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KLASA: 022-05/15-02/03 

URBROJ: 2177/05-01-15-4 

Kaptol,  17. kolovoza   2015. godine 



 ZAPISNIK 

 s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 17. kolovoza 2015. 

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

 

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

vijećnici: Slobodan Manović, Ivan Kmetić, Željko Haničar, Ivan Kralik, Dražen Tadijanović, 

Zdenko Kanižaj,  Ivica Mijoković, Marija Vuković i  Damir Poljanac – predsjednik 

Općinskog vijeća.  

 IZOČNI:  Slavko Šag, Željko Perić, Mate Jurić i Dražen Čakalić 

 

 DNEVNI RED 

1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice. 

2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području 

Općine Kaptol. 

3. Prijedlog Odluke o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim 

otpadom. 

4. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

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

tekstu predsjednik Vijeća) otvorio je trinaestu  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 12. sjednice Općinskog vijeća od 23. lipnja 2015. godine glasovanjem vijećnika je 

kao takav JEDNOGLASNO usvojen.  

 

Ad 2.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE 

DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

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

načelniku da ukratko obrazloži navedeni prijedlog Odluke. Općinski načelnik se zahvalio te 

ujedno pozdravio vijećnike i zahvalio im na dolasku. Načelnik je naglasio kako je ova 

sjednica sazvana prvenstveno zbog prijedloga odluke iz točke 2. dnevnog reda. Općina je 

raspisala javni natječaj te je sve objavljeno u elektronskom oglasniku javne nabave. 

Imenovano povjerenstvo pregledalo je ponudu tvrtke Komunalac koji je ujedno bio i jedni 

ponuditelj. Ponuda tvrtke Komunalac je ispravna i valjana. Na kraju svog izlaganja načelnik 

je naglasio kako se ovaj prijedlog donosi prvenstveno zbog škole, ambulante i Općine koji 

imaju vlastite kotlovnice, te samim time imaju obvezu češćeg kontroliranja dimnjaka, ali i 

zbog svih drugih građana, prvenstveno onih koji će se priključiti na plin je prije priključenja 

moraju imati atest za dimnjak. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te predložio da se uz 

uplatnice za odvoz smeća dostavi i obavijest o dimnjačarskoj službi za naše područje, a potom 

je otvorio raspravu, kako nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM 

odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih 

poslova na području Općine Kaptol. 

 



Ad 3.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O SAKUPLJANJU, ODVOZU I POSTUPANJU SA 

SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM 
 Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda riječ prepustio načelniku. 

Načelnik je naglasio kako se radi o prijedlogu odluke koja će regulirati odvojeno prikupljanje 

otpada. Sam prijedlog odluke izradila je tvrtka Komunalac za sve gradove i općine. Zakonska 

odredba tiče se odvojenog prikupljanja otpada a kako bi se iskoristio koristan otpad. Na kraju 

svog izlaganja načelnik je naglasio kako će ovakvo prikupljanje imati i nešto veću cijenu. 

Budući da je grad Požega kao većinski vlasnik već prihvatio povećanje cijena, očitovanje 

Općine na novi cjenik je „nebitno“. Starinska domaćinstva i dalje će imati popust od 30 % na 

uslugu odvoza smeća. Regionalni centar za zbrinjavanje otpada bit će u Novoj Gradišci dok 

će u Požegi biti samo pretovarna stanica. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 

raspravu. Gosp. Ivan Kralik zamolio je načelnika da se pokuša pronaći rješenje za 

zbrinjavanje životinjskog otpada u vrijeme kolinja. Načelnik je potvrdio kako za to još nema 

rješenja te da će isto pitanje postaviti na sljedećoj sjednici Komunalca. Gosp. Zdenko Kanižaj 

postavio je pitanje kada Komunalac planira zamijeniti postojeće posude za odvoz smeća? 

Naglašava kako djelatnici pri odvozu neadekvatno rukuju s kantama te su gotovo svi poklopci 

polomljeni. Načelnik je odgovorio kako to u Alilovcima nije slučaj, te da svakako treba 

zatražiti novu posudu u tvrtki Komunalac. Budući da više bilo pitanja, pristupilo se 

glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je Prijedlog Odluke o sakupljanju, 

odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom. 

 

Ad 4.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu  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, dok je mreža gotovo u 

potpunosti izgrađena (potrebno je završiti još cca 150 m). Pomaknut je rok za završetak 

radova na 31.10.2015., a uz to promijenit će se i podizvoditelj radova za uređaj. Novi 

podizvoditelj je tvrtka KA-eko iz Karlovca. Općina je objavila na web stranici i oglasnoj ploči 

Općine  natječaj za pripravnike. Plan je primiti 4 pripravnika (dva u jedinstveni upravni odjel 

te dva u komunalni pogon). Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta odvijaju se 

kontinuirano, a paralelno s njima Općina provodi sanaciju od poplava budući da Hrvatske 

vode još ništa nisu napravile na području naše Općine. Na kraju izlaganja načelnik je naglasio 

kako je bio veći kvar na traktoru, popravak i redovan servis koštat će Općinu oko 23.000,00 

kn. Gosp. Dražen Tadijanović postavio je pitanje tko će vršiti testiranje pripravnika? Načelnik 

je odgovorio kako će to najvjerojatnije biti gđa. Sunčica Bajić iz Županije, budući da Županija 

ima već uhodan sistem testiranja svih pripravnika. Gosp. Slobodan Manović pozdravio je sve 

prisutne te naglasio kako je on preselio u Požegu te kako mijenja adresu te samim time više ne 

može biti općinski vijećnik. Nadalje je naglasio kako će ga zamijeniti netko iz stranke HDZ-a 

koja  je i njega predložila.  Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se 

načelniku, zamjeniku načelnika te svim vijećnicima na odazivu i zatvorio 13. sjednicu 

Općinskog vijeća u 20:45 sati.  

 

Zapisničar: 

 

Josip Soudek, spec.oec.   

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Damir Poljanac, dipl. ing. 

 


