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ZAPISNIK 



 sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Kaptol, održane dana 19. travnja 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, Ivan Kmetić, Denis Antolović, Dražen Tadijanović, Marija Vuković Dražen Čakalić, 
Ivica Mijoković, Ivan Kralik, Željko Perić, Zdenko Kanižaj,  Mate Jurić i  Damir Poljanac – predsjednik 
Općinskog vijeća.  
 IZOČNI: Slavko Šag,  
 
 DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa s prethodne sjednice. 
2. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Kaptol za razdoblje 2017-2022. 
3. Prijedlog Odluke o ponovljenom pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol. 
4. Prijedlog Odluke o cijeni  jednodnevnih zakupa objekta u vlasništvu Općine Kaptol. 
5. Razmatranje pisma namjere za prodaju nekretnine u Golom Brdu. 
6. Pitanja i prijedlozi o različitom. 

 
 REALIZACIJA DNEVNOG REDA 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kaptol g. Damir Poljanac (u daljnjem tekstu predsjednik 
Vijeća) otvorio je dvadesettreću 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 22. sjednice Općinskog vijeća od 20. 
ožujka 2017. godine glasovanjem vijećnika je kao takav JEDNOGLASNO usvojen.  
 

Ad 2.) 
PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAPTOL  

ZA RAZDOBLJE 2017-2022 
 

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 uz prezentaciju Plana pomoću projektora detaljno 
obrazložio reviziju Plana, odnosno Plan koji je prošle godine donesen, a ove godine usklađen sa 
zakonom i državnim Planom. Na kraju svog izlaganja, načelnik je naglasio kako je Plan izradila tvrtka 
Hidroplan d.o.o. iz Zagreba koja je planove radila i susjednim općinama.  Predsjednik Vijeća zahvalio 
se načelniku te otvorio raspravu, budući da nije bilo pitanja, daje prijedlog ovog Plana na glasovanje. 
JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćen je Prijedlog Plana gospodarenja otpadom 
Općine Kaptol za razdoblje 2017-2022. 
 

Ad 3.) 
PRIJEDLOG ODLUKE O PONOVLJENOM PRISTUPANJU 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 
je Općina provela postupak prodaje nekretnina, ali kako se za 3 nekretnine nitko nije javio te će se 
ponoviti javni poziv za prodaju. Na kraju svog izlaganja, načelnik je naglasio kako je ovih dana Općina 
platila dug od cca 53.000,00 kn koje je zajedno s nekretninama naslijedila od pokojnog Mirka 
Pavkovića. 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 ponovljenom pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kaptol. 

 
Ad 4.) 

PRIJEDLOG ODLUKE O CIJENI  JEDNODEVNJIH ZAKUPA OBJEKTA U 
VLASNIŠTVU OPĆINE KAPTOL 

 
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 se 
ovaj prijedlog odluke donosi temeljem nalaza revizije koja je u svom naputku naredila da Općina mora 
urediti korištenje općinske imovine. Načelnik je na kraju izlaganja naglasio kako je on iznio prijedlog 
da cijena najma doma bude 300,00 kn, te je zamolio vijećnike da iznesu svoje mišljenje.  Predsjednik 
Vijeća zahvalio se načelniku te otvorio raspravu. Gospodin Željko Perić izrazio je nezadovoljstvo ovim 
prijedlogom odluke te naglasio kako su domovima upravljali mjesni odbori te da bi oni i dalje trebali 
istima upravljati. Nadalje se u raspravu uključilo veći broj vijećnika te nije pronađen konsenzus za 
prijedlog ove Odluke. Predsjednik vijeća predložio je da se rasprava završi te da o ovom prijedlogu 
odluke odlučuje novo Vijeće koje će biti formirano nakon lokalnih izbora. Glasovanjem vijećnika (2 
SUZDRŽANA i 10 ZA) odlučeno je će se po pitanju prijedloga ove Odluke odlučivati Vijeće u novom 
sazivu.  

  
Ad 5.) 

RAZMATRANJE PISMA NAMJERE ZA PRODAJU NEKRETNINE 
 U GOLOM BRDU 

 
Predsjednik Vijeća otvorio je petu točku dnevnog reda te naglasio kako je od gospođe Ane Vujić 

iz Golog Brda, vlasnice stambenog objekta uz vatrogasni dom DVD-a Golo Brdo, došlo pismo namjere 
o prodaji kuće. Predsjednik je konstatirao da ga je gospođa voljna prodati po cijeni od  80.000,00 kn. 
Predsjednik Vijeća otvorio je raspravu po ovom prijedlogu: Gosp. Dražen Čakalić naglasio je kako 
DVD-u Golo Brdo treba takav prostor jer će on osim za DVD služiti i mještanima. Dijalogom vijećnika 
odlučeno je kako je cijena od 80.000,00 kn previsoka te da Općina za navedenu nekretninu nudi 
60.000,00 kn. Predsjednik Vijeća zahvalio se vijećnicima te zatvorio raspravu i dao ovaj prijedlog 
odluke na glasovanje. JEDNOGLASNOM odlukom svih vijećnika, prihvaćeno je pismo namjere ali s 
iznosom od 60.000,00 kn.  

 
 

Ad 6.) 
PITANJA I PRIJEDLOZI O RAZLIČITOM 

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

općinskom načelniku nevezano za ovaj dnevni red. Prvi se za riječ javio načelnik te zahvalio svim 
vijećnicima na suradnji u ovom mandatu te poželio dobre rezultate svima koji budu sudjelovali u 
narednim lokalnim izborima. Gosp. Dražen Tadijanović naglasio je kako je razočaran radom Vijeća te 
kako ovo mjesto više nema budućnosti jer su svi otišli. Načelnik se osvrnuo na govor gosp. Dražena 
Tadijanovića te naglasio kako Općina na migracije ne može utjecati, a i ovaj kraj je specifičan tako da 
mnogi sa završenim fakultetom jednostavno u ovom kraju nemaju posla. Predsjednik Vijeća na kraju 
sjednice još je jednom sve pozdravio, zahvalio se na suradnji, te pozvao vijećnike na prigodni domjenak. 
Sjednica je završena u 20:15 sati.  

 
 

Zapisničar: 
 
 
Josip Soudek, spec.oec.   

Predsjednik Općinskog vijeća: 
 

 
Damir Poljanac, dipl. ing 

 


