine koja osim financijskog troška oduzima 

i podosta vremena jer sve materijale moramo sami objavljivati na web stranici.  



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 5. 

sjednice Općinskog vijeća od 29. siječnja 2018. godine glasovanjem vijećnika je kao takav 

JEDNOGLASNO usvojen. 

 

Ad 2.) 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2017. GODINU 

 

 

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, 

te naglasio kako su prihodi u 2017. bili na razini 5.595.293,02 kn dok su rashodi bili 

5.648.852,64 kn. Ukupni rezultat poslovanja bio je + 201.314,23 kn. Načelnik je vijećnicima 

pojasni cjelokupno pisano obrazloženje koje prati ovaj dokument. Predsjednik Vijeća zahvalio 

se načelniku te otvorio raspravu, budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ovog Izvještaja na 

glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćena je Izvještaj o izvršenju 

proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. 

 

Ad 3.) 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 

KAPTOL ZA 2017. GODINU 
 

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 Izvješća. Naveo je zakonska obveza podnijeti izvješće te iz samog 

izvješća iščitao glavne parametre.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. 

Gosp. Marko Marić postavio je pitanje načelniku o cijeni zbrinjavanja otpada, budući da će se 

otpad razvrstavati na kućnom pragu. Načelnik je odgovorio da bi cijena trebala biti niža jer će 

se cijena formirati iz dva dijela: paušal i količina iznesenog otpada.  Budući da više nije bilo 

pitanja, daje prijedlog ovog Izvješća na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih 

vijećnika, prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 

2017. godinu. 

 

Ad 4.) 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži prijedlog ovog Izvješća  Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj 

riječi, te naglasio kako se održavanje financira iz nekoliko izvora koji su navedeni u Izvješću. 

Ukupno je na održavanje utrošeno cca 835.000,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku 

te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća  pozvao je vijećnike na 

glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćeno je Izvješće o izvršenju 

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

 



Ad 5.) 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  

ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog ovog Izvješća. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj 

riječi, te naglasio kako se u ovom prijedlogu Izvješća iznose stavke iz izvršenja proračuna. 

Vidljivo je iz kojih se izvora što financira. Ukupno je na gradnju utrošeno gotovo 1.845.500,00 

kn, a znatan dio odnosi se na uređaj Alilovce. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 

otvorio raspravu, budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ovog Izvješća na glasovanje. 

JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine 

Kaptol. 

 

Ad 6.) 

IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01. 07. 2017. GODINE DO 

31.12.2017.GODINE 

 

 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 je ovo zakonska obveza načelnika, ali nije propisana forma. Naglasio je kako 

je u promatranom razdoblju napisao 42 akta te mnoštvo drugih dopisa koji prate poslovanje 

Općine. Budući da je Izvješće dostavljeno s materijalima, načelnika ga nije čitao. Predsjednik 

Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ovog 

Izvješća na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojeno je Izvješće o radu 

načelnika za period od 01. 07. 2017. godine do 3l.l2.20l7.godine. 

 

Ad 7.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 

31.12.2017. GODINE 

 

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

načelniku. Općinski načelnik kratko je pojasnio navedeni prijedlog Odluke. Budući da nam je 

ostao višak od cca 201.000,00 kn, ista sredstva sada moramo rasporediti, odnosno višak će se 

koristiti za nabavku nefinancijske imovine. 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 raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2017. 

godine. 

 

Ad 8.) 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  

OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU 

 

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

načelniku da obrazloži predloženi Prijedlog  prve izmjene proračuna. Načelnik se zahvalio na 

ukazanoj riječi  te detaljno prošao kroz sve stavke prihoda i rashoda koje se mijenjaju. Na kraju 

svog izlaganja načelnik je naglasio kako se novim planom proračuna prihodi i rashodi niveliraju 

na razini od cca 17.000.000,00 kn. Načelnik je dodao i opasku kako je u ove izmjene uračunato 

i 70.000,00 kn za kupnju zemljišta, odnosno kuće u Golom Brdu koja će se korisiti za dodatni 



prostor DVD-a Golo Brdo ali i kao dječje igralište jer ga Golo Brdo nema (Odluku o kupnji 

navedenog zemljišta vijećnici su razmatrali jednoj od ranijih sjednica). Predsjednik Vijeća 

zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gospodin Marko Marić postavio je pitanje  vezano 

za zamjenu rasvjetnih tijela, te predložio da se stave solarne lampe. Načelnik je odgovorio kako 

se mijenjaju samo lampe, odnosno stavit će se led rasvjeta.  D. Čakalić predložio je da se kod 

rekonstrukcije trga gradi jedan veliki kružni tok umjesto sadašnjih semafora. Načelnik je 

odgovorio kako je to Županijska cesta te da po projektu na naš trg ne stane kružni tok koji bi 

zadovoljio gabarite koje uvjetuje ŽUC. Budući da više nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. 

JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog I. izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Kaptol za 2018. godinu. 

 

Ad 9.) 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI UOPĆINI KAPTOL ZA 2018. GODINU 

 

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

načelniku da obrazloži predloženi Prijedlog izmjene programa. Načelnik se zahvalio na 

ukazanoj riječi te naglasio kako prema zakonu moramo utvrditi u što ćemo utrošiti sredstva. 

Stavka koja se mijenja je smanjenje sredstava za gradnju spomenika na Papuku. Dogovorom 

svih gradova i općina, Općina Kaptol sufinancirala je gradnju sa 5.000,00 kn.  Predsjednik 

Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije  bilo pitanja, daje ga na 

glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog I. Izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 20l8. godinu. 

. 

