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Kaptol, 15. travnja 2020. 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, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 48. Statuta Općine Kaptol („Službeni
glasnik Općine Kaptol“ broj 01/18 i 01/20), općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o radu za period od 01. 07. 2019. godine do 31. 12. 2019. godine

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
odredbama Statuta Općine Kaptol podnosim izvješće o radu za period od 01.07.2019. godine
do 31.12.2019. godine.
U promatranom razdoblju, kao i do sada, značajan dio poslova obavljao sam sa
administrativne strane, tako da sam što raznih zaključaka i odluka općinskog načelnika, donio
ukupno 66 akta, te napisao nekoliko desetka raznih dopisa i otpisa, posebice vezanih za izmjene
PPUO Kaptol i druge dokumente uz koje je potrebna ocjena o potrebi strateške procjene.
Obzirom da u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata, sve
prijedloge za sjednice općinskog vijeća, a kojih je u promatranom razdoblju bilo tri, pripremio
sam osobno ili uz pomoć knjigovodtvenog servisa, vezano za akte koji se tiču proračuna,
proračunskog izvještavanja, odnosno financija.
Za sve tri sjednice pripremili smo ukupno 39 raznih akata, odluka zaključaka,
pravilnika, planova i dr..
Obzirom da se rad administracije sve više usložnjava stvarno značajan dio vremena
provodimo u administratiranju, javljanju na razne natječaje i stotinu raznih odgovora na upite
državne administracije, tako je svakako najznačajnija aplikacija prošle godine za sredstva
MRRFEU gdje smo dobili 450.000,00 Kn za rekonstrukciju Trga u Kaptolu i preko Tekije
aplikacija u Hrvatske vode gdje smo dobili 900.000,00 Kn za izgradnju kanalizacije u naselju
Kaptol..
U okviru poslova javne nabave, kao i nabava male vrijednosti, koju sam kao odgovorna
osoba naručitelja, koordinirao i dogovarao sa pročelnikom, gosp. Josipom Soudekom, a koji je
ovlaštena osoba za provedbu postupka javne nabave, kao i imenovanim povjerenstvima u
pojedinim postupcima, proveli smo deset postupaka nabave roba radova i usluga jednostavne
nabave i tri puta postupak javne nabave sukladno ZJN, a to su radovi na izgradnji dječjeg vrtića,
nabavka opreme za vrtić i radovi na rekonstrukciji Trga Vilima Korajca.

Veliki 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, gdje ću svakako
istaći uređenja prostora u središtu naselja Doljanovci sa asfaltiranjem dijelova ulica ukupne
vrijednosti oko 170.000,00 Kn, produljenje Vinogradske ulice sa asfaltnim kolnikom.
Svakako najveći projekti koji smo provodili tijekom druge polovice protekle godine,
odnosno u promatranom razdoblju su rekonstrukcija Trga Vilima Korajca, I faza, u vrijednosti
od 1.700.000,00 Kn, za što smo od Ministarstva RRFEU dobili 450.000,00 Kn i radovi na
izgradnji dječjeg vrtića vrijednosti oko 6.000.000,00 Kn, gdje je do konca godine izvedeno
više od polovice radova, koje smo isfinancirali vlastitim sredstvima ne koristeći odobreni minus
po žiro računu, a gdje moramo istaći niz sastanaka sa izvođačem radova, nadzornim inženjerom
i projektantom, zbog niza manjkavosti projekta, koje je trebalo naknadno usklađivati sa
situacijom na terenu.
Tijekom 11. mjeseca 2018. godine započeli su radovi na izgradnji dijela sustava
odvodnje naselja Kaptol, odnosno Ramanovačke ulice, odvojka Ramanovačke ulice i
Komarovačke ulice, ukupne vrijednosti 1.300.000,00 Kn bez PDV-a, od čega smo 900.000,00
Kn dobili od Hrvatskih voda, dok se ostatak sredstava osigurao u Proračunu Općine Kaptol za
2020. godinu (investicija je u tijeku cijele protekle godine i nije još završena primopredaja
radova, iako su radovi završeni, a trenutno se otklanjaju neke pogreške).
Naravno ne smijemo zaboraviti ni radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda naselja Ramanovci koji se financira preko mjere 7.2.1., a koji su radovi počeli
2018. godine, gdje je do sada napravljena cjelokupna mreža kroz naselje, te se čekao odgovor
Agencije za plaćanje na upit o mogućnosti spajanje iste na sustav odvodnje naselja Treštanovci,
odnosno na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Eminovcima, na koji bi se način trenutno
znatno smanjila investicija, jer bi se izbjegla gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
naselja Ramanovci, što bi dugoročno imalo i značajne uštede na troškovima exploatacije i
održavanja sustava, a za što je tijekom druge polovice protekle godine ishođena nova,
izmijenjena, građevinska dozvola sa predviđenim spajanjem na sustav odvodnje naselja
Treštanovci. Radovi su trenutno u tijeku i trebaju biti završeni do 30. lipnja ove godine..
Tijekom druge polovice protekle godine odrađena je još jedna dionica kanalizacije u
Alilovcima vrijednosti nešto malo manje od 300.000,00 Kn, a financirano je iz vlastitih
sredstava proračuna.
Kada su u pitanju projekti moram istaći da smo potekle godine završili izradu projektne
dokumentacije i dobili građevinske dozvole za dvije kapitalne investicije u naselju Kaptol, a to
su izgradnja novog vatrogasnog spremišta kao i izgradnja društveno sportskog objekta na
igralištu (tribine sa ostalim popratnim sadržajem), koje planiramo aplicirati na neki od natječaja
iz fondova EU u slijedećem proračunskom razdoblju.
Obzirom da sam izravni predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o
funkcioniranju cjelokupnog društvenog života stanovnika općine od kulture, sporta do zaštite
i spašavanja. Ovdje je svakako bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih
djelatnosti, a što smo i uspjeli sa skromnim proračunom, koji se prošle godine ipak značajnije
popravio u odnosu na prethodne godine, kada smo bili ugroženi poreznim reformama, koje su
išle na štetu lokalnih proračuna.

Tijekom promatranog razdoblja proveli smo javni natječaj za radno mjesto
računovodstveni referent iz razloga što nam je najavljena raskid suradnje sa knjigovodstvenim
servisom, koji nam je obavljao uslugu knjigovodstva i proračunskog izvještavanja.
Od ostalih aktivnosti moramo ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o.
i Komunalca Požega d.o.o. sudjelovao na dvije sjednica, svakog društva pojedinačno.
Poštovani, u ovom kratkom izvješću, koje se dijelom poklapa sa svima do sada
podnesenim izvješćima, prikazao sam glavni dio svojih aktivnosti i 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 sjednicama koordinacije gradonačelnika i
načelnika na razini županije.

Općinski načelnik:
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