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ZAPISNIK 
 
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 11. svibnja 2012. godine  s 
početkom u 20:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 
vijećnici: Zvonko Jelušić,  Dražen Tadijanović, Mate Jurić, Damir Gril, Vlado Mautner, 
Slobodan Manović, Ivica Mijoković, Dražen Čakalić, Damir Poljanac – predsjednik 
Općinskog vijeća, Zdenko Tauš (predstavnik češke nacionalne manjine). 
 IZOČNI: Josip Pranjić, Pavao Pavlović, Željko Perić, Antun Šmitpeter. 
 
DNEVNI RED  
 
1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu. 
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2011. godine do 31.12.2011. 

godine. 
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini 

Kaptol u 2011. godini. 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2011. godinu u 

Općini Kaptol. 
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu. 
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke priključenju na komunalne vodne građevine. 
8. Pitanja i prijedlozi o različitom. 
 

REALIZACIJA DNEVNOG REDA 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol, g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 
predsjednik Vijeća) otvorio je sedamnaestu sjednicu Općinskog vijeća Općine Kaptol u 20:00 
sati. Pozdravivši sve nazočne, te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red. Kako 
pitanja u svezi dnevnog reda nije bilo, daje dnevni red  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. 
Kako nitko nije imao  zamjerku na  zapisnik niti dopunu ili izmjenu zapisnika,  predsjednik 
Vijeća daje ga na glasovanje. Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća od 29. ožujka   2012. 
godine glasovanjem vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen. 
 
 
 
 
 



Ad 2.) 
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA ČUNA OPĆINE KAPTOL 

 ZA 2011. GODINU 
Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda, te utvrdio kako je donošenje 

ove odluke stvar „tehničke prirode“. Predsjednik Vijeća naglasio je kao se odluka donosi radi 
usklađenja sa zakonom. Riječ je prepustio općinskom načelniku da ukratko iznese 
informacije iz navedene točke. Općinski načelnik uz naznaku da je prijedlog ove Odluke 
dostavljen u materijalima, uputio je vijećnike na bitne činjenice.  Smatrajući bitno, naveo je: 
u 2011. godini Općina Kaptol ostvarila je 91,63 % proračunskih prihoda od planiranog, dok 
su rashodi realizirani s 95,47% od planiranog. U 2011. godini Općina je ostvarila višak 
prihoda u iznosu od 299.322,66 kn, ali preneseni gubitak iz prošlih razdoblja iznosio je 
477.338,62 kn, te je ipak ostvaren manjak u iznosu od 178.015,96 kn, a što se planira 
podmiriti u 2012. godini. 

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 Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2011. godinu. 

 
 

Ad 3.) 
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD 

 01.07.2011. - 31.12.2011. GODINE 
Predsjednik Vijeća otvorio je treću 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. Načelnik u materijalima za sjednicu 
nije dostavio i materijale za ovu točku te je Izvješće 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 01.07.2011.-31.12.2011. godine 

 
 

Ad 4.) 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKTA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE U OPĆINI KAPTOL ZA 2011. GODINU 
Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda, te riječ prepustio općinskom 
načelniku da obrazloži navedeno Izvješće. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj riječi 
Naglasio je kako je ovo izvješće o utrošenim sredstvima, a čije su stavke preuzete iz 
proračuna Općine Kaptol, te naglasio kako nema nešto posebno dodati, a vezan za ovaj 
prijedlog.  
 Predsjednik Vijeća otvorio raspravu, te napomenuo kako se o točci i nema što 
raspravljati osim možda koje pitanje ako nekome nešto nije jasno. Pozvao je  vijećnike na 
glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen Izvješće o izvršenju programa gradnje 
objekata komunalne infrastrukture u Općini Kaptol za 2011. godinu u Općini Kaptol. 
 
 
 
 
 
 



Ad 5.) 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU U OPĆINI KAPTOL 
 Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj 
riječi te naglasio kako je donošenje Izvješća obvezatno, a u odnosu na prošlogodišnji plan 
ovdje je prikaz realizacije. Općinski načelnik je također naveo da je  iz članka 1. Prijedloga 
vidljivo za što se troše prihodi, a iz 2. članka je vidljivo koji je dio utrošen  za ovu namjenu, 
dok je iz članka 3., a sukladno izmjenama i planu, vidljivo usklađena i ova odluka.   
 Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije bilo 
pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Izvješće o 
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu u Općini Kaptol. 
 

