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ZAPISNIK 
 sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 20. ožujka 2017. godine 
s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, 
vijećnici:, Željko Haničar, Dražen Čakalić, Ivica Mijoković, Ivan Kralik, Željko Perić, Zdenko 
Kanižaj,  Mate Jurić i  Damir Poljanac – predsjednik Općinskog vijeća.  
 IZOČNI: Slavko Šag, Ivan Kmetić, Denis Antolović, Dražen Tadijanović, Marija 
Vuković 
 
 DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa s prethodne sjednice. 
2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine 

označene kao  k.č.br. 371/1, z.k. ul. broj 70 u k.o. Doljanovci. 
3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol. 
4. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine  Kaptol za 2016. godinu. 
5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu na području Općine Kaptol. 
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na 

području Općine Kaptol. 
7. Izvješće o radu Općinskog načelnika za period od 01.07. do 31.12.2016. godine. 
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2016. godinu. 
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. 
10. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja poljoprivrede. 
11. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Rekonstrukcija Trga Vilima 

Korajca“. 
12. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu. 
13. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u športu Općini Kaptol za 2017. godinu. 
14. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na 

području Općine Kaptol. 
15. Prijedlog izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu na području Općine Kaptol. 
16. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 
 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu 
predsjednik Vijeća) otvorio je dvadesetdrugu sjednicu  Općinskog vijeća Općine Kaptol u 
19:00 sati. Pozdravivši sve nazočne te utvrdivši da postoji kvorum predložio 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 21. 
sjednice Općinskog vijeća od 19. prosinca 2016. godine glasovanjem vijećnika je kao takav 
JEDNOGLASNO usvojen.  
 
 



Ad 2.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ 

UPORABI NA DIJELU NEKRETNINE OZNAČENE KAO  K.Č.BR. 371/1, Z.K. UL. 
BROJ 70 U K.O. DOLJANOVCI 

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

načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi, 
pozdravio sve prisutne te zahvalio svima na dolasku. Nadalje je pojasnio prijedlog ove odluke. 
(Sjednici je pristupio Dražen Čakalić u 19:08 sati). Radi se sličnom aktu koji smo već donosili, 
a iz razloga kako bi pojedinci mogli legalizirati svoju kuću. Ovaj akt donosimo radi gosp. 
Rosipala. Njegova građevina dijelom je u čestici puta te ne može legalizirati zgradu bez ovog 
akta. Donošenjem akta on će moći provesti legalizaciju, ali neće postati i vlasnikom tog dijela, 
odnosno, taj dio će morati otkupiti. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 
raspravu, budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ove odluke na glasovanje. 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa 
javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine označene kao  k.č.br. 371/1, z.k. ul. broj 70 u k.o. 
Doljanovci. 

 
 

Ad 3.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA 

U VLASNIŠTVU OPĆINE KAPTOL 
 
Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 

načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnike se zahvalio na ukazanoj riječi, 
te naglasio kako Općina ima još neke parcele koje joj nisu potrebne te ih se sa može prodati. 
Navedene čestice iz Prijedloga odluke posjeduju procijenjenu vrijednost te će s tom cijenom ići 
na natječaj. Neke od čestica opterećene su i dugom, jer su pokojni vlasnici na nekretnini ostavili 
dug, a kako nisu imali slijednike, kuća je prešla u vlasništvo Općine. Predsjednik Vijeća 
zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, budući da nije bilo drugih prijedloga, daje prijedlog 
ove odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog 
Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol 

 
Ad 4.) 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE  KAPTOL ZA 2016. GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku da obrazloži prijedlog ove odluke. Općinski načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi, 
te naglasio kako je obračun proračuna predan, a uz sam obračun je i detaljno obrazloženje. U 
2016. godini ostvareno je 99,47% planiranih prohoda odnosno 9.473.175,39 kn. Rashodi su pak 
planirani na razini 9.574.233,03 kn i ostvareni su s 97,27%. Na kraju svog izlaganja načelnik 
je naglasio kako je zadovoljan realizacijom proračuna, odnosno da je gotovo u potpunosti sve 
što je planirano i ostvareno. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu, 
budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ove odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM 
odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Izvještaj o izvršenju proračuna Općine  Kaptol za 2016. godinu. 

 
 

Ad 5.) 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te naglasio kako se ovo Izvješće 
odnosi na prethodno usvojen Izvještaj te da su samo određene stavke prenesene na zasebno 
Izvješće. Načelnik je kratko prokomentirao što se to u 2016. godini gradilo od komunalne 



infrastrukture. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da 
nije  bilo pitanja, daje ga na glasovanje JEDNOGLASNOM ODLUKOM svih vijećnika 
usvojen je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu na području Općine Kaptol. 
 
