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ZAPISNIK 
 
sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 29. ožujka 2012. godine  s 
početkom u 19:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 
vijećnici: Zvonko Jelušić, Vlado Mautner, Dražen Tadijanović, Mate Jurić, Dražen Čakalić, 
Ivica Mijoković, Slobodan Manović, Damir Gril, Damir Poljanac – predsjednik Općinskog 
vijeća.  
Predstavnik češke nacionalne manjine Zdenko Tauš. 
 IZOČNI: Josip Pranjić, Željko Perić, Antun Šmitpeter, Pavao Pavlović,  
 
 
DNEVNI RED 
 
 
1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Prijedlog Socijalnog programa Općine Kaptol za 2012. godinu 
3. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka 
4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2012. godinu 
5. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2012. godinu 
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini 

Kaptol. 
7. Prijedlog programa gradnje objekta komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini 

Kaptol. 
8. Pitanja i prijedlozi o različitom 
 
 
 
 
REALIZACIJA DNEVNOG REDA 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol, g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 
predsjednik Vijeća) otvorio je šesnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 19:30 
sati. Pozdravivši sve nazočne, te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red. Kako 
pitanja u svezi dnevnog reda nije bilo, daje dnevni red  ga na glasovanje.  
Glasovanjem vijećnika predloženi 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 15. sjednice Općinskog vijeća od 21. 
prosinca   2011. godine glasovanjem vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen. 
Sjednici je u toku 1. točke pristupio Damir Gril (19:38) te je po ovoj točci i glasovao. 
 

 
 
 



Ad 2.) 
PRIJEDLOG SOCIJALNOG PROGRAMA OP ĆINE KAPTOL ZA 2012. GODINU 

 
 Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik pozdravio je sve 
prisutne te zahvalio na odazivu. Naglasio je kako je ovo Zakonska odredba i donosimo je 
kako bismo udovoljili Zakonu, isto tako naglasio je kako su iznosi preuzeti iz proračuna, a 
koji su podržali vijećnici Općinskog vijeća Općine Kaptol, te da ne vidi zapreku donošenja 
ovakve odluke. Također je naglasio kako je socijalni program „težak“ 459.000,00 kn. 
Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, te otvorio raspravu. Za riječ se javio g. Dražen 
Tadijanović te naglasio kako je Socijalno vijeće na prethodno održanoj sjednici predložilo da 
se korisnicima socijalne pomoći dodjele isključivo drva. Načelnik naglašava kako je donesen 
novi Zakon o socijalnoj skrbi, ali da još nisu doneseni podzakonski akti. Predložio je da 
Socijalno vijeće donese takav prijedlog te da se, ukoliko to bude u skladu sa Zakonom, krene 
prema nadležnim institucijama. Kako više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Socijalnog programa Općine Kaptol za 
2012. godinu. 
 

Ad 3.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREDU SREDSTAVA  

ZA RAD POLITI ČKIH STRANAKA 
 

 Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku. Općinski načelnik se zahvalio te naglašava kako je temeljem Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe predviđen iznos od 5.000,00 kn. Navedeni iznos 
dijeli se strankama prema broju vijećnika u Općinskom vijeću. Predsjednik Vijeća zahvalio se 
načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za rad 
političkih stranaka. 
 

Ad 4.) 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U  

OPĆINI KAPTOL ZA 2012. GODINU 
 
 Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu  točku dnevnog reda, te naglasio kako  iznos od 
136.000,00 kn nije „mali iznos“ te da je konačno potrebno i kontrolirati rad svih tih udruga. 
Predsjednik Vijeća prepustio je riječ općinskom načelniku da  pobliže obrazloži  Prijedlog. 
Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio kako su iznosi predviđeni za rad 
Udruga izvađeni iz proračuna koji je donesen. Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, te 
otvorio raspravu i ujedno predložio da se udruga KUD Hrvoje Vukčić Hrvatinić izbriše s 
prijedloga ove odluke, a kao razlog navodi da se isti vode i u Kutjevu i u Velikoj. Dražen 
Čakalić, te Dražen Tadijanović predlažu da ipak imenovani KUD ostane, a kao razloge 
navode velik broj „domaćih“ ljudi koji u njemu nastupaju. Pitanje načelniku postavio je 
Dražen Čakalić a vezano za organizaciju Rock marathona te zašto Vino – kap nije uvršten u 
prijedlog? Općinski načelnik naglašava kako je prošle godine osnovana Udruga mladih 
Općine Kaptol te da kao pravna osoba imaju pravo organizirati navedenu manifestaciju. 
Načelnika isto tako naglašava kako je sajam Vino – kap gospodarska manifestacija te ne 
spada u skupinu „kultura“.  Budući da više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 
Općini Kaptol za 2012. godinu. 
 