 
Ad 6.) 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORA ČUNA  
OPĆINE KAPTOL ZA 2012. GODINU 

Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 
načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. (Prilikom čitanja naslova 6. točke 
dnevnog reda, sjednici je pristupio vijećnik g. Dražen Čakalić u 20:35 sati). Općinski načelnik 
je naglasio kako je i ova odluka „tehnička“, tj. proračun se mora uravnotežiti. Općinski 
načelnik naglasio je kako je prijedlog ove odluke dostavljen u materijalima za sjednicu, a na 
petoj razini iako je zakonska obveza na trećoj razini. Općinski načelnik sustavno je naglasio 
sve promjene koje prate ovaj rebalans kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.  

Predsjednik Vijeća se zahvalio općinskom načelniku, a kako nije bilo pitanja, 
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog I. izmjene i 
dopune proračuna Općine Kaptol za 2012. godinu.  

 
 

AD 7. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PRIKLJU ČENJU NA 

KOMUNALNE VODNE GRA ĐEVINE 
Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni Prijedlog. Općinski načelnik naglasio je kako se po 
novoj odluci javio problem kvadrature, odnosno ispalo je da je većina kuća veća od 200m² te 
proizlazi da cijena nije takva kakvom je prezentiramo. Načelnik je predložio da cijena za veće 
građevine od 200m² bude 900,00 kn. Predsjednik vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 
raspravu. G. Zdenko Tauš podržao je načelnikov prijedlog uz naglasak da nije velika razlika u 
cijeni te istu smatra prihvatljivom. Općinski načelnik naglasio je kako cijena mora biti 
stimulirajuća da se ljudi priključuju, te potvrdio da otkako je smanjena cijena priključka 
povećan je interes za priključenje. G. Dražen Tadijanović postavio je pitanje načelniku 
vezano uz postotak uplaćenog doprinosa prilikom legalizacije, odnosno koliko se vraća u 
općinski proračun. Općinski načelnik odgovorio je da je to 50% uplaćenog komunalnog 
doprinosa.   

Predsjednik Vijeća se zahvalio općinskom načelniku, a kako više  nije bilo pitanja, 
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o 
izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. 

 
 

 



AD 8.) 
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLI ČITOM 

Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda, te  pozvao vijećnike da upute 
svoja pitanja općinskom načelniku. Prvi se za riječ javio općinski načelnik, osvrnuo se na 
najveću manifestaciju u Općini „Vino – kap“ koja je relativno dobro prošla, bilo je dosta 
izlagača, ali malo posjetitelja. Isto tako načelnik naglašava kako je održan i festival, a na koji 
su pismeno pozvani svi vijećnici, kako vijećnika tako i ostalih mještana naše Općine bilo je 
jako malo. Načelnik je naglasio kako je otvaranje ponuda za IPARD premješteno s 
20.04.2012. na 21.05.2012. god., a iz razloga jer se nije stiglo odgovoriti na sve upite 
ponuditelja. G. Damir Gril postavio je pitanje načelniku o  planiranju početka radova na 
sustavu odvodnje Češljakovci i Golo Brdo. Općinski načelnik odgovorio je kako ako sve 
prođe u redu s otvaranjem, radovi bi trebali početi početkom srpnja 2012. Na kraju sjednice 
načelnik je naglasio kako je ovo zadnja godina mandata, te da će se ove godine održati i Dan 
općine sa svećenom sjednicom 29.06.2012. Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik 
Vijeća zahvalio se općinskom načelniku i zamjeniku te vijećnicima na odazivu  i zaključio 17. 
sjednicu općinskog vijeća u 21:10 sati 
 

 
 

Zapisničar: 
 
Josip Soudek, oec.   
 
 
 

Predsjednik općinskog vijeća: 
 

Damir Poljanac, dipl. ing. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


