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KLASA: 022-05/15-02/05 

URBROJ: 2177/05-01-15-21 

Kaptol,  21. prosinca   2015. godine 

 



 ZAPISNIK 

 s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 21. prosinca 

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, Ivan Kralik, Željko Haničar, Slavko Šag, Željko 

Perić, Dražen Tadijanović,  Ivica Mijoković, Marija Vuković, Mate Jurić, Denis 

Antolović, Zdenko Kanižaj  i  Damir Poljanac – predsjednik Općinskog vijeća.  

 IZOČNI:  Dražen Čakalić,  

 

 DNEVNI RED 

1. Usvajanje  zapisnika s prethodne sjednice 

2. Prijedlog Proračuna Općine Kaptol za 2016. godinu. 

3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kaptol  za 2016. godinu. 

4. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. 

godinu. 

5. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja 

na području Općine Kaptol za 2016. godinu. 

6. Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol za 2016. godinu. 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. 

godinu. 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. 

godinu. 

9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

u Općini Kaptol. 

10.  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2016. godinu na području Općine Kaptol. 

11.  Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2016. 

godini. 

12.  Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima  za osjemenjivanje 

 goveda. 

13.  Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima. 

14.  Prijedlog odluke o dodjeli  sredstava za novorođenčad. 

15.  Prijedlog  III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2015. 

godinu  

16.  Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 

2015. godinu. 

17.  Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 

2015. godinu. 

18.  Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2015. godinu. 

19.  Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol. 



20.  Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2015. godinu na području Općine Kaptol. 

21.  Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 

 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

 Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u 

daljnjem tekstu predsjednik Vijeća) otvorio je petnaestu  sjednicu  Općinskog 

vijeća Općine Kaptol u 18:00 sati. Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da 

postoji kvorum predložio je dnevni red koji je uručen svim vijećnicima zajedno 

s materijalima. 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 14. sjednice Općinskog 

vijeća od 09. studenog 2015. godine glasovanjem vijećnika je kao takav 

JEDNOGLASNO usvojen.  

 

Ad 2.) 

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2016. GODINU 
 

 Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te naglasio kako 

je kraj godine te je potrebno donijeti proračun za slijedeću godinu. Riječ je 

nadalje prepustio načelniku da pojasni prijedlog proračuna. Načelnik se zahvalio 

predsjedniku ali i vijećnicima na odazivu. Prije pojašnjavanja proračunskih 

pozicija naglasio je kako je proračun napravljen na 5. razini, objavljen na web 

stranici u zakonskom roku te da niti jedan prijedlog za možebitnu izmjenu nije 

pristigao. Budući je napravljen iako nisu poznate sve činjenice, te je on baziran 

na ovogodišnjem iznosu.  

Nadalje je načelnik detaljno prošao kroz sve stavke prihoda i rashoda. Naglasio 

je kako su prihodi bazirani na razini 3.300.000,00 kn, dok je ostatak IPARD koji 

će samo „proći“ kroz Općinu. Najveći prihodi su: porez i prirez na dohodak, 

pomoći iz državnog proračuna, komunalna naknada,… Novi prihod ove godine 

je naknada za TT mrežu koja se naplaćuje od telekom operatera i iznosi oko 

25.000,00 kn godišnje. Rashodi su rađeni ta temelju stavki prihoda te je 

proračun uravnotežen. Velik dio proračuna je zadan tako da Općina raspolaže s 

jako malim sredstvima. Za dovršetak kanalizacijske mreže u Kaptol nedostaje 



oko 5.000.000,00 kn, za Alilovce oko 2.000.000,00 kn, za Podgorje je potrebno 

izraditi novu dokumentaciju ili sadašnju izmijeniti. Dom u N. Bešincima može 

se dovršiti ako bude natječaja, potrebno je još samo postaviti toplinsku ovojnicu. 

Nova pozicija u rashodima je wireless mreža za Općinu Kaptol. Realizacija ove 

pozicije isključivo će ovisiti o mogućnošću priključka Općine na optički vod.  

Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Prvi se za riječ 

javio gosp. D. Tadijanović. Naglasio je kako je proračun sve manji i manji, 

održava se tek hladni pogon, te kako se ulaže u mrtvi kapital „kanalizaciju i 

vodovod“ na koje se mnogi ne priključuju. Predložio je da se mora ići ka 

subvencijama za obrtnike, te poticati ljude na otvaranje obrta i otvaranje radnih 

mjesta. Načelnik je kratko odgovorio kako Općina može pomoći, ali ne i otvarati 

radna mjesta. Organizirana su mnoga predavanja, edukacije, ali jako malo ljudi 

je zainteresirano. Načelnik je predložio da se može oformiti i povjerenstvo koje 

će razraditi cijeli plan. Na kraju načelnik je zaključio kako je pitanje ovakve 

demografske slike makroekonomski faktor na koji ponajviše utječe Vlada 

svojom politikom. Gospodin Zdenko Kanižaj komentirao je proračun ustvrdivši 

kako je on „komunalan i socijalan“ , a ne razvojan kakav bi trebao biti. 

Predložio je ako se već ne može urediti industrijska zona da se pokuša izgraditi 

poduzetnički inkubator. Zaključkom je predložio da se nešto mora poduzeti, pa 

možda i na kredit. Načelnik je kratko odgovorio kako je to dobra ideja ali kako 

nema namjeru zaduživati općinu i pod cijenu ostavke. Na kraju je konstatirao 

kako su obrtnici oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju hala i 

poslovnih prostora, te isto tako komunalne naknade za prve tri godine. Ljudi se 

boje zaduživanja, Općini nije problem izdvojiti 100.000,00 kn, ali pitanje je u 

što uložiti. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku i vijećnicima na raspravi. 

Budući da nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje VEĆINOM GLASOVA ( 10 

ZA i 2 SUZDRŽANA) usvojen je Proračun Općine Kaptol za 2016. godinu.  

 

 

 

 

Ad 3.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE 

KAPTOL ZA 2016. GODINU 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te riječ prepustio 

općinskom načelniku. Općinski načelnik kratko je pojasnio navedeni prijedlog 

Odluke. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući 

da nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih 



vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Kaptol 

 za 2016. godinu. 

 

 

Ad 4.) 

ANALIZA SUTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU 

OPĆINE KAPTOL ZA 2015. GODINU 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustio 

općinskom načelniku da obrazloži predloženu Analizu. Načelnik se zahvalio na 

ukazanoj riječi te naglasio kako svake godine imamo inspekcijski nadzor te da 

ovakav dokument moramo sastavljati. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, 

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

JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćena je Analiza sustava 

zaštite i spašavanja na području Općine Kaptol za 2015. godinu. 

 

Ad 5.) 

PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL ZA 2016. 

GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te riječ prepustio 

općinskom načelniku da obrazloži predložene Smjernice. Načelnik se zahvalio 

na ukazanoj riječi te naglasio kako izmjene planova, pravilnika, vežu se na naše 

već izrađene planove te ih konstantno moramo usklađivati. Na kraju pojašnjenja 

načelnik je naglasio kako Općina Kaptol ima formiran tim Civilne zaštite ali, 

kako se zaštita bazira na vatrogasnim društvima. . Predsjednik Vijeća zahvalio 

se načelniku, te otvorio raspravu. Gosp. Tadijanović pohvalio je rad DVD-a 

Kaptol kao jednog od najorganiziranijih udruga s naše Općine. Budući da nije 

 bilo pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, 

prihvaćena je Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine Kaptol za 2016. Godinu. 

Ad 6.) 

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PLANA OPĆINE KAPTOL ZA 2016. 

GODINU 
 

   Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda. Naglasio je kako 

se slijedećih devet točaka dnevnog reda odnosi na prethodno usvojeni proračun. 

Predložio je da načelnik ukratko pojasni svih devet točaka te da se potom za sve 

točke otvori rasprava. Svi su se složili s prijedlogom predsjednika Vijeća. 

Načelnik je nadalje ukratko pojasnio sve navedene prijedloge odluka. 



Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Zdenko 

Kanižaj postavio je pitanje tko su korisnici socijalne pomoći. Načelnik je 

odgovorio kako su korisnici svi oni koji su korisnici Centra za socijalnu skrb. Na 

temelju rješenja Centra, Županija je napisala rješenja za naknadu za ogrjev te 

Općini doznačila sredstva koja ih je potom samo  proslijedila korisnicima. 

Budući da više nije bilo pitanja pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM 

odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Socijalnog plana Općine Kaptol 

za 2016. godinu. 

 

Ad 7.) 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI U OPĆINI 

KAPTOL ZA 2016. GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2016. godinu. 

 

Ad 8.) 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBAU ŠPORTU U OPĆINI 

KAPTOL ZA 2016. GODINU 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2016. Godinu. 

 

Ad 9.) 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU U OPĆINI KAPTOL 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda te pozvao vijećnike 

na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu u 

Općini Kaptol. 

 

 

Ad 10.) 

