
 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 

 
 

 I Z V J E Š Ć E   
o radu za period od  01.01.2012. godine  do 30.06. 2012. godine  

 
 
 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i 
odredbama Statuta Općine Kaptol podnesem izvješće o radu za period od  01.01. 2012. 
godine do 30.06.2012. godine. 
 U izvještajnom mandatu, a u okviru svojih zakonodavnih ovlasti, veliki dio poslova 
odrađen je sa zakonodavne strane,  najveći dio posla,  odnosno sve prijedloge odluka kao i 
izmjena odluka pripravio sam u pisanom obliku za sjednice općinskog vijeća, a njih je u 
promatranom razdoblju bilo tri. Sveukupno na tri sjednice Općinskog vijeća doneseno je 16 
akata. Osim pripreme akata za sjednice općinskog vijeća kao općinski načelnik donio sam niz 
pojedinačnih akata, zaključak odluka, kao i drugih akata sukladno zakonodavnom okviru koji 
regulira rad i obveze Jedinica lokalne samouprave, a ukupno je doneseno 41, što zaključaka, 
što odluka i planova. Svi akti načelnika, kao i akti Općinskog vijeća i ostali akti objavljeni su 
na našoj web stranici te svima javno obznanjeni te isto tako tiskani  i objavljeni u „Službenom 
glasniku Općine Kaptol“.  
 Osim navedenih poslova značajan dio vremena utrošili smo na rješavanje problema što 
privatnih osoba naših stanovnika, što drugih sudskih i istražnih  postupaka a na kojima sam 
osobno bio kao svjedok i koji su na naše zadovoljstvo riješeni u našu korist.  
 Značajan i osjetljiv dio posla koji smo provodili je i provedba postupaka javne nabave, 
gdje smo proveli jedan postupak javne nabave za radove male vrijednosti, do 300.000,00 Kn 
 Osim  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   
IPARD program gdje smo utrošili jako puno vremena u komunikaciji s potencijalnim 
ponuditeljima, kao i sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi koja je akreditirana za 
provođenje IPARDA. U sklopu ovog posla u promatranom razdoblju svakako najteži dio bio 
je  otvaranje ponuda i njihova analiza gdje smo, sukladno zahtjevu Agencije, angažirali 
vanjske stručnjake sa znanjem engleskog jezika za pomoć u obavljanju ovog posla. Samo za 
napomenu moramo istaći da je bilo ukupno skoro pet tisuća stranica ponuda koje je trebalo 
analizirati. 
 U provedbi investicija svakako nateži dio posla je bila izgradnja  najteže dionice 
sustava odvodnje otpadnih voda, odnosno kanalizacije u Kaptolu, ukupne dužine 900m, gdje 
smo morali pokazati izuzetnu vještinu pregovaranja u rješavanju imovinsko-pravnih poslova 
sa pojedinim vlasnicima zemljišta preko kojih je prolazila trasa. 
 Ovdje moramo spomenuti i poslove vezane za proširenje vodovodne mreže u naselju 
Novi Bešinci u dužini 250 m  koji smo financirali iz Proračuna općine kao i iz sredstva 
naknade za razvoj. 
 Od investicija koje sa posebnim zadovoljstvom ističem u ovom izvješću je realizacija 
izgradnje spomen obilježja svim stradalim za domovinu i centralnog križa u groblju u 
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Kaptolu, gdje posebno ističem suradnju sa Udrugom veterana i dragovoljaca domovinskog 
rata ogranak Kaptol, koja je bila značajno angažirana u ovom projektu. 
Od poslova iz domene komunalnog pogona moram ovdje istaći rad zimske službe koji se 
posebno iskazao u zimskom periodu na početku ove godine, kao i poslove na uređenju 
zelenila i cvijeća gdje smo dali poseban naglasak. 
 Od administrativno velikih poslova ovdje moramo spomenuti i poslove vezane za 
izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Kaptol, gdje smo, osim poslova 
javnog uvida, kao i prethodne i glavne javne rasprave napravili preko 200 raznih dopisa 
prema svim čimbenicima koji su involvirani u izrade prostornih planova od županija, 
susjednih općina i gradova, preko ministarstava, raznih agencija, uprava i zavoda. 
 Osim navedenih poslova značaj dio vremena utroši  se na 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 u cjelokupnom radu.  
 Ovdje svakako moram spomenuti  nekoliko manifestacija koje su održane tijekom 
prvog  polugodišta ove   godine u kojima je općina bila organizator, suorganizator ili 
pokrovitelj ili pak fizička i logistička potpora, od Vincelova, sajma VINO-KAP, festivala 
„Zlatni glas zlatne doline, „Našeg jara“, proslave Dana općine do pomoći, financijske i 
logističke, u organizacije županijskih susreta i natjecanja umirovljenika i veterana i 
dragovoljaca domovinskog rata, čiji su domaćini bile Matica umirovljenika Općine Kaptol i 
Udruga veterana i dragovoljaca domovinskog rata Požeško-slavonske županije  ogranak 
Kaptol. 
 Kao općinski načelnik i zakonski predstavnik općine sudjelovao sam na sjednicama 
skupštine Tekije d.o.o., na  koordinacijama načelnika i gradonačelnika, kao i na sjednicama 
upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije te dao aktivan doprinos u raspravama na 
istim, kao i moj zamjenik gosp. Josip Soudek koji je sudjelovao na dvije sjednice Upravnog 
vijeća, jer osobno nisam mogao prisustvovati  na istima zbog drugih obaveza. 
 Osim svih ovdje taksativno spomenutih poslova, kao općinski načelnik, svakodnevno 
sam u prilici primati građane koji se obraćaju zbog raznih problema, od socijale, obiteljskih 
problema, do  problema druge prirode, što svakako nije često ugodno,  jer značajan dio 
poslova kojim bi se riješili navedeni problemi nije u nadležnosti općine.  
   
 Poštovani, ovo je bio  kratki izvještaj o radu  u promatranom periodu kojemu je 
prezentiran dio  moga rada,  kao i rada moga zamjenika te Jedinstvenog upravnog odjela, ne 
želeći opisivati i ponavljati poslove koje se provlače kroz rad svakodnevno, no 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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        Općinski načelnik: 
 
        Mile  Pavičić, ing., v.r. 
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