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ZAPISNIK 
 sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 20. rujna 2017. godine s početkom 
u 19:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Kaptol. 
 
NAZOČNI: Općinski načelnik Mile Pavičić, zamjenik općinskog načelnika Josip Soudek, vijećnici: 
Denis Antolović,  Dijana Dakić, Željko Haničar, Zvonko Jurić, Dario Lončarević, Tomislav Petrić, 
Željko Perić, Marko Marić, Zdenko Kanižaj,  Mate Jurić i  Damir Poljanac – predsjednik Općinskog 
vijeća.  
 IZOČNI:  Marija Vuković i  Dražen Čakalić 
 
 DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. 
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. 
3. Izvješće o radu općinskog načelnika za  period od  01.01. 2017. godine do 30.06.2017. godine. 
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 

razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine Tekije d.o.o.. 
6. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine Komunalca Požega d.o.o.. 
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije. 
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine Tekije d.o.o.. 
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine Komunalca Požega d.o.o.. 
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije. 
11. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 
 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu predsjednik 
Vijeća) otvorio je treću sjednicu  Općinskog vijeća Općine Kaptol u 19:30 sati. Pozdravio je sve nazočne 
te utvrdio kako sjednica ima kvorum te da se može nastaviti s radom. Nakon toga, predsjednik Vijeća 
pročitao je tekst prisege za g. Marka Marić, na što je isti odgovorili potvrdno, odnosno „prisežem“. 
Nadalje je predsjednik Vijeća pročitao predloženi red te utvrdio da isti sadrži netočne navode tj. točke 
8., 9. i 10. trebaju glasiti:  
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Skupštine Tekije d.o.o.. 
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Skupštine Komunalca Požega d.o.o.. 
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije.   
Glasovanjem vijećnika dnevni red s ispravljenim nepravilnostima je JEDNOGLASNO usvojen.  

 
 

Ad 1.) 
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 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 2. 
sjednice Općinskog vijeća od 27. lipnja 2017. godine glasovanjem vijećnika je kao takav 
JEDNOGLASNO usvojen. 
 

Ad 2.) 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAPTOL  

ZA 2017. GODINU 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je drugu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku da obrazloži 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Načelnik se zahvalio na ukazanoj riječi, pozdravio sve 
prisutne i zahvalio na odazivu. Naglasio je kako je Izvještaj detaljan uz pisano obrazloženje. Zbog 
obveza uvrštavanja u plan kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, realizacija proračuna dosta 



je niska te iznosi za prihode 27% a za rashode 25%. Gledajući ostvarene prihode i rashode, u prvom 
polugodištu ostvaren je višak prihoda u iznosu od cca 410.000,00 kn. Na kraju svog izlaganja načelnik 
je naglasio kako će biti 800.000,00 kn trošak za povrat poreza, ali Općina je oročila 750.000,00 kn za tu 
svrhu tako da to neće predstavljati problem za likvidnost Općine. Sve obveze po računima su do sada 
uredno izvršavane i ne postoji dug niti po jednom dobavljaču. Predsjednik Vijeća  zahvalio se načelniku 
te otvorio raspravu. Budući da nije bilo pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom 
svih vijećnika usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kaptol za 2017. godinu. 

 
 

Ad 3.) 
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA  PERIOD 

OD  01.01. 2017. GODINE DO 30.06.2017. GODINE 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je treću točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. Načelnik se 
zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio kako mu je zakonska obveza podnijeti Izvješće. Načelnik je 
naglasio kako je svoje izvješće dostavio u materijalima te kako ga nema namjeru čitati. Predsjednik 
Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bio pitanja, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojeno je Izvješće o radu Općinskog načelnika za  period 
od  01.01. 2017. godine do 30.06.2017. godine. 
 