PREDSJEDNIK VIJEĆA OTVORIO JE DESETU TOČKU DNEVNOG 

REDA TE POZVAO VIJEĆNIKE NA GLASOVANJE 

 



 

Predsjednik Vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu na području Općine Kaptol. 

 

 

Ad 11.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA RAD 

POLITIČKIH STRANAKA U 2016. GODINI 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka u 2016. 

godini. 

 

 

Ad 12. ) 

PRIJEDLOG ODLUKE O SUBVENCIJI POLJOPRIVREDNICIMA  ZA 

OSJEMENJIVANJE  GOVEDA 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog Odluke o subvenciji poljoprivrednicima  za osjemenjivanje  goveda. 

 

 

Ad 13.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U 

VRTIĆIMA 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je trinaestu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog Odluke o sufinanciranju boravka djece u vrtićima. 

 

 

Ad 14.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI  SREDSTAVA ZA 

NOVOROĐENČAD 

 

 



Predsjednik Vijeća otvorio je četrnaestu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog odluke o dodjeli  sredstava za novorođenčad. 

 

 

Ad 15.) 

PRIJEDLOG  III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE 

KAPTOL ZA 2015. GODINU 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je petnaestu točku dnevnog reda te zamolio 

načelnika da pobliže obrazloži prijedlog 3. Izmjene i dopune proračuna. 

Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te predstavio rebalans koji je izrađen i 

uručen vijećnicima zajedno s pozivima na 5. Razini. Kao najvažnije stavke 

načelnik je naglasio kako će se u slijedeću godinu prenijeti oko 144.960.00 kn. 

Prihodi od poreza i prireza revidirani su na 1.200.000,00 kn. Rashodi su detaljno 

prikazani te je na svakoj stavci vidljivo da li se radi o povećanju ili smanjenju i 

za koliko. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. 

Kralik postavio je pitanje kakve su to „tuzemne“ članarine koje Općina plaća?. 

Načelnik je odgovorio kako se nadi o članarini za LAG i članarini za Udrugu 

općina u Republici Hrvatskoj za koje Općina izdvaja oko 13.000,00 kn. 

Budući da više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju, JEDNOGLASNOM 

odlukom prihvaćen je Prijedlog  III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol 

za 2015. Godinu. 

 

 

Ad 16.) 

 PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI U OPĆINI KAPTOL ZA 2015. GODINU 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je šesnaestu točku dnevnog reda te naglasio kako 

se točke 16., 17., 18., 19. I 20. Odnose na prethodno jednoglasno usvojeni 3. 

rebalans proračun te smatra kako se po njima nema potrebe raspravljati jer se 

radi samo o iznosima koji su otprije poznati, ali sada samo izdvojeni na zasebnu 

odluku. Svi vijećnici složili su se s prijedlogom predsjednika. Predsjednik 

Vijeća potom je dao riječ načelniku koji je ukratko pojasnio sve prijedloge 

odluka. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Kako nije 

bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom prihvaćen je 

Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2015. 

godinu. 

 

 

Ad 17.) 



PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

ŠPORTU U OPĆINI KAPTOL ZA 2015. GODINU 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedamnaestu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2015. 

godinu. 

 

 

Ad 18.) 

 PRIJEDLOG IZMJENA SOCIJALNOG PLANA OPĆINE KAPTOL 

ZA 2015. GODINU 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je osamnaestu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog izmjena Socijalnog plana Općine Kaptol za 2015. godinu. 

 

 

Ad 19.) 

 PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU NA 

PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je devetnaestu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje.  JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Kaptol. 

 

 

 

 

Ad 20.)  

PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE 

KAPTOL 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetu točku dnevnog reda te pozvao 

vijećnike na glasovanje.  JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen 

je Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu na području Općine Kaptol. 



 

 

Ad 21.) 

PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvadesetprvu 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 su pri samom kraju. Nedostaje još 

kontejner, te je potrebno oko uređaja postaviti kocku. Na kraju svog izlaganja, 

načelnik se zahvalio svim vijećnicima na odazivu, na uspješnoj suradnji tokom 

ove godine te svima zaželio sretan Božić i Novu Godinu te uručio prigodne 

poklone. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući 

da nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku kao i svim 

vijećnicima te svima zaželio sretnu Novu godinu te sretan Božić i zatvorio 15. 

sjednicu Općinskog vijeća u 19:58 sati.  

 

 

Zapisničar: 

 

Josip Soudek, spec.oec.   

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

Damir Poljanac, dipl. ing. 

 

 


