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 ZAPISNIK 
 
 sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 21. prosinca 2011. 
godine s početkom u 18:00 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, Željko Perić,  
Dražen Čakalić, Ivica Mijoković, Damir Gril, Josip Pranjić, Damir Poljanac – predsjednik 
Općinskog vijeća.  
Predstavnik češke nacionalne manjine Zdenko Tauš 
 IZOČNI: Antun Šmitpeter, Pavao Pavlović, Slobodan Manović  
 
 
 DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Prijedlog Odluke o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol. 
3. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. 
4. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu. 
5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu. 
6. Informacija o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol. 
7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol 

u 2012. godini 
8. Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu. 
9. Prijedlog Izmjena Programa gradnje  objekata komunalne infrastrukture za 2011. godinu 

u Općini Kaptol.  
10. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u 

Općini Kaptol. 
11. Prijedlog Izmjena Socijalnog programa Općine Kaptol za 2011. godinu. 
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2011. godinu. 
13. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2011. godinu. 
14. Pitanja i prijedlozi o različitom. 
 
 
 
 
 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 
predsjednik Vijeća) otvorio je petnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 18:00 
sati. Pozdravivši sve nazočne, te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red. Kako 
pitanja u svezi dnevnog reda nije bilo, daje ga na glasovanje. Glasovanjem vijećnika 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 14. sjednice Općinskog vijeća od 15. 
studenog 2011. godine glasovanjem vijećnika je kao takav usvojen (8 ZA, 2 SUZDRŽANA). 
 
 

Ad 2.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA OBAVLJANJA POKRETNE PRO DAJE NA 

PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 
 Predsjednik vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom 
načelniku. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi. Pozdravio je sve prisutne, te 
ujedno i čestitao pobjednicima parlamentarnih izbora.  Općinski načelnik naglasio je kako je 
po prijašnjim Zakonu bilo definirano gdje se pokretna trgovina smije zaustavljati. Prijedlog 
ove odluke donosi se prema stalnim pritužbama trgovaca koji prijete zatvaranjem radnji 
ukoliko se ne obuzda rad pokretnih trgovina. Ovom odlukom definira se gdje se smije 
zaustavljati vozilo pokretne trgovine te se definira naknada, a koja je predložena od 5.000,00 
kn godišnje.  
Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. G. Dražen Tadijanović uputio 
je pitanje: temeljem čega je iznos 5.000,00 kn? Općinski načelnik naglasio je kako je to 
njegov prijedlog, a iznos može biti i manji i veći, ali kako je ovom odlukom definirano da se 
pokretna prodaja može obavljati samo u naseljima u kojima nema prodavaonica (Ramanovci, 
Novi Bešinci, Bešinci) smatra da je ovo opravdan iznos. Kako više nije bilo pitanja, pristupilo 
se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o uvjetima 
obavljanja pokretne prodaje na području Općine Kaptol 
 

Ad 3.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKLJU ČENJU NA  

KOMUNALNE VODNE GRA ĐEVINE 
 Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio, te naglasio 
kako je ovo nova odluka na prijedlog isporučitelja usluga. Prijedlogom je naglašeno koji se 
objekti mogu priključiti, te kakav je postupak priključenja. Načelnik je naglasio kako je 
predviđeno za raspravu jedino naknada za priključenje, dok je sve ostalo već definirano. 
Općinski načelnik također je naglasio da je Zakon već ograničio maksimalnu cijenu, a koja je 
25% bruto prosječne plaće za 2010. godinu, odnosno to iznosi oko 1.900,00 kn za građevine 
do 200 m². Općinski načelnik pozvao je vijećnike da raspravom usuglase cijenu, te 
napomenuo kako je npr. Općina Brestovac uvela  visinu naknade 80% od maksimalne cijene. 
Načelnik je također naglasio kako Općina ima koristi i od priključaka odnosno naknade za 
razvoj te naglasio kako je sada pitanje da li postaviti veću naknadu na priključak, te ostvariti 
prihod od naknada ili ići na manju cijenu priključka, te se nadati da će se veći broj 
domaćinstava priključiti, a što će značiti i veći prihod od naknade za razvoj.  
Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, te otvorio raspravu.  Predsjednik vijeća naglasio je 
kako će prema novoj odluci cijena priključka biti prihvatljivija, ali također izrazio je 
nezadovoljstvo visinom naknade Tekiji za ostvarenje priključka, a što u protivnom može biti 
da će sam priključak iznositi (naknada Tekiji) više od naknade za priključak (prihod Općine). 
G. Željko Perić pozvao je vijećnike da bi cijena trebala biti što niža, a tim prije jer bi se 
zasigurno smanjilo odvoz fekalija cisternama, a koje obično završe u „prvom potoku“, a 
samim time i okoliš oko nas bi bio uredniji. G. Dražen Tadijanović naglasio je kako je cijela 
naša Općina „socijalna“ te je predložio da u prvoj godini cijena priključka bude u 
protuvrijednosti 100 EUR, a zatim da se naknada za priključenje poveća. Predsjednik vijeća 
složio se prijedlogom g. D. Tadijanovića. G. Ž. Perić predložio je pak da se odredi fiksna 



