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KLASA: 022-05/15-02/04 

URBROJ: 2177/05-01-15-5 

Kaptol,  09. studenoga   2015. godine 



 ZAPISNIK 

 s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 09. studenoga 2015. 

godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 

 

NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 

vijećnici:Ivan Kmetić, Željko Haničar, Slavko Šag, Željko Perić, Mate Jurić, Denis Antolović, 

Zdenko Kanižaj  i  Damir Poljanac – predsjednik Općinskog vijeća.  

 IZOČNI:  Ivan Kralik i Dražen Čakalić, Dražen Tadijanović, Ivica Mijoković, Marija 

Vuković 

 

 DNEVNI RED 

1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 

2. Izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata. 

3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2015. godine do 30.06.2015. 

godine. 

4. Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2015. godinu. 

5. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem 

tekstu predsjednik Vijeća) otvorio je četrnaestu  sjednicu  Općinskog vijeća Općine Kaptol u 

18:00 sati. Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum pročitao je dnevni red 

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. Nitko od vijećnika nema zamjerku na 

zapisnik niti dopunu ili izmjenu zapisnika te ga predsjednik Vijeća daje na glasovanje. 

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća od 17. kolovoza 2015. godine glasovanjem 

vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen.  

 

Ad 2.) 

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA 

 Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te riječ prepustio predsjedniku 

Mandatne komisije. Gospodin Željko Perić pročitao je izvješće te konstatirao kako Slobodan 

Manović zbog preseljenja u Požegu više ne može biti član Općinskog vijeća. Nadalje je 

naglasio kako će ga zamijeniti slijedeći s liste HDZ-a tj. gosp. Denis Antolović  iz Golog 

Brda. Predsjednik Vijeća potom je  pročitao tekst prisege na što je gospodin Denis Antolović 

odgovorio „prisežem“ te potpisao prisegu. Samim time g. D. Antolović postao je punopravni 

član Općinskog vijeća Općine Kaptol. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćeno je Izvješće 

mandatne komisije . 

 

 

 

Ad 3.) 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD OD 01.01.2015. 

GODINE DO 30.06.2015. GODINE. 

Predsjednik Vijeća otvorio je treću  točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 

načelniku. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te ukratko referirao cijelo izvješće koje su 



svi vijećnici dobili u materijalima za sjednicu. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te 

otvorio raspravu. Budući da nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM 

odlukom svih vijećnika, Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.01.2015. godine 

do 30.06.2015. godine, je kao tako usvojeno.  

 

Ad 4.) 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA  

OPĆINE KAPTOL ZA 2015. GODINU. 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 

načelniku da obrazloži predloženo Izvješće. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te 

naglasio kako neće čitati cijelo izvješće budući da je ono bilo sastavni dio materijala za ovu 

sjednicu. Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako Općina od ove godine dobiva 

pomoć kao kompenzaciju za sredstva koja su joj umanjena zbog povrata poreza. Općinski 

prihodi drastično su smanjeni zbog ove reforme te ukoliko se nastavi zamišljeni plan, 

opstojnost Općine Kaptol postat će upitna. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 

otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM 

odlukom svih vijećnika, Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2015. 

godinu je kao takvo usvojeno.  

 

Ad 5.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike da upute svoja 

pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio općinski 

načelnik te naveo slijedeće: Radovi na Sustavu odvodnje Češljakovci - Golo Brdo odvijaju se 

otežano, kanalizacijska mreža je dovršena ali ostaju radovi na uređaju. Završili smo uređenje 

doma u N. Bešincima za što je Općina od MRRFEU dobila 122.000,00 kn. Na kraju svog 

izlaganja načelnik je naglasio kako je sve više administrativnih poslova koji opterećuju 

poslovanje Općine i od kojih općina nema nikakve koristi. Na kraju izlaganja zahvalio se 

svom zamjeniku na trudu u pisanju projekata jer su svi projekt koje je pisao za Općinu prošli 

administrativnu kontrolu, no samo je jedan odobren i financiran. Od projekata koristi su imale 

i udruge tako da je nešto novca od natječaja dobili KUD Ivo Čakalić, Češka beseda Kaptol, 

NK Kaptol, LAG Barun Trenk i Osnovna škola V. Korajca Kaptol i Udrua vinogradara. 

Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, 

predsjednik Vijeća zahvalio se svima na odazivu te zatvorio 14. sjednicu Općinskog vijeća u 

18:50 sati.  

 

 

 

Zapisničar: 

 

Josip Soudek, spec.oec.   

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Damir Poljanac, dipl. ing. 

 

 