 

Ad. 4.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA, 

NAČINU KONTROLE NJIHOVA RAZMNOŽAVANJA, UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA 
VEZANIH PASA TE NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM 

ŽIVOTINJAMA 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. Načelnik se 
zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio kako dosadašnja odluka koju smo imali nije bila provediva, a isto 
tako došlo je i do zakonskih izmjena te smo dužni izraditi novu Odluku sukladno važećem zakonu. Na 
kraju izlaganja načelnik je naglasio kako je broj pasa lutalica svakim danom sve veći te kako će nas 
šinterska služba po jednom psu koštati i do 3.000,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te 
otvorio raspravu. Gosp. Željko Perić komentirao je kako je Veterinarska stanica isključivi krivac zbog 
velike količine pasa koji nisu čipirani i cijepljeni. Budući da više nije bilo pitanja, pristupilo se 
glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih 
pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. 

 
Ad. 5.) 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA SKUPŠTINE TEKIJE D.O.O.. 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. Načelnik se 
zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio kako je praksa da se nakon izbora provede novo imenovanje 
osoba u upravljačkim tijelima društva kojima je Općina jedan od osnivača. Kako bi se imenovale nove 
osobe, dosadašnje je potrebno razriješiti dužnosti. Načelnik je naglasio kako su 5., 6. i 7. točka povezane 
te se radi o istoj stvari, razrješenje se daje načelniku kao članu skupštine u Tekiji d.o.o. i Komunalcu 
Požega d.o.o. te dok se Slobodana Manovića razrješuje s mjesta člana Upravnog vijeća JVP Požeško-
slavonske županije. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Budući da nije bilo 
pitanja, pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je Prijedlog 
Rješenja o razrješenju člana Skupštine Tekije d.o.o.. 

 
 

Ad. 6.) 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA SKUPŠTINE  

KOMUNALCA POŽEGA D.O.O.. 
Predsjednik Vijeća otvorio je šestu točku dnevnog reda te predložio prijedlog razrješenja 

načelnika u Skupštini Komunalac Požega d.o.o. Budući da nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. 



JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je  Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Skupštine 
Komunalca Požega d.o.o.. 

 
 

Ad. 7.) 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JVP 

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je sedmu točku dnevnog reda te predložio prijedlog razrješenja 
Slobodana Manovića u Upravnom vijeću JVP Požeško-slavonske županije. Budući da nije bilo rasprave, 
pristupilo se glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je  Prijedlog Rješenja o 
razrješenju člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije. 

 
 

Ad. 8.) 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠTINE TEKIJE D.O.O.. 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je osmu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. Načelnik 

se zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio kako je praksa svih jedinica da u Skupštinu Komunalca Požega, 
odnosno Tekije imenuju svoje čelnike jer se Skupštine obično održavaju u dopodnevnim satima a i 
naknade za prisustvovanje Skupštini nema.  Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 
raspravu. Predsjednik Vijeća predložio je da Općina Kaptol kao i druge jedinice imenuje načelnika u 
Skupštinu Tekije i Komunalca Požega. Budući da drugih prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je  Prijedlog Rješenja o imenovanju člana 
Skupštine Tekije d.o.o.. 

 
 

Ad. 9.) 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠTINE 

KOMUNALCA POŽEGA D.O.O. 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je devetu točku dnevnog reda te predložio načelnika kao člana 
Skupštine Komunalca Požega d.o.o. Budući da nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je  Prijedlog Rješenja o imenovanju člana 
Skupštine Komunalca Požega d.o.o.. 

 
 

Ad. 10.) 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA  

JVP POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE 
 

Predsjednik Vijeća otvorio je desetu točku dnevnog reda te riječ prepustio načelniku. Načelnik 
se zahvalio na ukazanoj riječi te naglasio kako je dosadašnji član Upravnog vijeća JVP PSŽ odselio u 
Požegu, ali i zbog poslovnih obveza ne može prisustvovati sastancima koji su većinom u dopodnevnim 
satima. Načelnik je završio svoje obrazloženje s upitom da li možda netko od vijećnika želi biti član 
Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio 
raspravu. Gosp. Željko Perić, predložio je gosp. Zvonka Jurića kao dugogodišnjeg predsjednika DVD-
a Kaptol. Gosp. Jurić prihvatio je prijedlog, a budući da nije bilo drugih prijedloga, pristupilo se 
glasovanju. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika usvojen je Prijedlog Rješenja o imenovanju 
člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije. 