 
 



Ad 5.) 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU  

U OPĆINI KAPTOL ZA 2012. GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako su 
predviđena sredstva u iznosu od 473.000,00 kn donesena temeljem usvojenog proračuna te 
temeljem Zakona o športu. Nadalje, načelnik naglašava kako su sredstva namijenjena 
sportskim udrugama koje djeluju na području naše Općine. Načelnik navodi kako je LD 
Vranovac  (grupa iz Podgorja), uvršten u proračun iz razloga jer su isti uvršteni u Plan zaštite 
i spašavanja Općine Kaptol, te  također, love i održavaju područja i na našem dijelu Općine. 
Predsjednik Vijeća zahvalio se Općinskom načelniku te otvorio raspravu. Kako se nitko nije 
javio za raspravu, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je 
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2012. godinu.  
 

Ad 6.) 
PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKT URE 

ZA 2012. GODINU U OPĆINI KAPTOL 
 

 Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik ispričao se zbog 
materijala koji nisu dostavljeni te naglasio kako je zasigurno došlo do pogreške prilikom 
priprema materijala. Nadalje, načelnik  naglašava kako su svi podatci izvađeni iz proračuna, a 
Zakon nalaže da se traženi podatci moraju izdvojiti, a u svrhu popunjavanja raznih statističkih 
upitnika. Načelnik naglašava kako su sredstva po predloženom Programu predviđena oko 
460.000,00 kn a utrošit će se na programe: održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, 
održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda. Predsjednik Vijeća se zahvalio 
općinskom načelniku, te otvorio raspravu. Kako se nitko nije javio za riječ, pristupilo se 
glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je  Prijedlog Programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2012. godinu u Općini Kaptol. 
Nekolicina vijećnika prijedlog odluke za 6. točku nije dobila u materijalima za sjednicu te je 
zamjenik načelnika isti materijal umnožio i podijelio ga prije realizacije 6. točke. 
 

Ad 7.) 
PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKTA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU U OPĆINI KAPTOL 
 

 Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako se radi 
o prijedlogu koji je identičan 6. točci dnevnog reda. Zakon nalaže izdvojene podatke, a iz 
kojih je vidljiv raspored sredstava jer se sredstva moraju trošiti namjenski. Predsjednik Vijeća 
se zahvalio općinskom načelniku te otvorio raspravu. Kako se nitko nije javio za raspravu, 
predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da pristupe glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom 
prihvaćen je Prijedlog Programa gradnje objekta komunalne infrastrukture za 2012. godinu u 
Općini Kaptol. 
 

Ad 8.) 
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLI ČITOM 

 
 Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda, te pozvao vijećnike da upute 
svoja pitanja općinskom načelniku. Prvi se za riječ javio općinski načelnik te iznio nekoliko 
informacija vezanih za donesenu odluku za priključak na kanalizacijsku mrežu. Načelnik 
naglašava kako su ljudi čuli da se cijena priključka drastično smanjila te su oni koji su 



