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Z A P I S N I K 

 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol održane 08. lipnja 2018. godine u 20:00 sati u vijećnici 

Općine Kaptol. 

 

NAZOČNI: predsjednik Općinskog vijeća Damir Poljanac, općinski načelnik, Mile Pavičić, 

vijećnici: Mate Jurić, Dario Lončarević, Željko Perić, Dražen Čakalić, Denis 

Antolović, Ivica Kuburdžić Dijana Dakić, Marko Marić i Zdenko Kanižaj. 

 

IZOČNI: Zvonko Jurić., Željko Haničar i Tomislav Petrić  

 

Predsjednik Općinskog vijeća je pozdravio nazočne, otvorio sjednicu te utvrdivši kvorum za 

donošenje pravovaljanih odluka i predložio 

 

 Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice. 

2. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 

Općine Kaptol. 

3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2018. godinu. 

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu na području Općine Kaptol. 

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. 

godinu 

6. Pitanja i prijedlozi o različitom.  

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Realizacija dnevnog reda 

 

Ad1.  Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

Svi vijećnici su dobili prijepis Zapisnika sa prethodne sjednice. Predsjednik Vijeća daje zapisnik na 

raspravu. Nitko od nazočnih vijećnika nema primjedbu, nadopunu ili izmjenu i predsjednik daje 

zapisnik na glasanje.  

Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno usvojen bez izmjena i dopuna. 

 

Ad 2. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu države na području Općine Kaptol  

 

Predsjednik Vijeća je otvorio drugu točku dnevnog reda i rekao da je zadnji dan za donošenje 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te predao riječ načelniku koji će pojasniti  

Program. 

Općinski načelnik se zahvalio na riječi i vijećnicima na odazivu. Prema novom Zakonu o 

poljoprivrednom zemljištu na općine i gradove je preneseno donošenje programa raspolaganja, a ako 

ga oni ne donesu, ovlasti se prenose na županiju. Prije donošenja programa morali smo pribaviti 

očitovanja od Hrvatskih voda koje čestice imaju status vodnog dobra, Hrvatskog centra za 

razminiranje, da li ima miniranog poljoprivrednog zemljišta, Hrvatskih šuma, da li je poljoprivredno 

zemljište obuhvaćeno šumskom gospodarskom osnovom, Županije, koje je zemljište u sustavu 

navodnjavanje, kategorije poljoprivrednog zemljišta i da li se nalazi u građevinskoj zoni, te od Ureda 

državne uprave za koliko je zemljišta zatražen povrat za oduzetu imovinu. Ukupna površina 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za raspolaganje je 354,9360 ha, za povrat je predviđeno 



4.1127 ha, za prodaju 59,5877 ha, za zakup 288,5539 za ostale namjene 2,6817 ha, od čega je za 

gospodarsku zonu u Novim Bešincima 1,4447 ha. Maksimalna površina za zakup iznosu 15 ha, a za 

prodaju 10 ha. Poslije usvajanja Program šaljemo u županiju na očitovanje, a nakon županije u 

Ministarstvo poljoprivrede. 

Predsjednik se zahvalio načelniku i otvorio raspravu, budući da nije bilo pitanja daje Prijedlog 

Programa raspolaganja na glasanje. 

Jednoglasno je usvojen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 

području Općine Kaptol. 

 

Ad3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine  

Kaptol za 2018. godinu 

 

Predsjednik je otvorio 3. točku i rekao da je bio raspisan Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine 

za 2018. godinu. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja je održalo svoju sjednicu 05.06.2018. 

godine. Pristiglo je šest prijedloga i svi su prihvaćeni. Za zahvalnicu Općine predloženi su: Hrvoje 

Pavlović, predložio zamjenik načelnika, NK Kaptol, predložio zamjenik načelnika, Matej Marić, 

predložila Udruga mladih Općine, Krešo Poleti, predložio NK Kaptol. Za nagradu Općine predložen 

je učenik Marko Brižić kojega je predložila škola, a za počasnog građanina Općine predložen je 

prof.dr.sc. Krunoslav Matešić kojega je predložio načelnik te otvorio raspravu o predloženim 

kandidatima. 

D. Čakalić se izjasnio protiv prijedloga Hrvoja Pavlovića jer ima prebivalište na području Općine 

Velika. 

Nakon kratke rasprave odlučeno je da se glasa pojedinačno o predloženim kandidatima. 

Predsjednik je zatim pojedinačno čitao prijedloge: za počasnog građanina Općine prof.dr.sc. 

Krunoslav Matešić jednoglasno prihvaćeno, za nagradu Općine Marko Brižić jednoglasno 

prihvaćeno, za zahvalnice Općine: Krešo Poleti jednoglasno prihvaćeno, Matej Marić jednoglasno 

prihvaćeno, NK Kaptol jednoglasno prihvaćeno i Hrvoje Pavlović 2 glasa za te 8 glasova protiv. 

Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kaptol za 2018. 

godinu, javno priznanje Nagrada Općine Kaptol dodjeljuje se učeniku Marku Brižiću, javno priznanje 

Zahvalnica Općine Kaptol dodjeljuje se: Kreši Poletiju, Mateju Mariću, NK Kaptolu, te javno 

priznanje Počasni građanin Općine Kaptol prof.dr.sc. Krunoslavu Matešiću. 