cijena do 100 eur bez da se ide u povećanje. Općinski načelnik naglasio je da nam je prema 
sadašnjim kriterijima zasigurno bitno ostvariti što više priključaka. G. Zvonko Jelušić 
napomenuo je kako bi se trebalo zahtijevati od tvrtke Tekija d.o.o. da umanji svoju cijenu. G. 
Josip Pranjić mišljenja je kako je cijena od oko 800,00 kn prihvatljiva te smatra kako će se 
zasigurno ostvariti veći broj priključaka ovakvom cijenom. Predsjednik Vijeća složio se s 
prijedlogom g. J. Pranjića, te je daljnjim dijalogom utvrđeno kako će naknada priključka biti 
800,00 kn za građevine do 200,00 m², a za veće građevine iznos će se povećavati 
proporcionalno veličini građevine. Kako je prijedlog usuglašen, Predsjednik vijeća zaključio 
je raspravu te se pristupilo glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćena je Prijedlog 
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 
 

Ad 4.) 
PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2012. GODINU 

 
 Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog proračuna za 2012. godinu. Općinski 
načelnik naglašava kako je oko 70% proračuna već unaprijed zadano, također načelnik je 
naglasio kako nam se vlastiti prihodi konstantno smanjuju te je za primjer naveo da su 
prihodi unazad 3 godine pali za oko 600.000,00 kn. Općinski načelnik naglasio je kako su 
vlastiti prihodi Općine oko 2,8 mil. kn, a sve ostalo  su želje i nade da će netko podržati 
općinske  projekte. Općinski načelnik naglašava kako su većinski prihodi Općine: porez na 
dohodak, prihodi od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta te prihod od komunalne 
naknade i poreza na tvrtku. Rashodi su pak mnogo teži i potrebno ih je rasporediti tako da svi 
nešto dobiju a da se nešto značajnije i napravi. Želja  i zahtjeva je mnogo, a sredstava je sve 
manje. Rastom proračunskih kapaciteta, rasle su i želje za ostvarenjem planova. Načelnik je 
naglasio kako je ishodovana građevinska dozvola za gradnju kanalizacije u naselju Podgorje, 
te naglašava kako je jedina sadašnja solucija prijava na IPARD te jedina takva mogućnost 
realizacije ovog projekta. Od većih investicija načelnik je naglasio kako je planirano 
300,000,00 kn za gradnju dijela kanalizacijske mreže u Kaptolu (spoj Općina Kaptol – ulica 
Malca), a za što je već izabran izvođač radova (Presoflex gradanja), te će se projekt realizirati 
prilikom povoljnih vremenskih uvjeta. Nadalje, načelnik je naglasio kako smatra da nema 
potrebe čitati stavke iz prijedloga proračuna, a iz razloga jer je prijedlog pisan na petoj razini 
te je pozvao vijećnike da ukoliko im je nešto nejasno, da mu upute pitanje. Predsjednik 
Vijeća se zahvalio općinskom načelniku, te otvorio raspravu. Prvi se za riječ javio g. J. 
Pranjić. Postavio je pitanje općinskom načelniku da mu obrazloži što se smatra pod 
pozicijom 381 koja predstavlja donacije od 491.00,00 kn. Općinski načelnik pozvao je 
vijećnike da koriste prijedlog proračuna „posebni dio“ u kojemu je sve detaljno objašnjeno 
po pojedinim pozicijama. Također, općinski načelnik naglasio je te se  usput i ispričao kako u 
naslovu materijala za ovu točku postoji greška te da umjesto 2011. treba pisati proračun 
Općine Kaptol za 2012. godinu. Načelnik je još iznio da je za Župu predviđeno 50.000,00 kn, 
a što se odnosi na saniranje kapele u Doljanovcima. Na kraju svog izlaganja općinski 
načelnik je naglasio kako je svima dodijeljen iznos nešto manji nego prošle godine. G. D. 
Tadijanović naglasio je kako je Kuglački klub registriran u Požegi. Općinski načelnik 
odgovorio je kako se zna zašto je to tako, jer time klub ostvaruje pravo na besplatno 
korištenje dvorane. G. D. Tadijanović složio se s time te naglasio kako bi prema njemu u tom 
klubu trebali igrati kaptolčani. G. Josip Pranjić iznio je isti problem i sa Nogometnim klubom 
jer smatra da općina ima dosta dobar kadar te da nema potrebe da u Klubu igraju pojedinci 
izvan naše Općine. G. Dražen Čakalić složio se s prijedlogom g. J. Pranjića, ali je 
napomenuo kako trenutačno u Klubu nedostaje pravi trener koji bi vodio školu nogometa. 



