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Kaptol, 22. rujna 2021.  

  

 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, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Općine Kaptol 

(„Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 02/21), općinski načelnik Općine Kaptol podnosi 

slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu za period od 01. 01. 2021. godine do 30. 06. 2021. godine 

 

 

 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

odredbama Statuta Općine Kaptol, obzirom da sam ponovno izabran  na lokalnim izborima u 

svibnju ove godine na dužnost općinskog načelnika, podnosim izvješće o radu za period od 

01.01.2021. godine do 30.06.2021. 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 83 akata (odluka, pravilnika, zaključaka i ostalih akata), te napisao desetke raznih 

dopisa i otpisa, posebice vezanih za održavanje festivala i drugih manifestacija koje se 

održavaju na području naše općine, kao  i druge dokumente. 

 Obzirom da  u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata, sve 

prijedloge za sjednice općinskog vijeća, a kojih je u promatranom razdoblju bilo četiri, 

pripremio sam osobno ili uz pomoć JUO Općine Kaptol, vezano za akte koji se tiču proračuna, 

proračunskog izvještavanja,  odnosno financija.  

 Za sve četiri sjednice pripremili smo ukupno 35 raznih akata, odluka zaključaka, 

suglasnosti, pravilnika, planova i dr.. 

 Moram ovdje napomenuti da su dvije sjednice u promatranom razdoblju održane u 

sazivu  općinskog vijeća iz mandata 2017-2021. a dvije sjednice iz novog saziva općinskog 

vijeća. 

Kako se rad administracije sve više usložnjava stvarno značajan dio vremena provodimo 

u administriranju, javljanju na razne natječaje i stotinu raznih odgovora na upite državne 

administracije, gdje je  je svakako najznačajnija aplikacija u promatranom razdoblju bila  za 

sredstva Ministarstva regionalnog razvoja za pomoć u razvoju lokalne zajednice (PRLZ), gdje 

smo dobili 250.000,00 Kn  za  sanaciju cesta  i sokaka na području Općine Kaptol i za sredstva 



                     

razvoja brdsko planinskih područja, gdje smo dobili 2500.000,00Kn za Rekonstrukciju trga V. 

Korajca -II faza. 

Osim aplikacije za ova sredstva aplicirali smo i za sredstva Središnjeg državnog ureda 

za demografiju i mlade  za dogradnju dječjeg vrtića i izgradnju dječjeg igrališta, gdje smo dobili 

75.000,00 Kn, kao i za sredstva Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja, Program 

poboljšanja komunalne infrastrukture, gdje smo aplicirali za izgradnju dijela makadamske ceste 

do reciklažnog dvorišta i izgradnju dijela vodovoda u GZ Novi Bešinci, a za navedeni projekat 

dobili smo potporu u iznosu 171.240,00 Kn. 

Osim navedenih aplikacija, koje su bile uspješne, aplicirali smo još i za sredstva 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program sufinanciranja EU projekata, gdje smo 

zatražili 309.500,00 Kn za sufinanciranje naše komponente u izgradnji reciklažnog dvorišta, 

kao i za sredstva Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za sufinanciranje rada 

dječjeg vrtića u iznosu 220.000,00 Kn. Za ove aplikacije nismo još dobili nikakav odgovor, 

tako da ne znamo njihovu sudbinu. 

 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 jedan veći postupak javne  nabave roba radova i usluga i to 

za navedene radove  na izgradnji ceste i vodovoda u GZ. 

Javna nabava za izgradnju reciklažnog dvorišta provedena je prošle godine, a javna nabava za 

radove na rekonstrukciji trga Vilima Korajca provedena je za cijelu investiciju (tri faze) prije 

dvije godine i sklopljen je okvirni sporazum sa izvođačem radova. 

 Osim provedenih postupaka javne nabave  u promatranom razdoblju provedeno je i 10 

postupaka nabave male vrijednosti i to veći dio objavom u elektronskom oglasniku za 

jednostavnu nabavu, a manji dio pozivom za dostavu ponuda. 