 

Ad 10.) 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

U OPĆINI KAPTOL ZA 2018. GODINU 

 

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 rebalansa radi i ovaj prijedlog Programa.  Radi se o povećanju za 

25.000,00 kn i to 15.000,00 kn za reflektore u Kaptolu i 10.000,00 kn za igralište u Podgorju. 

Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Zvonko Jurić predložio je 

da je igralište u Kaptolu lijepo uređeno te bi bilo dobro da se i ogradi, tj. stavi zaštitna i estetska 

ograda. Načelnik je odgovorio da se o tome razmišlja, ali da te ideje sa ograđivanjem javnih 

prostora nisu najbolje, to je javno mjesto i mora svima biti dostupno. Na kraju je načelnik 

naglasio kako će se staviti rampe da pojedinci ne ulaze autima na travnati dio.  Budući da više 

nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog l. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 20l8. 

godinu. 

 

AD 11.) 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA SOCIJALNOG PLANA  

OPĆINE KAPTOL ZA 2018. GODINU 

 

   Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda te riječ prepustio 

općinskom načelniku da obrazloži navedeni prijedlog odluke. Načelnik je naglasio kako je i 

ovo samo jedna od točaka koje je usvojena putem rebalansa, odnosno samo su financijski 

pokazatelji izneseni na zasebni akt. Izlaganje je zaključio činjenicom da Općina izdvaja za ovaj 



program cca 450.000,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. 

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

prihvaćen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog plana Općine Kaptol za 20l8.godinu. 

 

Ad 12.) 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog programa. Načelnik je naglasio kako je ovim izmjenama 

predviđeno povećanje za cca 150.000,00 kn, odnosno za održavanje komunalne infrastrukture 

u 2018. god. za sada je predviđeno 738.000,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 

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

odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol. 

 

Ad 13.) 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU NA PODRUČJU 

OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog izmjene. Načelnik je naglasio kako se ovim programom 

povećavaju sredstva za dodatnih 40.000,00 kn za projekt odvodnje Doljanovci - Bešinci -

Podgorje. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo 

pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu na području Općine Kaptol. 

 

Ad. 14) 

PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAPTOL ZA 

RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je četrnaestu točku dnevnog reda te riječ prepustio 

općinskom načelniku da obrazloži Prijedlog Plana.  Načelnik je naglasio kako je Plan izradila 

certificirana tvrtka za izradu takvih i sličnih planova, Hidroplan d.o.o. iz Zagreba. Plan je rađen 

po Zakonu i obuhvaća sve što je potrebno kako bi bio ispravan i pravovaljan.  Predsjednik 

Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Marko Marić konstatirao je kako je 

Plan izrađen i sve je u njemu definirano te da se u ovom trenutku po tom pitanju može samo 

„podići“ ruka za njegovo usvajanje.  Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća 

zatvorio je raspravu i pozvao vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih 

vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 

2018.-2023. godine. 

 

Ad. 15) 

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog izmjene. Načelnik je naglasio kako se Plan mijenja u svom 



manjem obujmu. Dva investitora zatražila su izmjenu Plana prvenstveno iz razloga jer žele 

ulagati, odnosno graditi na području naše Općine. Izmjena plana potrebna je i kako bi Općina 

formirala potrebnu česticu u zoni za potrebe izgradnje vlastitog reciklažnog dvorišta. 

Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, 

pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog 

Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kaptol. 

 

Ad. 16) 

PRIJEDLOG ODLUKE O SAVJETU MLADIH OPĆINE KAPTOL 

 

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

načelniku da obrazloži Prijedlog donošenja ove Odluke. Načelnik je naglasio kako smo odluku 

već donijeli, ali izmijenio se krovni Zakon tako da ponovno moramo donijeti Odluku te raspisati 

izbore za Savjet mladih, što je i zakonska obveza Općine. Gosp. Dario Lončarević kao član 

Savjeta mladih Požeško-slavonske županije kratko je pojasnio koja je uloga i zadatci Savjeta 

mladih. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku i gosp. Lončareviću te pozvao vijećnike na 

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

Savjetu mladih Općine Kaptol. 

Ad 17.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 

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

svoja pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Predsjednik Vijeća potom je 

komentirao kako je ovih dana dobio neprimjereno i nepotpisano pismo Udruge dragovoljaca i 

veterana Domovinskog rata Ogranak Kaptol u kojem se žale da su izbačeni iz prostora te se 

žale na rad načelnika. Načelnik je potom pojasnio kako se prostorija uređivala te su se svi 

privremeno iselili iz prostora. Prostor je sada uređen, postavljeno je računalo i ormari, tako da 

ako ga žele koristiti, isti im je dostupan. Gosp. Marko Marić postavio je pitanje vezano za jezero 

u Kaptolu. Načelnik je odgovorio kao je ono u vlasništvu Hrvatskih voda te da mi ne možemo 

tim prostorom upravljati. Nadalje, načelnik je upoznao vijećnike kako je završio natječaj za 

stipendije, te kako je na istom 17 studenata ostvarilo pravo na stipendiju. Općina nije prošla na 

natječajima za nerazvrstane ceste kao niti za uređenje trga, ŽUC će raditi nogostup kroz Veličku 

ulicu u Kaptolu ovo ljeto. Gosp. Marko Marić upozorio je načelnika kako je cesta prema groblju 

loša te da voda s ceste često završi na pješacima koji idu stazom. Načelnik je odgovorio kako 

je cesta ŽUC-ova te da je oni moraju održavati.  

Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se svima na odazivu i zatvorio 

6. sjednicu Općinskog vijeća u 21:20 sati.  
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Josip Soudek, spec.oec.   

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

 

Damir Poljanac, dipl. ing 
 

 