 

Ad 6.) 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 
 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je šestu 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, prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Kaptol 

 
 

AD 7.) 
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA PERIOD  

OD 01.07. DO 31.12.2016. GODINE 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku da obrazloži predloženi predloženo Izvješće. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi 
te naglasio kako temeljem zakonske obveze dva puta godišnje podnosi ovakvo Izvješće. 
Načelnik je ukratko prošao kroz prijedlog Izvješća koje je bilo sastavni dio materijala ove 
sjednice. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije  bilo 
pitanja, daje ga na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je 
Prijedlog  Izvješća o radu Općinskog načelnika za period od 01.07. do 31.12.2016. godine. 

 
 

Ad 8.) 
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  

OPĆINE KAPTOL ZA 2016. GODINU 
Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 

načelniku da obrazloži navedeni prijedlog Izvješća. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi te 
naglasio kako je Zakonska obveza podnijeti ovo Izvješće. Nadalje je načelnik pojasnio način 
prikupljanja i prikupljene količine za 2016. godinu za Općinu Kaptol. Načelnik je svoje 
izlaganje završio s konstatacijom kako je sve više brige o okolišu te kako će otpad zasigurno 
biti sve skuplji. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije 
bilo pitanja pristupilo se glasovanju JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je 
Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za 2016. godinu. 

 
 

Ad 9.) 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL ZA 2017. GODINU 

 
 Predsjednik Vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku da predstavi prvi rebalans Proračuna za 2017. godinu. Općinski načelnik naglasio je 
kako proračun uvijek potrebno uravnotežiti, a što se čini i ovaj put. Općina je godinu završila s 
viškom prihoda te je bilo potrebno povećati rashode za nastali višak. Osim uravnoteženja, ovom 
prilikom u proračun je uvrštena realizacija uređenja Trga u Kaptolu, te strategija razvoja 



poljoprivrede kao projekti koji će se sufinancirati iz EU programa.  Nadalje, načelnik je prošao 
kroz sve stavke ovog prijedloga izmjene proračuna. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, 
te otvorio raspravu. Gosp. Zdenko Kanižaj postavio je pitanje na što se odnosi donacija 
20.000,00 kn za bolnicu te što podrazumijeva povećanje od 27.000,00 (ostale naknade 
građanima.). Isto tako zanimalo ga je što je s parkiralištem kod groblja. Načelnik je odgovorio 
kao su se sve općine i gradovi te sama županija dogovorili kako će kupiti požeškoj bolnici 
uređaj za dječji odjel u vrijednosti cca 200.000,00 kn. Nadalje, načelnik je pojasnio kako 
povećanje od 27.000,00 kn predstavlja slijedeće: 20.000,00 subvencija za priključenje na 
kanalizacijsku mrežu, 2.000,00 povećanje za naknade za novorođenčad dok je 5.000,00 
povećanje za socijalno ugrožene obitelji. Vezano za izgradnju parkirališta, načelnik je naglasio 
kako ako želimo napraviti pravo parkiralište sa sredstvima iz jednog od EU projekta, ne 
smijemo započeti nikakvu gradnju. Isto tako naglasio je kako je ove godine za groblje 
predloženo dosta sredstava te da će se parkiralište pokušati realizirati slijedeće godine. Gosp. 
Ivan Kralik postavio je pitanje vezano uz sanaciju divljih deponija, odnosno da se sanira 
postojeća deponija na ulazu u Podgorje. Načelnik je naglasio kako će se to ovog proljeća 
sanirati. Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća daje ovaj prijedlog na glasovanje.  
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Kaptol za 2017. godinu. 
 

Ad 10.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE 

 

Predsjednik Vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. 
Načelnik je naglasio kako će sufinanciraju izrade granskih strategija, a prema poljoprivreda je 
naša glavna djelatnost. Izrada ove strategije sufinancira se sa 100% iznosom. Predsjednik 
Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja pristupilo se 
glasovanju JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o izradi 
Strategije razvoja poljoprivrede. 
 

Ad 11.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA ZA 

PROJEKT „REKONSTRUKCIJA TRGA VILIMA KORAJCA“. 
 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je jedanaestu točku dnevnog reda te riječ prepustio 
općinskom načelniku. Općinski načelnik zahvalio se na ukazanoj riječi te naglasio kako je ova 
investicija vrijedna 3.800.000,00 s PDV-om te kako je kod prijave na natječaj potrebno imati i 
suglasnost Vijeća za provedbu navedene investicije. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, 
te otvorio raspravu. Gosp. Ivan Kralik postavio je pitanje, nije li se moglo uložiti u izgradnju 
zone te na neki način pomoći gospodarstvenicima? Načelnik je naglasio kako su ovo strogo 
namjenska sredstva, odnosno kako već nekoliko godina nema natječaja za poduzetničke zone. 
Budući da više nije bilo pitanja pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih 
vijećnika,  prihvaćen je Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt 
„Rekonstrukcija Trga Vilima Korajca“. 

