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KLASA: 022-05/15-02/2 

URBROJ: 2177/05-01-15-8 

Kaptol, 23. lipnja  2015. godine 

 

 



 ZAPISNIK 

 

 s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 23. lipnja 2015. godine s 

početkom u 20:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 

 

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

vijećnici: Željko Perić, Mate Jurić, Dražen Čakalić,  Ivan Kmetić, Željko Haničar, Ivan 

Kralik, Dražen Tadijanović, Zdenko Kanižaj,  Marija Vuković i  Damir Poljanac – 

predsjednik Općinskog vijeća.  

 IZOČNI: Slobodan Manović, Ivica Mijoković i  Slavko Šag 

 

 DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2015. godinu. 

3. Prijedlog Odluke o usklađenju PPU Općine Kaptol. 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Kaptol. 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika. 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika. 

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kaptol za 2015. Godinu. 

8. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

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

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

20:00 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 11. sjednice Općinskog vijeća od 27. ožujka 2015. godine glasovanjem vijećnika 

je kao takav JEDNOGLASNO usvojen.  

 

 

Ad 2.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KAPTOL 

ZA 2015. GODINU 

 Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te naglasio kako je Komisija 

za dodjelu nagrada i priznanja razmotrila prijedloge te donijela odluku da se svi prijedlozi 

prihvaćaju. Predsjednik Vijeća nadalje je riječ prepustio načelniku. Načelnik se zahvalio na 

ukazanoj riječi te pozdravio sve prisutne. Nadalje, načelnik je pojasnio kako je natječaj bio 

otvoren više od mjesec dana te kako su prijedloge dostavili, sukladno Odluci o dodjeli javnih 

priznanja, načelnik, zamjenik načelnika i NK Kaptol. Predsjednik Vijeća zahvalio se 



načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 

Općine Kaptol za 2015. godinu. 

 

Ad 3.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O USKLAĐENJU PPU OPĆINE KAPTOL 

 Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te konstatirao kako je prijedlog 

ove odluke rađen na temelju Zakonskih izmjena, odnosno usklađenje s novim Zakonom o 

građenju. Predsjednik Vijeća nadalje je riječ prepustio načelniku. Načelnik je naglasio kako se 

naš Prostornim plan usklađuje sa Zakonom. Na kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako 

u promjene u zonama dozvoljene gradnje no te izmjene nisu velike, te neće utjecati na buduću 

gradnju jer u općini Kaptol već 3 godine nije izdana niti jedna građevinska dozvola.  

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

pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o 

usklađenju PPU Općine Kaptol. 

 

Ad 4.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KAPTOL 

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

općinskom načelniku. Općinski načelnik naglašava kako se ova oduka mijenja iz nekoliko 

razloga a prvenstveno radi upošljavanja novih pripravnika. Ovim Prijedlogom odluke 

mijenjaju se nazivi radnih mjesta te je omogućeno upošljavanje i na pola radnog vremena. 

Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja, pristupilo 

se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 

o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol. 

 

Ad 5.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA 

OBRAČUN PLAĆA  SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 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 Općina dovedena u pitanje opstanka. Svi benefiti koje je općina 

imala u statusu „brdsko-planinska“ sada su ukinuti. Iznos povrata poreza je gotovo 

850.000,00 kn, planom je predviđen prihod od poreza na dohodak 1.500.000,00 kn a 

realizacija će biti oko 800.000,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 

raspravu. Gosp. Zdenko Kanižaj postavio je pitanje zašto smanjenja nema u rebalansu. 

Načelnik je odgovorio kako je ovo tehnički rebalans u koji smo ukalkulirali prihod i rashod za 

uređenje doma u N. Bešincima, a kako bi se investicija mogla realizirati. Budući da više nije 

bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika. 

 

 

 

Ad 6.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM 

MATERIJALNIM PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA 

OPĆINSKOG NAČELNIKA 

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

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj 



riječi te naglasio kako su ovo nužne mjere koje se moraju poduzeti kako bi se koliko toliko 

ublažio manjak u proračunu. Načelnik je naglasio kako se radi o smanjenju od 12% . Na kraju 

svog izlaganja načelnik je naglasio kako će se prava i dužnosti dužnosnika dodatno morati 

urediti Odlukom.  Predsjednik  Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio je raspravu.  Budući da 

nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika. 

 

AD 7.) 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL  

ZA 2015. GODINU 

 Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda, te  riječ prepustio općinskom 

načelniku da  pobliže obrazloži navedeni prijedlog. Općinski načelnik se zahvalio, te naglasio 

kako se radi o uvrštenju u proračun investicije uređenja društvenog doma u Novim 

Bešincima. Općina je dobila sredstva od MRRFEU te je ista dužna uvrstiti i u proračun. Na 

kraju svog izlaganja načelnik je naglasio kako će pravi rebalans biti na jesen. Predsjednik 

Vijeća se zahvalio načelniku, te otvorio raspravu. Gosp. Zdenko Kanižaj postavio je pitanje 

zašto u Vijeću više nema gosp. Tauša. Načelnik je odgovorio kako Češka beseda više nema 

predstavnika jer na području Općine više nema Češke nacionalne manjine, odnosno nema 

dovoljan broj osoba koji se izjašnjavaju kao Česi, te samim time nije bio izbor za 

predstavnika nacionalne manjine. Kako više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 

JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Općine 

Kaptol za 2015. Godinu. 

 

Ad 8.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 Predsjednik Vijeća otvorio je osmu  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, prvenstveno jer se još nije pristupilo izgradnji uređaja. Očekujemo pomicanje roka 

za izvođenje radova. Riješeno je darovanje zgrade Općine, potrebno je još samo potpisati 

ugovor o darovanju sa školom. Prekriva se zgrada ambulante, a općina će u toj investiciji 

sudjelovati sa 20% ukupnih troškova. Započeli su radovi na uređenju društvenog doma u 

Doljanovcima. Proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti za uređenje društvenog 

doma u Novim Bešincima. Zaklada Slagalica odobrila je LAG-u 12.000,00 kn bespovratnih  

sredstava za sadnju zelenila u Češljakovcima i Golom Brdu. Na kraju svog izlaganja načelnik 

je još jednom sve vijećnike pozvao na svečanu sjednicu povodom dana Općine. Predsjednik 

Vijeća zahvalio se načelniku, a zbog spriječenosti dolaska, Dražen Tadijanović i Dražen 

Čakalić ispričali su se zbog obveza te potvrdili svoju odsutnost na svečanoj sjednici. Budući 

da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, zamjeniku načelnika te 

svim vijećnicima na odazivu i zatvorio 12. sjednicu Općinskog vijeća u 21:00 sat.  

 

Zapisničar: 

 

Josip Soudek, spec.oec.   

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Damir Poljanac, dipl. ing. 

 

 


