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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 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  01.07.2011. godine  do 31.12. 2011. godine  

 
 
 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i 
odredbama Statuta Općine Kaptol podnesem izvješće o radu za period od  01.07. 2011. 
godine do 31.12.2011. godine. 
 U okviru svojih ovlasti tijekom izvještajnog mandata 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 četiri. Sveukupno na četiri sjednice Općinskog vijeća doneseno je 29 akata. 
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 tridesetak akta načelnika, 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“.  
Informacijama koje dijelimo sa građanima naše općine, a i šire, u okviru Lotus istraživanja u 
organizaciji Gonga koje je ocjenjivalo transparentnost rada lokalnih samouprava s ponosom 
ističemo da smo, od  560 lokalnih samouprava na području RH, svrstani u kategoriju 
transparentni, odnosno da smo na području naše županije jedini, uz grad Požegu, ocijenjeni 
kao transparentni, dok su druge jedinice ocijenjene kao netransparentne i izuzetno 
netransparentne. 
 Ovdje posebno ističem rad zamjenika načelnika, gospodina Josipa Soudeka, koji je 
velikom mjerom zaslužan za to, jer za informiranje građana preko weba ne koristimo usluge 
servisa nego on to osobno radi i to vrlo često izvan radnog vremena. 
 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 još  nažalost traju i danas.  
 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. Zajedno smo proveli do sada najveći takav postupak, te bez većih problema putem 
operativnog leasinga nabavili komunalnu opremu za našu Općinu vrijedno gotovo 850.000,00 



 2 

kn. Kao što vjerojatno već znate, naš komunalni pogon je ove godine preuzeo i zimsku službu 
te prema pohvalama koje smo dobili smatram da je naša odluka o nabavci komunalne opreme 
i više nego dobra. 
 Osim većih nabava sukladno Zakonu o javnoj nabavi značajan dio nabave se odnosi i 
na bave 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 uređenje sanitarnog čvora na zgradi društvenog doma u Novim Bešincima, 
kabliranje niskonaponske mreže u Požeškoj ulici i izgradnju suvremene javne rasvjete, 
izmjena dijela vodovodne mreže u ulici Malca,  izrada UPU Novi Bešinci.  Navedene radove 
financirali smo iz vlastitih sredstava, a  dobili smo i potporu iz MRR-a u iznosu od 
100.000,00 Kn, 
 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 
drugog  polugodišta prošle  godine u kojima je općina bila suorganizator ili pokrovitelj ili pak 
fizička i logistička potpora, od Rock-maratona,  koji je organizirala novoosnovana udruga, 
Udruga mladih Općine Kaptol,  zatim Županijske stočarske izložbe kojoj smo uz Agenciju za 
plaćanje suorganizator, natjecanja orača Požeško-slavonske županije, 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. Prilikom pokretanja postupka osnivanja JVP Požeško-
slavonske županije imenovan sam u upravno vijeće navedene ustanove te sam sudjelovao na 
nekoliko sastanaka oko ustroja Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije, koja 
će zaživjeti kroz nekoliko dana, jer upravo je izvršen izbor kandidata po javnom natječaju, a 
osigurana su i sredstva u državnom proračunu za rad iste.. 
 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. Ovdje moram 
spomenuti da smo tijekom prošle godine imali i požar na kući Ruže Terzić iz Kaptola,  gdje 
smo se angažirali osobno, kao i kroz financijska sredstva proračuna tako da smo obitelji bez 
većih financijskih prihoda obnovili stradalu kuću, do mogućnosti stanovanja i omogućili 
useljenje za Božić.  
 Gospodarska kriza koja je se implicirala, kako na  naš proračun, tako i na državni, 
rezultirala je otežanim poslovanjem. Uslijed stalnih otkaza i odlazaka stanovništva iz naše 
općine došlo je do smanjenja zaposlenosti, a time i direktno do smanjena proračuna, tako da 
su nam i prihodi od poreza na dohodak u konstantnom padu, a za usporedbu mogu reći da 
nam je porez na dohodak u razdoblju od 2009. do 2011. godina  manji za 350.000,00 kuna, 
što nam je godišnja rata kredita za dvoranu. No ono što nas svakako brine je, uvažavajući 
stanje i u državnoj blagajni, nedovoljna potpora iz državnog proračuna, jer bez nje nismo u 
mogućnosti voditi kapitalne investicije koje smo započeli, odnosno za koje već sada imamo 
potrebnu dokumentaciju, odnosno spremnih pet građevinskih dozvola za investicije ukupne 
vrijednosti oko 15 milijuna kuna. 
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 No unatoč svim teškoćama tijekom prošle godine uspješno smo završili tri velika 
projekta na području naše Općine i to: sustav navodnjavanja na području k.o. Kaptol, ukupne 
vrijednosti 3.5 milijuna kuna, kao i sustav javne vodoopskrbe naselja Ramanovci i Alilovci 
ukupne vrijednosti oko 2 milijuna kuna. Ove dvije investicije financirane su u potpunosti iz 
proračuna Hrvatskih voda i proračuna Požeško-slavonske županije. 
Ovdje svakako moramo spomenuti i radove na rekonstrukciji Školske ulice i raskrižja 
županijskih cesta u centru naselja Kaptol ukupne vrijednosti 1.8 milijuna kuna. Navedene 
radove u 99% iznosu financirala je Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije 
dok je općina sudjelovala u navedenom projektu sa financiranjem izrade projektne 
dokumentacije za semafor i priključka istoga na el.mrežu. 
 Na kraju ovdje s ponosom moram istaći da smo jedina općina na području naše 
županije, a i među rijetkima u širem okruženju, koja je uspješno aplicirala na IPARD 
program, mjera 301, kojim smo osigurali nepovratna sredstva u iznosu do 7 milijuna kuna bez 
PDV-a za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Češljakovci i 
Golo Brdo. Trenutno je fazi provedba natječajnog postupka, a sami radovi odvijat će se 
tijekom 2012. godine i u prvoj polovici 2013. godine. 
 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. 
  
 
 
 

        Općinski načelnik: 
 
        Mile  Pavičić, ing.,v.r. 

 
 
 


