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 i 36/09) i članka 49.
Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 03/09), Općinski načelnik
Općine Kaptol podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE
o radu za period od 01.07.2010. g. do 31.12. 2010. godine

Poštovani predsjedniče općinskog vijeća, poštovani članovi Općinskog vijeća
dopustite mi da sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
i odredbama Statuta Općine Kaptol podnesem izvješće o radu za period od 01.07. 2010.
godine do 31.12.2010. godine.
U okviru svojih ovlasti tijekom izvještajnog mandata veliki dio poslova odrađeno je sa
zakonodavne strane, najveći dio posla, odnosno sve Odluke i izmjene odluka pripravio sam
u pisanom obliku za sjednice općinskog vijeća, a njih je bilo ukupno dvadeset. Osim pripreme
akata za sjednice općinskog vijeća kao općinski načelnik donio sam niz pojedinačnih akata,
kao što su zaključci iz domene tekućih donacija, kao i drugih akata sukladno zakonodavnom
okviru koji regulira rad i obveze Jedinica lokalne samouprave, a ukupno je doneseno
dvadesettri akta načelnika, što zaključaka, što odluka i planova.
Na žalost osim navedenih poslova značajan dio vremena utrošio sam na rješavanje
problema sa policijom i istražnim organima oko nezakonitih radnji računovodstvenog
referenta tako da sam aktivno sudjelovao u samom procesu istrage kroz osiguranje potrebite
dokumentacije i kroz informativne razgovore.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi odgovorna sam osoba naručitelja, za poslove javne
nabave, tako da sam sve tehničke poslove priprema provođenja postupaka javne nabave, od
elektronskog oglasnika do sklapanja ugovora pripremao uz pomoć zamjenika gosp. Josipa
Soudeka.
Naravno osim većih nabava sukladno Zakonu o javnoj nabavi značajan dio nabave se
odnosi i nabave male vrijednosti, odnosno nabave do 70.000,00 Kn, koje sam koordinirao, a u
značajnom dijelu i osobno realizirao.
Kako smo mala JLS-e sa Jedinstvenim upravnim odjelom, bez drugih specijaliziranih
odjela, kao i bez već spomenutog pročelnika, značajan segment poslova odnosi se i na
vođenje investicija i provođenje projekta izgradnje gdje svakako moramo spomenuti
završetak uređenja parkirališta i dijela nogostupa u Kaptolu, završetak uređenje sanitarnog
čvora na zgradi stare škole u Ramanovcima, obnovu krovišta na domu u Alilovcima kao i
projekat obnove društvenih domova gdje smo zamijenili, odnosno ugradili novu alu-stolariju
i to na domu u Kaptolu, Novim Bešincima, Alilovcima, Češljakovcima i Ramanovcima
(ulazna vrata). Za navedene radove dobili smo potporu iz MRRŠVG-a u iznosu od 200.000,00
Kn, dok smo za uređenje parkirališta dobili pomoć od istog ministarstva u iznosu 40.000,00
Kn.
Osim navedenih poslova značaj dio vremena utroši se u društvenim djelatnostima,
odnosno u kontaktu sa udrugama s područja naše općine od vatrogastva, preko braniteljskih
udruga do športa i kulture, tako da svima njima, osim financijske potpore, dajemo i apsolutnu
logističku potporu.
Ovdje svakako moram spomenuti nekoliko manifestacija koje su održane tijekom
drugog polugodišta prošle godine u kojima je općina bila suorganizator ili pokrovitelj, od
Rock-maratona, koji je organizirala mladež, Županijske stočarske izložbe kojoj smo uz

Agenciju za plaćanje suorganizator pa do Pudarijade, gdje sam osobno, kao i ostali djelatnici
općine dao veliki doprinos u njihovim realizacijama i uspješnosti.
Kao općinski načelnik i zakonski predstavnik općine sudjelovao sam na sjednicama
skupštine Tekije d.o.o., kao i na koordinacijama načelnika i gradonačelnika te dao aktivan
doprinos u raspravama na istim.
Osim svih ovdje taksativno spomenutih poslova, kao općinski načelnik, svakodnevno
sam u prilici primati građane koji se obraćaju zbog raznih problema, od socijale do problema
druge prirode, što svakako nije često ugodno, jer značajan dio poslova kojim bi se riješili
navedeni problemi nije u nadležnosti općine. Ovdje moram spomenuti da smo tijekom prošle
godine imali i požar na kući Đurčević Blaža iz Ramanovaca, gdje smo se angažirali osobno,
kao i kroz financijska sredstva proračuna tako da smo uz pomoć MO Ramanovci, koji su
organizirali mještane, obnovili stradalu kuću i omogućili boravak u njoj stradaloj obitelji.
Prošle godine svakako otežavajuća okolnost je i gospodarska kriza koja je se
implicirala i naš proračun, kao i na državni proračun tako da je poslovanje bilo izuzetno
otežano jer je došlo do smanjenja zaposlenosti, a time i direktno do smanjena proračuna, tako
da su nam i prihodi od poreza na dohodak znatno bili manji. No ono što nas svakako brine je
nedovoljna potpora iz državnog proračuna, jer bez nje nismo u mogućnosti voditi kapitalne
investicije koje smo započeli, kao i one koje bi trebali otvoriti, tako da smo koncem godine
krenuli sa pripremama za natjecanje kroz EU fondove, a nama svakako najzanimljiviji je
Program IPARD mjera 301 za koji smo počeli sa pripremom dokumentacije.
Poštovani, ovo je bio kratki izvještaj o radu u kojemu je prezentiran dio moga rada,
ne želeći opisivati i ponavljati poslove koje se provlače kroz rad svakodnevno, no kao čelnik
JLS-u svakako da ima još niz poslova koji se obavljaju svakodnevno i oni su dio standardnih
obveza svake JLS-e kao i onih poslova koji to nisu.
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