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ZAPISNIK 
 
sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 21. rujna 2012. godine  s 
početkom u 20:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 
vijećnici:  Dražen Tadijanović, Pavao Pavlović, Mate Jurić, Damir Gril, Željko Perić, Vlado 
Mautner, Dražen Čakalić, Zvonko Jelušić, Josip Pranjić, Željko Haničar i Damir Poljanac – 
predsjednik Općinskog vijeća. 
  
IZOČNI: Slobodan Manović, Ivica Mijoković, Zdenko Tauš – svi opravdali izostanak. 
 
 
DNEVNI RED 
 
 
1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Izvješće mandatnog povjerenstva. 
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Kaptol. 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu. 
5. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2012. godine. 
6. Pitanja i prijedlozi o različitom. 
 
 
 
REALIZACIJA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol, g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 
predsjednik Vijeća) otvorio je devetnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 20:00 
sati. Pozdravivši sve nazočne, te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dopunjeni dnevni red 
s jednom točkom. Kako pitanja u svezi dnevnog reda nije bilo, daje dopunjeni dnevni red na 
glasovanje. Materijal za dopunjenu točku dnevnog reda podijeljen je vijećnicima netom prije 
sjednice.  
Glasovanjem vijećnika dopunjeni dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen, te ga čine 
slijedeće točke: 
 
1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Izvješće mandatnog povjerenstva. 
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 

Kaptol. 
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu. 
5. Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.01.-30.06.2012. godine. 
6. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2011. godinu.  
7. Pitanja i prijedlozi o različitom. 
 
 

 



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, a također i 
materijale za točke dnevnog reda, a koje su naknadno uvrštene u dnevni red, dostavljeni su na 
sjednici. Predsjednik Vijeća daje zapisnik s prošle sjednice na raspravu. Gospodin V. Mautner 
iznosi dvije stavke iz prošlog zapisnika kao netočne i to:  

Ad. 4.) rečenica: Naglasio je kako je Općina Kaptol još prošle godine kandidirala 3 
objekta (zgrada Općine, Vatrogasni dom u Kaptolu i višenamjenska zgrada za igralištu) za 
donaciju peći na pelete. Ispravno je: Naglasio je kako je Općina Kaptol još prošle godine 
kandidirala 3 objekta (zgrada Općine, Vatrogasni dom u Kaptolu i višenamjenska zgrada na 
igralištu) za donaciju peći na pelete. 

Ad. 5) rečenica: Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj riječi te naglasio kako je 
pozajmica korisna u ovom trenutku, a iz razloga jer su tokom mjeseca lipnja dospjeli na platu 
veći projekti: kanalizacija, križ u groblju, Prostorni plan. Ispravno je: Općinski načelnik 
zahvalio se na ukazanoj riječi te naglasio kako je pozajmica korisna u ovom trenutku, a iz 
razloga jer su tokom mjeseca lipnja dospjeli na naplatu veći projekti: kanalizacija, križ u 
groblju, Prostorni plan. 

Kako više nije bilo zamjerki na zapisnik niti dopunu ili izmjenu zapisnika,  
predsjednik Vijeća daje ga na glasovanje. Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća od 19. 
lipnja 2012. godine glasovanjem vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen. 

 
 

Ad 2.) 
IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točki dnevnog reda te naglasio kako je općinski 

vijećnik Antun Šmitpeter preminuo, te da ga ima pravo zamijeniti druga osoba s liste stranke 
HSU. Predsjednik vijeća zamolio je člana Mandatnog povjerenstva da iznese izvješće. 
Gospodin Dražen Čakalić, član Mandatnog povjerenstva pročitao je izvješće te konstatirao da 
gospodin Željko Haničar ovim putem postaje novi član Općinskog vijeća Općine Kaptol. 
Predsjednik Vijeća pročitao je prisegu, a novoimenovani član je svečano prisegnuo. (U toku 
druge točke sjednici je pristupio g. Ž. Perić te po istoj i glasovao.) Kako nije bilo pitanja po 
ovom izvješću, glasovanjem svih vijećnika Izvješće Mandatnog povjerenstva je kao takvo 
usvojeno.   

