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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  01.07.2012. godine  do 31.12. 2012. godine  
 
 
 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i odredbama 
Statuta Općine Kaptol podnesem izvješće o radu za period od  01.07. 2012. godine do 31.12.2012. 
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 tri. 
Sveukupno na tri sjednice Općinskog vijeća donesen je 21 akt. Osim pripreme akata za sjednice 
općinskog vijeća kao općinski načelnik donio sam niz pojedinačnih akata, kao što su zaključci, kao i 
drugih akata sukladno zakonodavnom okviru koji regulira rad i obveze Jedinica lokalne samouprave, a 
ukupno je doneseno također 21 akt načelnika, što zaključaka, što odluka i planova.  
 Ovdje moram istaći rad zamjenika načelnika, gospodina Josipa Soudeka, koji je velikom 
mjerom zaslužan  za informiranje građana  o svim aktima preko weba, jer  ne koristimo usluge servisa 
nego on to osobno radi i to vrlo često izvan radnog vremena. 
 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, koji je 
licencirana osoba za provedbu postupka javne nabave.. Prošle godine provedeno je ukupno 5 
postupaka 
 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 za realizaciju su bili 
zaduženi i ostali djelatnici općine 
 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 izgradnju zadnje faze druge etape 
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Kaptol i Komarovci, dužine preko 900m, 
vrijednosti preko 370.000,00 Kn, bez cijevi, jer iste je osigurala općina,  gdje su nam 90% sredstava 
osigurale Hrvatske vode i to naknadno, tako da smo sada u pretplati Tekiji d.o.o. 123.000,00 Kn, a ista 
će biti utrošena  ove godine za realizaciju prve faze treće etape.  Izradili  smo idejno rješenje 
gospodarske zone Novi Bešinci i lokacijsku dozvolu očekujemo kroz koji dan.   
Osim navedenih radova koncem godine krenuli smo u investicije na izgradnji sustava odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda naselja Alilovci, ukupne dužine cjevovoda cca. 600 m, vrijednosti 
354.560,00 Kn od čega smo temeljem natječaja od Ministarstva poljoprivrede dobili 150.000,00 Kn. 
Kako je uvjet bio da i mi osiguramo 50% sredstava, bez PDV-a, da bi dobili  navedeni iznos ušli smo 
u investiciju računajući na to da ćemo svoj dio sredstava platiti tijekom 2013. godine, a što smo i 
učinili. 
Koncem godine, također putem javnog natječaja, dobili smo sredstva Ministarstva regionalnog razvoja 
i fondova EU za obnovu zgrade stare škole u Ramanovcima i obnovu zgrade društvenog doma u 



  

Alilovcima. Ukupno smo od Ministarstva dobili 225.000,00 Kn od čega 75.000,00 Kn za obnovu 
škole u Ramanovima, gdje su postavljene pločice  na površini cca 200 m2, dok smo za društveni dom u 
Alilovcima dobili 150.000,00 Kn gdje smo napravili novu armirano-betonsku ploču i novo krovište sa 
građevinskom limarijom. Obveza Općine je bila participirati sa minimalno 10% sredstava. Ovi radovi 
su započeli u drugoj polovici 11. mjeseca kada smo dobili ugovore, tako da smo bili u vremenskom 
tjesnacu za realizaciju istih, kako zbog kratkog roka tako i zbog loših vremenskih uvjeta koji su 
ometali radove, posebice  na domu u Alilovcima. 
 Potkraj godine dobili smo, temeljem natječaja iz 2011. godine, od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU, kotao snage 90KW koji smo namijenili za vatrogasni dom u 
Kaptolu, tako da smo do konca godine napravili projektnu dokumentaciju i nabavili materijal za novi 
dimnjak od 7m visine, te započeli sa radovima instalacije centralnog grijanja u cjelokupnom domu kao 
i građevinske radove na rekonstrukciji dijela zgrade doma za novu kotlovnicu. Radovi su završeni i 
plaćeni ove godine. 
 Osim navedenih poslova značajan 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 Udruga mladih Općine Kaptol,  zatim 
Županijske stočarske izložbe kojoj smo uz Poljoprivrednu agenciju suorganizator,  pa do Pudarijade,  
gdje samo dali veliki doprinos u njihovim realizacijama i uspješnosti. 
 Kao općinski načelnik i zakonski predstavnik općine sudjelovao sam na 1.sjednici skupštine 
Tekije d.o.o., na dvije sjednice skupštine JVP Požeško-slavonske županije te dao aktivan doprinos u 
raspravama na istim.  
 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.  
 Gospodarska kriza koja je se implicirala, kako na  naš proračun, tako i na državni, rezultirala 
je otežanim poslovanjem no unatoč teškim vremenima uspjeli smo iz Ministarstva povući ukupno 
425.000,00 Kn što i nije tako loše za godinu koja je iza nas.  
 Moramo ovdje spomenuti i činjenicu da smo značajan dio vremena potrošili oko IPARD 
investicije na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Češljakovci i Golo 
Brdo, tako da smo  tijekom mjeseca listopada potpisali ugovor sa Agencijom za plaćanje u iznosu 
4.800.000,00 Kn, a koncem godine potpisali smo i ugovor sa izvođačem radova, tvrtkom Coning 
ecogradnja d.o.o. iz Varaždina, na iznos 4.600.000,00 Kn bez PDV-a, koja nažalost zbog svojih 
poteškoća nije još počela sa radovima, ali su po opomeni pred raskid ugovora, koja im je poslana prije 
petnaestak dana, odgovorili da su završili restrukturiranje  koncerna Coning te da će poslove započeti 
ovaj tjedan. 
  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. 
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