 

Ad4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

 komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol 

 

Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepustio općinskom načelniku. 

Općinski načelnik je rekao da se u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu skida rekonstrukcija Trga i dijela Zagradske ulice u iznosu 3.500.000 kn, a dodana je 

stavka za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Češljakovcima od 50.000 kn. 

Predsjednik otvara raspravu, budući da nije bilo pitanja daje Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa 

na glasanje. 

Jednoglasno su usvojene II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

infrastrukture za 2018. godinu na području Općine Kaptol. 

 

Ad5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 

u Općini Kaptol za 2018. godinu 

 

Predsjednik je otvorio petu točku dnevnog reda i riječ prepustio općinskom načelniku. 

Općinski načelnik je naglasio da se Program javnih potreba u kulturi povećava za 20.000 iz razloga 

što smo dobili više donacija za festival, a povećava se trošak za tiskarske usluge. 

Predsjednik otvara raspravu, kako nije bilo pitanja daje Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba u kulturi na glasanje. 



II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2018. godinu su 

jednoglasno usvojene. 

 

Ad6. Pitanja i prijedlozi o različitom 

 

Predsjednik je otvorio šestu točku dnevnog reda i pozvao vijećnike da upute svoja pitanja nevezano 

za dnevni red sjednice. 

Općinski načelnik se prvi javio za riječ i izvijestio vijećnike da će se Dan Općine obilježiti u četvrtak 

28. lipnja. Ove godine imamo bogat program, proslave DVD-a Kaptol, NK Kaptola nogometnog 

turnira za djecu, utakmica seniora, zatim aktivnosti Udruge mladih, Dan otvorenih vrata Češke 

besede, Halštatski dan, Smotra folklora. Svečana sjednica će biti u četvrtak u 12 sati, a prije će biti 

polaganje vijenaca, puštanje u probni rad uređaja za pročišćavanje naselja Alilovci, svečano otvorenje 

radova na izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Ramanovci, a 

navečer će biti koncert u Starom gradu. Poziva sve vijećnike na sudjelovanje na manifestacijama kako 

bi obogatili društveni život. Započeli su radovi na rekonstrukciji Zagradske ulice u Kaptolu, nastavku 

kanalizacijske mreže u Alilovcima, rekonstrukciji ulice u Češljakovcima. Ubrzo ćemo raspisati 

natječaj za obnovu krovišta Mjesnog doma u Češljakovcima. U Vatrogasnom domu u Golom Brdu 

su postavljene klime za hlađenje i grijanje. Tekija će raspisati natječaj za nastavak izgradnje 

kanalizacije u Kaptol za Ramanovačku ulicu. Kanalizacije će ići preko polja do kolektora. Dobili smo 

ugovor za sredstava za izradu projekta za društveno-sportski objekta na igralištu, a detalje još moramo 

dogovoriti. 

Predsjednik je upitao što je sa parkiralištem kod groblja u Kaptolu? 

Načelnik je odgovorio da čekamo raspisivanje natječaja. 

D. Antolović je upitao da li DVD Golo Brdo može krenuti sa rušenjem kupljene kuće te rekao da je 

u Golom Brdu propao dio bankine poslije kopanja kanalizacije. 

Općinski načelnik je odgovorio da je napravljen projekat rušenja i ono se mora prijaviti u županiji, 

tko i kada će rušiti zgradu. Što se tiče oštećenja uz cestu već je obavještavao ŽUC jer je to županijska 

cesta, no oni nisu ništa poduzeli kako bi opomenuli izvođača radova. 

M. Marić je pitao da li je objekat na igralištu legaliziran i da li se može iznajmiti, te da li se domovi 

po selima mogu iznajmiti? 

Općinski načelnik je rekao da je objekat na igralištu legaliziran, projekt za etažiranje je predan u 

gruntovnicu na provedbu. Općina je vlasnik objekta, a prostorom raspolažu udruge. Što se tiče 

iznajmljivanja na posljednjoj sjednici prošlog saziva Općinskog vijeća predložio je Odluku o cijeni 

iznajmljivanja domova no ona nije usvojena. 

D. Lončarević je upitao da li će do proslave godišnjice NK biti postavljena rasvjeta na igralištu? Još 

je rekao da NK ima problem za prijevoz djece jer se općinskim kombijem ne mogu svi prevesti. 

Predlaže da se u suradnji s klubom nabavi veće vozilo. 

D. Čakalić je naglasio da se s položenom B kategorijom ne može voziti manji autobus već samo 

vozilo sa 8+1 sjedalom. 

Općinski  načelnik je odgovorio da za rasvjetu čekamo HEP za priključak, a za prijevoz na 

raspolaganju je i drugi općinski automobil, ali treba naći tko će ga voziti. Ponovno je apelirao na 

nazočne vijećnike da dođu na svečanu sjednicu za Dan općine. 

Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća je zaključio sjednicu u 21:50 sati. 

 

 

Zapisničar:         

 

Kristinka Ciganović           

             Predsjednik: 

 

          Damir Poljanac 