 
Ad 3.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROST ORNOG 
PLANA UREĐENJA OPĆINE KAPTOL 

Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni prijedlog Odluke. Općinski načelnik se zahvalio, te 
naglasio kako je Prostorni plan „živi“ dokument koji se mijenja i podložan je promjenama. 
Načelnik naglašava najbitnije: po ovom dokumentu rapravljalo se u više navrata. Sam proces 
započet je još krajem 2011. Izvođač Plana je Zavod za prostorno planiranje Požeško-
slavonske županije. Ukupno je poslano kroz cijeli proces izrade 237 raznih dopisa. Granice 
građevinskog područja malo su promijenjene, a najveća je promjena u Ramanovcima na 
zahtjev gosp. Josipa Ergovića. Zona „Mladi gaj“ po novom zakonu kao takvo područje više 
ne može postojati, ali se temeljem zakona o legalizaciji tamošnji objekti mogu legalizirati. Na 
kraju izlaganja načelnik je naglasio kako je u srijedu 26. rujna u općini predavanje o 
legalizaciji pa koga interesira neka slobodno dođe.  



Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja Općine Kaptol. 

 
 

Ad 4. 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA ČUNA OPĆINE KAPTOL  

ZA 2012. GODINU 
Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda, te riječ  prepustio 

općinskom načelniku da ukratko obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik je naglasio 
kako je Zakonom obvezujuće da načelnik upozna Vijeće o ostvarenju proračuna za proteklih 
6 mjeseci. Načelnik je nadalje naglasio kako je sve u materijalima, a koje je pomogla 
sastaviti gđa. Sunčica Bajić koja radi internu reviziju u Općini Kaptol. Načelnik je u svom 
izlaganju prošao kroz cjelokupan polugodišnji izvještaj, a gdje je u zadnjem stupcu 
postotkom iskazan iznos ostvarenje,  prema prethodno utvrđenom planu. Načelnik je na kraju 
izlaganja naglasio kako ovaj izvještaj nije potpun, a iz razloga jer u njega nije ušla 2. rata za 
komunalnu naknadu, porez na tvrtku (plaća se u drugoj polovici godine), te su stoga i vidljiva 
odstupanja u korist ostvarenja prihoda. Zadnji list iz materijala ove točke riječima sve 
objašnjava, a gdje se vidi da se proračun realizira prema planu, odnosno da prihodi prate 
rashode. Isto tako naglasio je kako je ovogodišnje 1. polugodište po ostvarenju prihoda za 
oko 20.000,00 manje od 1. polugodišta 2011. godine. Kako nije bilo upita, pristupilo se 
glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu. 

 
 

Ad 5.) 
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD 

 01.01.2012.-30.06.2012. GODINE 
Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeno Izvješće. Općinski načelnik se zahvalio, te naglasio 
kako se ovakvo Izvješće piše temeljem zakonske osnove. Budući da Izvješće nije bilo sastavni 
dio materijala, načelnik ga je pročitao vijećnicima. Najbitnije činjenice iz navedenog 
šestomjesečnog razdoblja su zabilježene, ali ipak to nije dnevnik da bi se pisalo svaki dan. 
Predsjednik Vijeća se zahvalio načelniku, a kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je  Izvješće o radu općinskog načelnika za period 
01.01.2012.-30.06.2012. godine. 

 
Ad 6. 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE 
KAPTOL ZA 2011. GODINU 

 Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom 
načelniku da pobliže pojasni navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj 
riječi te naglasio kako je ovo standardni dokument koji moramo donijeti početkom svake 
godine, ali zbog kašnjenja ulaznih podataka od strane Tekije nismo do sada uspjeli sačiniti 
ovo izvješće. Načelnik je nadalje naglasio kako su količine navedene u Prijedlogu preuzete s 
računa tvrtke Tekije d.o.o., a koja je sakupljač otpada na našem području. G. Željko Perić 
upozorio je bespravno odlaganje smeća uz cestu Kaptol – Ramanovci. G. D. Tadijanović 
postavio je pitanje vezano za otkup opasnog otpada. Načelnik je naglasio kako je takvu akciju 
negdje prije organizirala Savjetodavna služba, ali zbog slabe informiranosti nije dobro 
provedena. Načelnik je naglasio kako će u proljeće zasigurno biti akcija sakupljanja otpada i u 



Kaptolu. Predsjednik Vijeća, zahvalio se općinskom načelniku te otvorio raspravu, a budući 
da se nitko nije javio za riječ, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom 
prihvaćen je prijedlog Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 
2011. godinu 

 
Ad 7.) 