 
 

Ad. 11.) 
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

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

pitanja općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio načelnik te u daljnjem 
izlaganju iznio slijedeće stavke: Trenutačno je u fazi realizacije izgradnje uređaja za pročišćavanje 



otpadnih voda naselja Alilovci, te bi se do kraja mjeseca trebao montirati i sam uređaj, budući da su 
građevinski radovi za postavljanje uređaja završeni. Za ovu investiciju proveden je postupak javne 
nabave i sklopljen okvirni sporazum na dvije godine. Ove godine predviđeno je 1.000.000,00 kn dok se 
ostatak od cca 350.000,00 planira izvršiti dogodine. Paralelno se radi i u Ramanovcima gdje se uređuje 
ograda na groblju te je postavljeno jedno autobusno stajalište. Do kraja godine u planu je i uređenje 
sanitarnog čvora u mrtvačnici u Kaptolu. U komunalnom pogonu osim naših djelatnika trenutačno rade 
3 djelatnika koji su zaposleni preko mjere javni radovi (sufinanciranje plaće djelatnika je 100%) te još 
nekoliko djelatnika odrađuje društveno koristan rad (osobe koje primaju naknadu Centra za socijalnu 
skrb, a koji su s područja Općine Kaptol). Općina Kaptol dobila je od Vlade Tirola lako komunalno 
vozilo, koje je u kvaru, ali sam popravak bit će znatno jeftiniji nego da kupujemo bilo kakvo vozilo. 
Budući da je nastao nesporazum oko vozila Toyota koje je Općina također dobila, Općina ga ne može 
registrirati te ga mora darovati DVD-u Kaptol koje će ga registrirati i nakon godinu dana ponovno 
darovati Općini. Na kraju svog izlaganja, načelnik je pozvao vijećnike da glasuju o prijedlogu darovanja 
vozila DVD-u. Predsjednik Vijeća zahvalio se načelniku te pozvao vijećnike da dizanjem ruku iskažu 
svoje mišljenje o rješavanju problema vezano uz vozilo Toyota. Jednoglasnom odlukom svih vijećnika, 
prihvaćen je navedeni prijedlog. Gosp. Željko Perić postavio je pitanje načelniku oko uređenja fasade 
na domu u Ramanovcima. Gosp. Željko Perić izjavio je kako je fasada u lošem stanju, žbuka otpada, 
pozvao je načelnika da pozove Željka Larvu kao odgovornu osobu za navedene radove da dođe na Vijeće 
i obrazloži zašto je potpisao situaciju da su radovi dobro izvršeni. Gosp. Marko Marić pozvao je 
načelnika da dostavi situaciju iz koje je vidljivo što je od materijala utrošeno za investiciju. Načelnik je 
naglasio kako Općina za navedene radove posjeduje bankovno jamstvo te kako je već pisanim putem 
tražio očitovanje od izvođača radova, a koji je pak tražio od proizvođača žbuke ispitivanje kvalitete 
žbuke. Na kraju svog pojašnjenja načelnik je naglasio kako niti on niti itko od vijećnika nije građevinske 
struke te da nitko nema kvalifikacije komentirati zašto je u projektu predviđeno žbukanje sanacijskom 
žbukom a ne običnom. Predsjednik Vijeća zaključio je raspravu po ovoj temi uz konstataciju da načelnik 
nešto mora poduzeti i izvijestiti Vijeće. Gosp. Marko Marić postavio je pitanje načelniku oko pomoći 
gospodarskim subjektima u vidu oslobođenja plaćanja komunalne naknade po uzoru na grad Kutjevo, 
te dodatno pitanje oko stipendiranja studenata. Načelnik je odgovorio kako takav oblik pomoći ne 
