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POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     
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              Općinski načelnik        
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Kaptol, 03. listopada 2022. 

 

 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. 01. 2022.  do 30. 06. 2022. godine 

 

 

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

Statuta Općine Kaptol podnosim Izvješće o radu za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. 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 74 akta, te napisao  desetke raznih dopisa, otpisa rješenja i odobrenja. 

 Kao primjer navest ću da sam u promatranom vremenu izdao 59 Odobrenja za korištenje 

kombi vozila našim udrugama te da je komunalni redar , gosp. Damir Matešić izdao isto toliko 

Reversa za korištenje vozila. 

 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, odnosno gđe. Brankice Ilinović, Više stručne 

suradnice za  računovodstvo i financije, vezano za akte koji se tiču proračuna, proračunskog 

izvještavanja,  odnosno financija.  

 Za sve sjednice pripremili smo ukupno 28 raznih akta, odluka zaključaka, pravilnika, 

planova i dr.. 

 Značaja dio poslova su poslovi javne nabave, kao i nabava male vrijednosti, koju sam 

kao odgovorna osoba naručitelja, koordinirao i dogovarao sa pročelnikom, gosp. Josipom 

Soudekom, koji je ovlaštena osoba za provedbu postupka javne nabave,  kao i imenovanim 

povjerenstvima u pojedinim postupcima, a tijekom promatranog razdoblja provedene  su četiri 

nabave koje su objavljene u EOJN-e, osam  jednostavnih nabava preko elektronskog oglasnika 

jednostavne nabave, pet postupaka javne nabave slanjem poziva za dostavu ponuda te izdali  

ukupno 104 narudžbenice za ostale male nabave.. 

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

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

administracije.  



                     

 Veliki dio vremena potrošen je na koordinaciju i provedbu projekata koje smo provodili, 

a tiču se izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture od sanacije nerazvrstanih cesta,  

rekonstrukciju JR. 

Svakako najveći projekti koji smo provodili tijekom  prve polovice ove  godine, odnosno 

u   promatranom razdoblju,  je završetak izgradnje reciklažnog dvorišta Kaptol u gospodarskoj 

zoni Novi Bešinci, do završetka III i zadnje faze  rekonstrukcije trga Vilima Korajca, vrijednosti  

1.400,000,00 Kn od čega smo od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobili 

610.000,00 Kn. U promatranom razdoblju odrađena je i sanacija tri ceste u Kaptolu ukupne 

vrijednosti 560.000,00 Kn od čega smo 120.000,00 Kn dobili od Ministarstva prostornog 

uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Osim navedenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša dobili smo 149.000,00 Kn za 

projekt dogradnje GIS sustava i postavljanje radara za mjerenje brzine u Vetovačkoj ulici. 

Svakako najveća sredstva u iznosu od 3.500.000,00 Kn ostvarili smo aplikacijom na 

natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za izgradnju komunalne infrastrukture 

u GZ „Novi Bešinci“, čiji su radovi u tijeku. Od  Središnjeg državnog ureda za demografiju i 

mlade dobili smo 220.000,00 Kn za rad dječjeg vrtića, gdje smo od dijela navedenih sredstava 

oslobodili roditelje plaćanja naknade za smještaj djeteta za jedan mjesec.  

Zbog nedostatka  kapaciteta vrtića kandidirali smo se za EU sredstva kroz program 

nacionalnog oporavka za rekonstrukciju područne škole u Alilovcima, gdje bi se veća učionica 

uredila za jednu odgojno-obrazovnu skupinu. Ova investicija iznosi preko milion kuna, a 

rezultate natječaja očekujemo uskoro.  

U promatranom razdoblju značajan dio radnog vremena proveli smo na projektu 

rekonstrukcije JR odnosno pripremi tehničke dokumentacije, osiguranja kredite HBOR-a i 

iznosu 1.600.000,00 Kn sa kamatom  od 0,1% , dobivanju Suglasnosti Vlade RH za kreditno 

zaduženje te provedbi postupka javne nabave i sklapanje ugovora sa izvođačem radova. 

Zbog određenih nemogućnosti praćenja financiranja projekta općine promijenili smo i 

poslovnu banku. 

U promatranom razdoblju ostvaren je dugogodišnji projekt izrade monografije  „Kaptol 

1021-2021“ tako da je ista predstavljena uoči Dana općine, odnosno 28. lipnja 2022. godine, u 

sklopu održavanja niza manifestacija pod nazivom „Dani Općine Kaptol“. 

 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 unatoč pandemiji i drugim nedaćama, gdje prvenstveno mislim 

na drastično poskupljenje energenata, koje je prouzročilo i porast cijene građevinskih radova, 

ipak značajnije veći u odnosu na  prethodna razdoblja,  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  značajnim 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 još 

uvijek prisutna pandemija,  uzrokovana corona virusom, Covid-19,  kao i rat u Ukrajini, koji je 

prouzročio velike poremećaje tržišta, kako energenata tako i drugih proizvoda, čija je 

posljedica, unatoč značajnom gospodarskom rastu, velika inflacija, koja  značajno utječe na 

standard naših sugrađana. 

 

 

Općinski načelnik: 

          Mile Pavičić, ing., v. r. 

 

 

 

 