kanalizaciju plaćali na rate prestali s plaćanjem. Načelnik je iščitao nekoliko osoba koje su 
redovno plaćale do prosinca, da bi zatim prestali plaćati. Općinski načelnik pozvao je 
vijećnike da iznesu svoj prijedlog glede razlike u cijeni i kaka stav sada zauzeti. Dražen 
Čakalić naglasio je kako je to u samom početku bilo preskup. Slobodan Manović predlaže da 
se dug osobama koje su plaćale na rate oprosti. Dražen Tadijanović predložio je da dužnici 
uplate još jednu ratu. Općinski načelnik naglašava kako je dug pojedinaca različit te da 
postoje oni koji su dužni dvije rate i oni koji su platili samo priključak, bez da su ijednu ratu 
platili. Načelnik nadalje naglašava kako je potrebno donijeti odluku kako bi se provo današnji 
dogovor. Međusobnim dijalogom vijećnika dan je prijedlog da svi koji su do donošenja nove 
Odluke o cijeni priključka na kanalizacijsku mrežu već trebali isplatiti svoje rate, da su isti 
dužni i učiniti. Osobe koje su „negdje na pola puta“ u otplati rata dan je prijedloga da u 2012. 
uplate još punu cijenu priključka po novoj Odluci. Osobama koje su pak pri kraju s otplatom 
(ostalo im je manje od 720,00 kn za otplatiti) dug će se oprostiti. Općinski načelnik zahvalio 
se na iznesenim prijedlozima te se obvezao za slijedeće Vijeće prirediti prijedlog odluke.  
G. Dražen Tadijanović iznio je primjedbu na Leopolda Nemeca da izvozi fekalije iznad ulice 
Malce u drenažni kanal. G. Slobodan Manović prenio je informacije mnogih te i sam upitao 
na koji način se može ukloniti uskladišten materijal u dvorištu i na javnoj površini gospodina 
Tomislava Tomića? Općinski načelnik naglasio je kako vlasnici cisterni fekalije mogu 
izvoziti jedino na vlastitu njivu. Načelnik je vijećniku S. Manoviću odgovorio kako se to 
može izvršiti samo uz policiju. Općinski načelnik je nadalje naglasio kako je otvaranje 
ponuda za IPARD program određeno za 20.04. Nadalje ističe kako ja imenovan v.d. ravnatelj 
škole u Kaptolu g. Nino Diklić, a prethodni natječaj poništio je inspektorat iz razloga jer g. 
Inoslav Kosina nema uvjete za ravnatelja osnovne škole. Član školskog odbora g. Anto Zeba 
dao je ostavku na mjesto člana školskog odbora, a već ranije isto je učinio i Ivan Paprić, a na 
njegovo mjesto od strane Županijske skupštine imenovan je načelnik. G. Vlado Mautner 
postavio je pitanje glede realizacije parkirališta kod groblja. Zamjenik načelnika odgovorio je 
kako je obitelj Makarević upoznata s mišljenjem Vijeća da je cijena otkup zemljišta uz groblje 
u iznosu od 100.000,00 kn previsoka te da ista obitelj nije ponudila nižu cijenu. Općinski 
načelnik naglasio je kako javna rasprava za izmjenu prostornog plana Općine Kaptol traje od 
10. do 20.04. 2012. godine. Načelnik je nadalje naglasio kako je potpisan ugovor s Uredom za 
probaciju te da trenutačno jedna kažnjena osoba odrađuje svoju kaznu radom za opće dobro, a 
u planu je dolazak još nekoliko osoba. Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako je 
raspisan natječaj za vatrogasca te da se za naše područje javio samo Josip Svoboda, a koji i 
zadovoljava uvjete. G. Dražen Tadijanović postavio je pitanje da li postoji još koja osoba kao 
vatrogasac koja bi u budućnosti mogla raditi, ako se odobri još jedno mjesto. Zamjenik 
načelnika je naglasio kako Mato Majstorović iz Kaptola ima dobre preduvjete te da jedino 
treba završiti školu u Zagrebu da bi bio kvalificirani vatrogasac. G. Dražen Tadijanović 
pohvalio je rad zimske službe te predložio da se djelatnici na neki način stimuliraju. Općinski 
načelnik je naglasio kako stimulacije nije predvidio te da zaposlenici za prekovremeni rad 
dobivaju slobodne dane. Na kraju izlaganja općinski načelnik naglašava kako je povećanjem 
neoporezivog dijela plaće došlo do pada općinskih prihoda te da će se zasigurno prema 
procjenama načelnika nedostajati oko 150.000,00 kn u proračunu. Sredstva bi se mogla 
nadomjestiti u slučaju da se ukine komunalna naknada, a uvede porez na imovinu, a što su 
obećanja ministra financija.  
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se općinskom načelniku i 
zamjeniku te vijećnicima na odazivu  te zaključio 16. sjednicu općinskog vijeća u 21:00 sat. 
 
Zapisničar: 
Josip Soudek, oec.   
 
 

Predsjednik općinskog vijeća: 
Damir Poljanac, dipl. ing. 


