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 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 02/21), općinski načelnik Općine Kaptol podnosi 

slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu za period od 01. 07. 2021. godine do 31. 12. 2021. godine 

 

 

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

Statuta Općine Kaptol podnosim Izvješće o radu za period od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 U  promatranom razdoblju, koje je prvo promatrano razdoblje u novom  mandatu, kao 

i do sada, značajan dio poslova obavljao sam sa administrativne strane, tako da sam što raznih 

zaključaka i odluka općinskog načelnika, donio ukupno 75 akta, te napisao nekoliko desetka 

raznih dopisa, otpisa rješenja i odobrenja.  

 Kako  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 JUO, vezano za akte koji se tiču proračuna, proračunskog izvještavanja,  

odnosno financija.  

 Za sve sjednice pripremili smo ukupno 46 raznih akta, odluka zaključaka, pravilnika, 

planova i dr.. 

 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, a tijekom promatranog razdoblja provedene  jedna 

jednostavna nabava preko elektronskog oglasnika. 

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

administratiranju, javljanju na razne natječaje i desetke raznih odgovora na upite državne 

administracije.  

 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, ukupne vrijednosti 969.679,96 Kn, do  niza drugih malih projekata 



                     

vezanih za malu infrastrukturu, kao što je sanacija ceste odvojka Trga Vilima Korajca  

(„Zubin sokak“) ukupne vrijednosti 115,088,85 Kn. 

Svakako najveći projekti koji smo provodili tijekom  druge polovice protekle godine, 

odnosno u   promatranom razdoblju,  je izgradnja reciklažnog dvorišta Kaptol u gospodarskoj 

zoni Novi Bešinci gdje smo u 2021. godini utrošili 2.729.306,96 Kn, kao i izgradnja dijela 

prometnice i dijela vodoopskrbne mreže u navedenoj zoni vrijednosti izvedenih radova 

578.039,51 Kn. 

 Kako 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  proračunom, koji je prošle godine, unatoč pandemiji ipak značajnije veći u odnosu 

na  prethodna,  kada smo bili ugroženi poreznim reformama, koje su išle na štetu lokalnih 

proračuna.  

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

i Komunalca Požega d.o.o., kao i svake godine, 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. 

 Na kraju moramo spomenuti da je i ovo promatrano razdoblje  ponovno obilježila 

pandemija  uzrokovana corona virusom, Covid-19, koja se značajno odrazila na društveni i 

gospodarski život naše lokalne zajednice. 

 

 

Općinski načelnik: 

          Mile Pavičić, ing., v. r. 

 
 