 Po pitanju investicija svakako mogu istaći da smo u veljači ove godine uspješno započeli 

investiciju izgradnje reciklažnog dvorišta, a koje je  u trenutku pisanja ovog izvješća i završeno. 

Radove na rekonstrukciji Trga Vilima Korajca II faza uspješno smo realizirali u promatranom 

periodu, tako da trg pomalo dobiva sada svoju konačnu vizuru. 

Radove na sanaciji ulica, tri kratka odvojka u Alilovcima i dva duža odvojka u Kaptolu, završili 

smo u promatranom razdoblju uz činjenicu da smo sa odvojcima ulica u Kaptolu pričekali 

izvođača radova plinske mreže u naselju Kaptol i Komarovci, koji je prije uređenja ulica 

položio plinsku mrežu, obzirom da je zbog širine koridora ista morala biti dio kolničke 

konstrukcije. 

 Ovdje moram istaći i netom spomenutu plinsku mrežu naselja Kaptol i Komarovci, a 

čija je izgradnja započela u travnju ove godine. Investicija obuhvaća izgradnju distributivne 

plinske mreže naselja Kaptol i Komarovci ukupne dužine oko 14,5 km i vrijednosti oko 2,5 

miliona kuna. Nositelj ove investicije  je tvrtka HEP Plin d.o.o. Osijek. 

 Svi  građevinski radovi koji se odvijaju zahtijevaju veliki angažman kroz silne 

koordinacije i druge sastanke sa nadzornim inženjerima, izvođačima radova ali stanovnicima 

ulica jer uvijek se javi neki problem prilikom izvođenja radova koji je nužno riješiti na licu 

mjesta. 

 Od ostalih aktivnosti moramo ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o. 

i Komunalca Požega d.o.o. sudjelovao na  sjednicama, svakog društva pojedinačno, a naravno 

sudjelovali smo na svim godišnjim skupštinama naših udruga. 



                     

 Moram napomenuti da smo ove godine u promatranom periodu održali i manifestacije 

u organizaciji Općine Kaptol, a koje prošle godine, zbog pandemije, nisu održane.  

Svakako ovdje naglašavamo naš tradicionalni festival „Zlatni glas Zlatne doline“, kao i 

obilježavanje Dana općine u sklopu kojih je održano čitav niz manifestacija, izložbi, radionica, 

znanstvenih skupova i koncerata, a sve povodom 800 godina prvog pisanog spomena Kaptola. 

Napominjem da su i tijekom ovog razdoblja nastavljeni radovi na izradi monografije „800 

godina Kaptola“, koja bi do konca godine trebala biti javno predstavljena. 

Ovdje moram istaći veliki angažman naše zajedničke Turističke zajednice „Zlatni Papuk“, koja 

ja dala veliki obol u organizaciji festivala i Dana općine, jer bez njih to sigurno ne bi bilo sve 

organizirano na visokom nivou na kojem je bilo.  

 Ono što svakako moramo istaći, a što je obilježilo promatrano razdoblje je nastavak 

pandemija corona virusa  Covid -19, koja je znatno usporila, čak i blokirala određene 

gospodarske aktivnosti, a što je za posljedicu prouzročilo i smanjenje proračunskih prihoda. 

Moram spomenuti da je cjelokupna općinska uprava radila cijelo vrijeme u punom sastavu, 

dakle bez modela rada od kuće i slično, uvijek na raspolaganju svim našim sugrađanima u 

okviru opisa posla, a i šire. 

 Za svo naše nastojanje za transparentnost u radu općinske uprave dobili smo od Instituta 

za javne financije ocjenu odličan. 

 Osim poslova općinske uprave nužno je spomenuti i aktivnosti komunalnog pogona na 

održavanju javnih i drugih površina, a svakako moram istaći ono čemu je pečat dala naša 

gospođa Snježana, koja je  zajedno sa svojom pomoćnicom iz javnih radova, veliki trud uložila 

da nam centar Kaptola izgleda lijepo i ukrašeno sa raznim zelenilom i cvijećem.  

 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: 

          Mile Pavičić, ing., v. r. 

 

 

 