postoji, Općina Kaptol ima jednu od najmanjih komunalnih naknada i svi koji posluju moraju iznaći 
način da to i plate. Vezano uz stipendiranje studenata, načelnik je naglasio kako nemamo model kome i 
koliko dati. Dao je za primjer sina gos. Marka Marića koji studira naftno rudarstvo. Kako da mi njemu 
damo stipendiju kad u krugu 100 km nema naftnih polja i mogućnosti da se on ovdje vrati. On ne može 
ovdje raditi niti nam na bilo kakav način vratiti uloženo. Na kraju je načelnik zaključio kako nismo 
bogata općina te da nam je prvi cilj riješiti komunalnu infrastrukturu, a potom pomagati ostalima, kao 
što i u granicama svojih mogućnosti pomažemo kroz sufinanciranje vrtića, te nagradama pojedinim 
izvrsnim studentima. Gosp. Zdenko Kanižaj postavio je načelniku slijedeća pitanja: 1. Zašto je LAG u 
Kaptolu konstantno zatvoren i zašto tamo nikoga nema? 2. Pod čijom ingerencijom je Savjetodavna 
služba i tko definira njihov rad?, 3. Što je sa industrijskom zonom?, Svoja pitanja završio je izjavom 
kako je Općina u vrijeme kada je on bio načelnik dala 330.000,00 kn da se izgradi Ambulanta u Kaptolu. 
Načelnik je odgovorio kako je LAG osnovalo nekoliko općina i gradova uz pojedine udruge i pojedince. 
LAG-om rukovodi ravnatelj. LAG trenutačno nema zaposlenika jer je u sudskom sporu s Ministarstvom 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije oko povlačenja sredstava. Načelnik je naglasio kako će 
razgovarati s ravnateljem LAG-a da se istakne obavijest na vratima LAG-a o trenutačnoj situaciji. 
Vezano za rad Savjetodavne službe, načelnik je naglasio kako je rukovoditelj Ivica Prpić, a sama Služba 
pod ingerencijom Ministarstva poljoprivrede, te kako Općina ni na koji način ne može utjecati na njihov 
rad. Vezano za industrijsku zonu, načelnik je naglasio kako je stvar „zapela“ oko izdavanja građevinske 
dozvole jer je „Milanovićeva Vlada“ zakonski ograničila razvoj i gradnju novih zona ako zona u krugu 
20 km nije ispunjena više od 60%. Načelnik je potvrdio da je nama najbliža zona Kutjevo, koja nema 
60% ispunjenosti, te kako je to sve apsurd jer mi u ovom slučaju i naš razvoj ovisimo o Kutjevu. Na 
kraju izlaganja, načelnik je potvrdio točnost izjave da je Općina dala avans u navedenom iznosu, te kako 
su kaznene prijave koje su podignute odbačene. Gospodin Zvonko Jurić postavio je pitanje načelniku 
vezano za izgradnju kanalizacijske mreže u Ramanovačkoj i Vetovačkoj ulici te o gradnji parkirališta 
kod groblja u Kaptolu. Načelnik je odgovorio kako Općina nema 800.000,00 kn za izgradnju te dionice 
kanalizacijske mreže, a na natječaj se ne možemo javiti jer su radovi na projektu započeli. Vezano za 
parkiralište, načelnik je odgovorio kako je za uređene parkirališta potrebna građevinska dozvola te da 
će se parkiralište zasigurno graditi iz projekata EU.  

 



 Budući da više nije bilo tema za razgovor kao niti dodatnih pitanja, Predsjednik Vijeća 
zaključio je sjednicu u 21:10 sati.  

 
 
 

Zapisničar: 
 
 
Josip Soudek, spec.oec.   

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

 
Damir Poljanac, dipl. ing. 

 
 