Budući da više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. Odlukom vijećnika (8 ZA, 2 
SUZDRŽANA) prihvaćen je Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2012 godinu. 
 

Ad 5.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORA ČUNA OPĆINE 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 je ovo 
Zakonska odredba i donosimo je kako bismo udovoljili Zakonu, iako su u prijedlogu odluke 
svi podatci iz proračuna. Također je naglasio kako je za izvršenje proračuna odgovoran 
općinski načelnik. Na kraju izlaganja općinski načelnik potvrdio je kako je ovaj prijedlog 
odluke kao i prošlogodišnji, a s izmijenjenim «brojevima». Predsjednik vijeća se zahvalio 
načelniku, a kako više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM 
odlukom prihvaćen je Prijedlog odluka o izvršenju proračuna Općine Kaptol  za 2012. 
godinu. 
 

Ad 6). 
INFORMACIJA O STANJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA  

PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 
 Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik je naglasio kako je ovo 
standardna odluka koja se donosi svake godine. Isto tako svake godine dolazi nam inspektorat  
u kontrolu. Ove smo godine dobili primjedbe na Plan zaštite i spašavanja, ali tvrtka koja je 
Plan izradila je odgovorna te će nedostatke u Planu korigirati. Na kraju izlaganja Općinski 
načelnik naglašava kako ove godine nije nabavljeno ništa od opreme za civilnu zaštitu.  
Predsjednik vijeća se zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćena je Informacija o stanju zaštite i spašavanja na 
području Općine Kaptol 

Ad 7. 
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL U 2012. GODINI 

 Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako su u 
materijalnima za ovu sjednicu dostavljene informacije o stanju zaštite i spašavanja na 
području Općine Kaptol te da se temeljem istih donose Smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol u 2012. godini. Na kraju izlaganja 
općinski načelnik je naglasio kako se Smjernice ne razlikuju od prošlogodišnjih.   
Predsjednik vijeća se zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol u 2012. godini 
 

Ad 8.) 
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORA ČUNA OPĆINE KAPTOL  

ZA 2011. GODINU 
 Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako je 
rebalansom sve objašnjeno. Osnovni razlog rebalansa je skidanje proračunskih pozicija za 
IPARD,  projekt energetske učinkovitosti te smanjenje za 200.00,00 kn jer je izostala pomoć 
u predviđenom iznosu od strane MRRŠVG. Također je naglasio da se proračun mora staviti u 
ravnotežu jer za sva odstupanja veća ili manja od 10% potrebno je pisati objašnjenja. Kao 



pojašnjenje načelnik je naveo povećanje sume za plaće, ali ne iz razloga jer se povećava 
plaća, već iz razloga jer još spor s Mirom Faltinek nije riješen, a prema planu već je trebao 
biti. Na kraju izlaganja općinski načelnik je naglasio kako nije realizirano niti subvencija 
poljoprivrednicima, a iz razloga jer se malo prihodovalo sredstava od prodaje i zakupa. 
Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Prvi se za riječ javio g. D. 
Tadijanović, naglasio je kako smatra da bi se trebalo objediniti zemljište u Gospodarskoj zoni 
„Novi Bešinci“, te da se privatne parcele treba izolirati. Općinski načelnik naglasio je kao je 
predviđen Projektni plan Zone gdje će se obilježiti parcele, stoga će možda potencijalni 
investitori morati kupovati samo dio parcele, jer se sadašnji raspored parcela neće preklapati s 
predviđenim Projektom. Predsjednik Vijeća se zahvalio, a kako više nije bilo pitanja, 
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog II. Izmjena i 
dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu. 
 

