
 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, 125/08,36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine 

Kaptol“ broj  03/09, 02/13 i 06/13), Općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće 

 

 I Z V J E Š Ć E   

o radu za period od  01. 01.2014. godine  do 30. 06.2014. godine  

 

 

 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i 

odredbama Statuta Općine Kaptol podnosem izvješće o radu za period od  01.01. 2014. 

godine do 30.06.2014. godine. 

 U    promatranom razdoblju  veliki dio poslova obavljao sam sa administrativne strane, 

tako da sam što raznih zaključaka, odluka, pravilnika, planova i izvješća, donio ukupno 50 

akata. 

Kako u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata sve prijedloge 

za sjednice općinskog vijeće, a kojih je u promatranom razdoblju bilo dvije, pripremio sam 

osobno uz pomoć stručne službe županije, koja mi je pomogla oko akata vezanih za 

donošenje  izvješća o izvršenju proračuna i izmjena istoga. Za dvije sjednice pripremio sam 

ukupno 12 raznih odluka, izvješća,  zaključaka  i dr. 

 Obzirom da sam ovlaštena osoba za provedbe postupka javne nabave i nabave 

bagatelne  vrijednosti koordinirao sam, dogovarao  i realizirao ove poslove sa zamjenikom 

gosp. Josipom Soudekom, koji je certificirana osoba za provedbu postupka javne nabave. 

 Nažalost ponovno ovdje  moramo spomenuti probleme oko provedbe IPARD projekta  

izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja češljakovci i Golo Brdo, 

koji je zbog problema ugovornog izvoditelja radova, zapao u poteškoće oko realizacije tako 

da je cijeli proces završio raskidom ugovora sa izvoditeljem i Agencijom za plaćanje, tako da 

smo  značajan dio vremena pripremali  dokumentaciju za  provedbu novog postupka javne 

nabave za  izbor novog izvoditelja radova, a što je u konačnosti realizirano otvaranjem 

ponuda početkom mjeseca lipnja, no nažalost do današnjeg dana nije još uvijek riješeno zbog 

žalbe jednog od natjecatelja. 

 Značajan dio vremena potrošen je na koordinaciju drugih malih projekata koje smo 

provodili, odnosno koje smo kandidirali na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova EU gdje smo ponovili kandidaturu od prošle godine za uređenje društvenog doma u 

naselju Novi Bešinci,  starog doma u Alilovcima i zgrade stare škole u Ramanovcima, a od 

čega nam je prihvaćen samo projekt završetka obnove zgrade stare škole u Ramanovcima. 

Kandidirali smo se uspješno na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti 

gdje smo dobili sredstva od skoro milion kuna za provedbu projekta energetske učinkovitosti  

obiteljskih kuća u vrijednosti od 996.000,00 Kn. Kandidirali smo  se na natječaj Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva,  gdje nam 

je odobren iznos od 70.000,0 kn za pomoć u izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda u naselju Alilovci. 

 Ovdje moram spomenuti da smo uspješno pomogli i nekim našim udrugama za 

aplikaciju na javni natječaj HEP-a za male donacije gdje su uspješno prošli Češka beseda i 

KUD Ivo Čakalić. 

 Kao predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o funkcioniranju cjelokupnog  

društvenog života stanovnika općine od kulture, sporta do zaštite i spašavanja. Ovdje  je 

svakako bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih djelatnosti, a što smo i uspjeli 

sa skromnim proračunom, gdje sa ponosom ističem da smo zajedno sa Češkom Besedom 

nekoliko mjeseci radili na pripremama održavanja velike kulturne manifestacije pod imenom 

„Dožnky“ ili Žetvene svečanosti. Naravno  da smo i sa drugim udrugama koordinirano radili 
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na provođenju njihovih aktivnosti  gdje moramo spomenuti NK Kaptol i završetak obnove 

igrališta i cijelog sportskog parka, kao i Udrugu veterana i dragovoljaca domovinskog rata 

gdje smo organizacijski pomogli oko podizanja spomen poprsja prvom hrvatskom 

predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, a  koje je svečano otvoreno povodom Dana Općine. 

 Posebno želimo istaći da smo tijekom promatranog razdoblja imali velike poteškoće 

na održavanju komunalne infrastrukture,  jer nam je ovo čudljivo vrijeme sa velikim 

količinama oborina u dva navrata napravilo velike štete na komunalnoj infrastrukturi koju je 

teško sanirati, jer se ove štete ponavljaju tijekom cijelog razdoblja tako da nam je mogućnost 

djelovanja vatrogasna, obzirom na broj kilometara nerazvrstanih cesta i visinu proračuna za 

održavanje iste. Ovdje moram napomenuti da smo u koordinaciji sa DVD-ima  sa područja  

naše općine koji su imali preko 150 intervencija,  kao i djelovanjem operativnih snaga zaštite i 

spašavanja, odnosno angažirane građevinske mehanizacije, moguće štete smanjili na što 

manju mjeru, no postoji nekoliko kritičnih točaka koje potrebno u narednom razdoblju 

kvalitetnije i dugotrajnije riješiti. 

 Teškoća poslovanja ogledala se i u činjenici značajno smanjene gospodarske 

aktivnosti na području cijele države pa tako i našem ruralnom prostoru a što je za posljedicu 

imalo i neredovite prihode proračuna koji za posljedicu imaju teže ostvarivanje zacrtanih 

planova. 

 Osim navedenog moram ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o.,  

kao i Komunalca Požega d.o.o.  sudjelovao na nekoliko sjednica. 

 Poštovani, u ovom kratkom izvješću nastojao sam prikazati samo glavni dio mojih  i 

aktivnosti općinske uprave  koje smo provodili no moram reći da je tu bilo i niz drugih 

poslova od protokolarnih do raznih pribivanja na sjednicama koordinacije na razini županije 

do raznih predavanja i edukacija. 

  

O  P  Ć  I  N  S  K  I    N  A  Č  E  L  N  I  K 
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