REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinsko vijeće

Z A P I S N I K
SA 2. SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL

KLASA : 022-05/17-02/03
URBROJ : 2177/05-01-17-4
Kaptol, 27. lipnja 2017. godine

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 27. lipnja 2017. godine s početkom
u 20:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol.
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, vijećnici:
Denis Antolović, Marija Vuković, Dijana Dakić, Zvonko Jurić, Dario Lončarević, Dražen Čakalić,
Tomislav Petrić, Željko Perić, Zdenko Kanižaj, Mate Jurić i Damir Poljanac – predsjednik Općinskog
vijeća.
IZOČNI: Željko Haničar, Marko Marić
DNEVNI RED
1. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Kaptol,
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol,
3. Pitanja i prijedlozi o različitom.
REALIZACIJA DNEVNOG REDA
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu predsjednik
Vijeća) otvorio je drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 20:30 sati. Pozdravio je sve
nazočne te utvrdio kako sjednica ima kvorum te da se može nastaviti s radom. Nakon toga, predsjednik
Vijeća pročitao je tekst prisege za gđu. Dijanu Dakić, na što je ista odgovorila potvrdno, odnosno
„prisežem“. Nadalje je predsjednik Vijeća pročitao predloženi red za ovu sjednicu. Glasovanjem
vijećnika dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.
Ad 1.)
PRIJEDLOG POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL
Predsjednik Vijeća otvorio je prvu točku dnevnog reda te konstatirao da je Povjerenstvo za
statut, poslovnik i normativnu djelatnost održalo sastanak prije ove sjednice te je zamolio predsjednika
Povjerenstva, gosp. Željka Perića da iznese zaključak sa sastanka. Gosp. Ž. Perić kratko je iznio
zaključak kako je Povjerenstvo pregledalo prijedlog Poslovnika te ga kao takvoga jednoglasno
prihvatilo. Predsjednik Vijeća zahvalio se gosp. Ž. Periću te riječ prepustio načelniku. Načelnik se
zahvalio na ukazanoj riječi te pozdravio sve prisutne i zahvalio se svima na dolasku na sjednicu.
Načelnik je kratko kazao kako se novi Poslovnik usklađuje sa zakonom te sadrži minimalne izmjene.
Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako će se po uzoru na ostale gradove i općine ići u nabavku
tableta za sve vijećnike te će se materijali slati elektronskim putem. Osim brzine dostave materijala,
ovakav način dodatno će povećati uštedu ne samo papira već i tonera ali i uštedjeti vrijeme djelatnicima
na pripremi materijala za sjednicu. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući
da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Kaptol.
Ad 2.)
PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KAPTOL
Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te naglasio kako je Povjerenstov za
dodjelu javnih priznanja održalo sastanak prije ove sjednice te razmotrilo sve pristigle prijedloge.
Predsjednik je nadalje istaknuo kako je pristiglo 5 prijedloga i to za zahvalnicu Općine Kaptol: od strane
općinskog načelnika predloženi su: OPG Anita Humski i Gradska knjižnica i čitaonica Požega, dok je
za nagradu Općine Kaptol predložene od strane zamjenika načelnika: Kristina Rupert i Margareta
Kovač, a od strane O.Š. V. Korajca predložena je Marija Ljubica Nosić. Predsjednik Vijeća, ujedno i
predsjednik Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja naglasio je kako je Povjerenstvo jednoglasno
prihvatilo sve pristigle prijedloge. Nadalje je riječ prepustio načelniku da obrazloži sve pristigle
prijedloge. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio kako je natječaj bio raspisan u Kronici i
na našoj web stranici, ali kako osim škole nitko nije uputio niti jedan prijedlog. U daljnjem izlaganju
načelnik je pojasnio zašto je predložio baš ove osobe. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te
otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom
svih vijećnika usvojen je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol.

Ad 3.)
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM
Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te pozvao vijećnike da upute svoja pitanja
općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio načelnik te u daljnjem izlaganju
iznio slijedeće stavke: U petak, 30. lipnja Općina Kaptol slavi svoj Dan Općine te je zamolio sve
vijećnike da dođu na svečanu sjednicu. Isto tako, upoznao je sve vijećnike sa cijelim protokolom oko
proslave Dana Općine. Od radova, načelnik je naglasio kako se još uvijek čekaju rezultati natječaja za
koji se Općina prijavila (Kanalizacija Ramanovci 3.000.000,00 kn, NC Bešinci- N. Bešinci 2.000.000,00
kn i trg u Kaptolu 4.000.000,00 kn). Nadalje, načelnik je naglasio kako se radi dokumentacija za
uređenje tvrđave Stari grad te da je Općina Kaptol u svemu tome partner te će se morati sufinancirati
istraživanja koja prethode svim radovima. Na kraju svog izlaganja, načelnik je naglasio kako je Josipa
Kresovljak dala otkaz te otišla raditi u Austriju. Načelnik je napomenuo kako komunalni pogon odnosno
Vjekoslav i Drago imaju plaće oko 3.100,00 kn, a što smatra da je premalo te da će se to morati povećati.
Na kraju svog izlaganja načelnik je upoznao vijećnike sa djelatnicima iz program javnih radova te
naglasio kako se, premda je Josipa Kresovljak otišla, nitko do proljeća neće zapošljavati. Predsjednik
Vijeća zahvalio se načelniku te naglasio kako je naknada za vijećnike jedna od najmanjih u Županiji te
je predložio da se to malo poveća. Predsjednik Vijeća predložio je da to bude u visini jedne dnevnice,
te je otvorio raspravu po tom piranju. Prvi se za riječ javio gosp. Zdenko Kanižaj te naglasio kako je
današnja poljoprivredna dnevnica oko 170 kuna te, kako smatra da se zbog količine materijala, a
posebice kada je tema sjednice proračun i rebalans velika i kao je potrebno gotovo čitav dan da bi se
materijali izučili. Na kraju svog izlaganja, gosp. Kanižaj postavio je pitanje načelniku vezano za javne
radove, odnosno tko radi, tko ih plaća, koliko dugo rade. Načelnik je odgovorio kako je Hrvatski zavod
za zapošljavanje odabrao osobe koje će raditi te ih HZZ u cijelosti i plaća. U programu javnih radova
zaposleni su: Anto Bjelobrk, Tomislav Prudky i Mara Subotić. Svi oni primljeni su na četiri mjeseca,
koliko i traje ovaj program. Nadalje se razvila kratka diskusija oko visine naknade za prisustvovanje
sjednicama te je zaključeno kako će to biti 170,00 kn, za što je donesena i jednoglasna odluka. Budući
da više nije bilo tema za razgovor kao niti dodatnih pitanja, Predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u
21:10 sati.

Zapisničar:

Josip Soudek, spec.oec.
Predsjednik Općinskog vijeća:

Damir Poljanac, dipl. ing.