Ad 9.) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE  OBJEKATA KOMUNA LNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU U OPĆINI KAPTOL 
 Predsjednik Vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda, te naglasio kako se ova 
odluka donosi iz razloga jer su rebalansom promijenjena sredstva. Naglasio je kako su u 
odluci samo «izvučeno» stavke iz rebalansa, a koji je prethodno usvojen. Također je naglasio 
da smatra da se po ovoj točki nema potrebe raspravljati, a na što su se svi složili. Predsjednik 
Vijeća pozvao je vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je 
prijedlog Izmjena programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 
2011. godinu 
 

Ad 10.) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU U OPĆINI KAPTOL 
 Predsjednik Vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda, te naglasio kako se ova 
odluka donosi iz razloga jer su rebalansom promijenjena sredstva na istoj ovakvoj odluci od 
prošle godine, te je stoga istu potrebno donijeti. Općinski načelnik naglasio je kao se ova 
točka dnevnog  reda veže na prethodnu, a također iznosi koji su u njoj navedeni, «izvučeni» 
su iz rebalansa proračuna. Predsjednik Vijeća naglasio je, budući da je rebalans usvojen, da 
po ovoj točci nema potrebe raspravljati, te je pozvao vijećnike na glasovanje. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je prijedlog Izmjena programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol. 
 

Ad 11.) 
PRIJEDLOG IZMJENA SOCIJALNOG PROGRAMA OP ĆINE KAPTOL 

 ZA 2011. GODINU 
 Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio 
općinskom načelniku da  pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik naglašava 
kako je ovo još jedna u nizu odluka koja se donosi temeljem rebalansa. Kako su izmijenjene 
stavke u proračunu potrebno je donijeti i novu odluku. Predsjednik Vijeća zahvalio se 
načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Izmjena Socijalnog programa Općine 
Kaptol za 2011. godinu 
 
 
 
 



Ad 12.) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU U  

OPĆINI KAPTOL ZA 2011. GODINU 
 Predsjednik Vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda, te naglasio kako se ova 
odluka donosi iz razloga jer su rebalansom promijenjena sredstva. Predsjednik Vijeća 
naglasio je, budući da je rebalans usvojen, da po ovoj točki nema potrebe raspravljati, te je 
pozvao vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog izmjena 
Programa javnih potreba u sportu u Općini Kaptol za 2011. godinu. 
 

Ad 13.) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  U OPĆINI 

KAPTOL ZA 2011. GODINU 
 Predsjednik Vijeća otvorio je trinaestu točku dnevnog reda, te naglasio kako se ova 
odluka donosi iz razloga jer su rebalansom promijenjena sredstva. Naglasio je kako su u 
odluci samo «izvučene» stavke iz rebalansa, a koji je prethodno usvojen. Također je naglasio 
da smatra da se po ovoj točki nema potrebe raspravljati. G. Dražen Tadijanović postavio je 
pitanje kako to da Vino – kap nije uvršten. Općinski načelnik naglašava kako je Vino – kap 
gospodarska manifestacija te ne spada u ovu kategoriju. Predsjednik Vijeća pozvao je 
vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog izmjena 
Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2011. godinu. 
 

Ad 14.) 
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLI ČITOM  

 Predsjednik Vijeća otvorio je četrnaestu točku dnevnog reda, te pozvao vijećnike da 
upute svoja pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. G. Z. Tauš napomenuo 
je da se ne zaboravi uvrstiti u proračun naknada za manjinske izbore, a koja je predviđena iz 
sredstava Općine. Općinski načelnik naglasio je kako je ta stavka uvrštena u proračun za 
2012. godinu. G. D. Tadijanović čestitao je političkim opcijama za sudjelovanju na izborima 
te zahvalio na upućenim čestitkama. Isto tako g. D. Tadijanović postavio je pitanje da li se 
mogu putem IPARD-a asfaltirati lokalne ceste i prilazi. Općinski načelnik naglasio je kako 
nam ulice i nerazvrstane ceste nisu u Prostornom planu te samim time kao da niti ne postoje. 
Kako se sada radi izmjena Plana, sve će se to uvrstiti u Plan te će se valjda putem nekih 
fondova moći realizirati ovakvi i slični projekti. Općinski načelnik pozvao je također sve 
zainteresirane da se već sada jave za eventualno proširenje građevinske zone jer je u postupku 
izmjena Prostornog plana. Na kraju izlaganja, općinski načelnik je naglasio kako su u ovoj 
izrazito teškoj godini realizirana 3 višemilijunska projekta: sustav navodnjavanja, vodovod u 
Ramanovcima, te raskriže u Kaptolu.  Kako više nije bilo pitanja, Općinski načelnik zahvalio 
se svim vijećnicima na suradnji, odazivu, te pomoći i radu te zaželio svim prisutnima sretan 
Božić i Novu godinu. Predsjednik vijeća zahvalio se općinskom načelniku i zamjeniku te na 
uvid da više nema pitanja, svima zaželio sretan Božić i Novu godinu, te zaključio 15. sjednicu 
općinskog vijeća u 20:20. 
 
Zapisničar: 
 
Josip Soudek, oec.   
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

Damir Poljanac, dipl. ing 
 