Pitanja i prijedlozi o razli čitom 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te pozvao vijećnike da upute svoja 
pitanja općinskom načelniku. Prvi se za riječ javio općinski načelnik te naglasio kako je 
trenutačno IPARD goruće pitanje. Budući da je sve jasno definirao i rokovi su dugi i 
potrebno je mnogo strpljenja da bi se sve to dočekalo. Općina je raspisala natječaj, ali budući 
da je stigla samo jedna ponuda i to od Hypo banke, bit će odbijena kako neprihvatljiva iz 
razloga jer je postignut dogovor s HBOR-om te će po ponovljenom natječaju tražena sredstva 
biti višestruko povoljnija.  
G. Željko Perić postavio je pitanje glede priključka na vodoopskrbu u Ramanovcima. 
Načelnik naglašava kako se zahtjevi mogu podnositi i to Tekiji, a potrebna dokumentacija je: 
posjedovni list, katastarski izvadak i građevinska dozvola. Problem će biti ako ne bude 
dostatan broj priključaka jer tad voda neće biti tehnički ispravna.  
G. D. Tadijanović postavio je dva pitanja: Tko snosi odgovornost glede nepravovremenog 
završetka radova postavljanja križa na groblju, te ekološki incident Bistra? 
Načelnik je naglasio kako je cjelokupni sustav u vlasništvu županije, a jezero u vlasništvu 
Hrvatskih voda, sustavom nitko nije upravljao i to je bio najveći problem. Načelnik također 
naglašava kako će ta pravna ili fizička osoba biti definirana od Županijske skupštine i ona će 
se brinuti o održavanju sustava navodnjavanja.  
G. P. Pavlović mišljenja je da je nerealno u potpunosti presuši vodotok. Načelnik je 
odgovorio i na drugo pitanje g. Tadijanovića: Izvođač nije sankcioniran, a više je čimbenika 
zašto nije. Kao uslugu što radovi nisu pravovremeno završeni, izvođač je o svom trošku 
popravio stubište na mrtvačnici u Kaptolu te stubište pred ulazom u školsku dvoranu. G. 
Pavao Pavlović postavio je pitanje glede uništavanja imovine dvorane, stajališta za bus i dr. 
Načelnik je naglasio kako je osobno prijavio uništenje općinske imovine i podnio kaznenu 
prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a na policiji je sada da ustanovi tko je on te ga 
sankcionira. Načelnik je isto tako naglasio kako je na isti način postupio i ravnatelj škole te  
se već nagađa tko je odgovoran za oštećenje dvorane i drugih objekata.  
G. J. Pranjić predložio je da se ukoliko se pronađe krivac on i kazni.  
Na kraju načelnik je predložio vijećnicima da budući da se srednjoškolcima u udaljenim 
mjestima (Pakrac, Osijek, Brod, Zagreb) stanovanja ipak sufinancira autobusna mjesečna 
vikend karta, a iz razloga jer su oni od države zakinuti jer već koriste subvenciju za učenički 
dom. Dijalogom vijećnika jednoglasno je prihvaćeno da se navedenim učenicima sufinancira 
mjesečna vikend karta kao i protekle školske godine, tj. 50%.  
Gosp. D. Tadijanović upitao je načelnika da li postoji mogućnost dodatnog sufinanciranja 
prijevoza učenika srednjih škola u Požegi? Načelnik je odgovorio da su rebalansom 
proračuna skinuta sredstva za subvenciju jer je država obećala besplatan prijevoz. Mogućnost 
subvencije razmotrit će se kod donošenja novog proračuna. 
Budući da više nije bilo pitanja, Predsjednik Vijeća zaključio je sjednicu u 21:45. 
 
 
 ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK: 
 
  Josip Soudek         Damir Poljanac 