 
 
 
 
 
 
 



Ad 12.) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

U OPĆINI KAPTOL ZA 2017. GODINU 
 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je dvanaestu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. 
Općinski načelnik naglasio je kako je sve iz ovog prijedloga „izvučeno“ iz rebalansa. Tablično 
je prikazano što sve Program javnih potreba u kulturi sadrži, a vidljivo je i koje se stavke, tj. 
iznosi mijenjaju. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku, te otvorio raspravu. Budući da nije 
bilo pitanja pristupilo se glasovanju JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je 
Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2017. godinu. 

 
 

Ad 13.) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U OPĆINI KAPTOL 

ZA 2017. GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je trinaestu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. 
Načelnik je naglasio kako se radi o povećanju sredstava za NK Kaptol i za LD Vepar Kaptol 
kao kapitalne donacije za investicije koje udruge provode. NK Kaptol primjereno je uredio 
prostor kafića a u planu je i spajanje cijele zgrade na kanalizacijsku mrežu, dok će LD Vepar 
provesti centralno grijanje za svoj prostor. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 
raspravu. Gosp. Ivan Kralik pitao je načelnika zašto u tom programu nisu povećana sredstva i 
za igralište u Podgorju. Načelnik je naglasio kako nije točno definirano što će se i kada će se 
raditi, te da će se sredstva osigurati ako bude značajnijih radova. Budući da više nije bilo pitanja 
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog 
izmjena Programa javnih potreba u športu u Općini Kaptol za 2017. godinu. 

 
Ad 14.) 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je četrnaestu točku dnevnog reda te riječ nadalje prepustio 

načelniku.  Načelnik je naglasio kako je sada cijeli taj program usklađen s javnom nabavom 
koju smo proveli za značajnije građevinske radove, ali to ne znači da se i ti iznosi neće mijenjati, 
jer na terenu često ne bude onako kao je „u papirima“ zamišljeno. Predsjednik Vijeća zahvalio 
se načelniku te otvorio raspravu. Gosp. Ivan Kralik upoznao je načelnika o potrebi sanacija 
cesta na području Podgorja. Načelnik je naglasio kako radovi na održavanju nerazvrstanih cesta 
kreću već ovaj tjedan te da je isto potrebno prijaviti Damiru Matešiću. Gosp. Željko Haničar 
upoznao je načelnika o uništavanju puteva na način da se istima nakon nasipavanja vuku drva. 
Svi su se složili kako je uništavanje poljskih puteva većinom moralne odgovornosti te kako 
nema načina da se ljudima nešto zabranjuje, već bi ih se trebalo nečemu naučiti.  Budući da 
više nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. EDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, 
prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. 
godinu na području Općine Kaptol. 

 
 

Ad 15. ) 
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE KAPTOL 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je petnaestu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom 
načelniku. Načelnik je naglasio kako je u ovom programu vidljivo povećanje te uvrštenje 
rekonstrukcije Trga u ovaj plan. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. 



JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog izmjena Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Kaptol. 

 
 
 

Ad 16.) 
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je šesnaestu 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 da je kroz ovih 16 točke gotovo sve bitno rekao. Načelnik je potom upoznao 
vijećnike s trenutačnim radovima u Općini: Dom u Bešincima je srušen, staza u groblju u 
Kaptolu je sanirana, nabavljena su 22 monitora za školu, provedena je javna nabava za 
modernizaciju Zelene ulice u Kaptolu te odvojka Amidžani u Podgorju, a radovi su u tijeku, 
uklonjeni su borovi iz groblja u Češljakovcima. U planu je izgradnja pješačke staze u ulici 
Vetovačkoj, a istu će financirati ŽUC Požeško-slavonske županije. Na kraju svog izlaganja 
načelnik je naglasio kako je ove godine razgovarao s mnogima o esko modelu zamjene rasvjete, 
ali da se od toga odustaje jer je predug rok otplate te će se u Kaptolu ove godine zamijeniti 
lampe od 400 W, novim led lampama, dok će se u svim ostalim selima lampe mijenjati u 
narednim godinama.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te napomenuo kako će se do 
izbora održati jedna sjednica Vijeća na kojoj će biti zajedničko fotografiranje i prigodni 
domjenak. Na samom kraju, predsjednik Vijeća zahvalio je svima na dolasku te zatvorio 22. 
sjednicu Općinskog vijeća u 20:40 sati.  

 
 

Zapisničar: 
 
 
Josip Soudek, spec.oec.   
 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

 
Damir Poljanac, dipl. ing 

 
 


