
                     

                     
REPUBLIKA HRVATSKA 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA                                                                                                                                     

             OPĆINA KAPTOL 

              Općinski načelnik        
 

KLASA: 022-05/19-01/98 

URBROJ: 2177/05-02-19-1 

Kaptol, 31. svibnja 2019. godine. 

  

 Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 

i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 48. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine 

Kaptol“ broj 01/18), općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu za period od 01. 07. 2018. godine do 31. 12. 2018. godine 

 

 

 Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 

odredbama Statuta Općine Kaptol podnosim izvješće o radu za period od 01.07.2018. godine 

do 31.12.2018. godine. 

 U  promatranog razdoblja, kao i do sada, značajan dio poslova obavljao sam sa 

administrativne strane, tako da sam što raznih zaključaka i odluka općinskog načelnika, donio 

ukupno 67 akta, te napisao nekoliko desetka raznih dopisa i otpisa, posebice vezanih za izmjene 

PPUO Kaptol i druge dokumente uz koje je potrebna ocjena o potrebi strateške procjene.  

 Obzirom da  u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata, sve 

prijedloge za sjednice općinskog vijeća, a kojih je u promatranom razdoblju bilo četiri, 

pripremio sam osobno ili uz pomoć knjigovodtvenog servisa, vezano za akte koji se tiču 

proračuna, proračunskog izvještavanja,  odnosno financija.  

 Za sve četiri sjednice pripremili smo ukupno 37 raznih akata, odluka zaključaka, 

pravilnika, planova i dr.. 

Obzirom da se rad administracije sve više usložnjava stvarno značajan dio vremena 

provodimo u administratiranju, javljanju na razne natječaje i stotinu raznih odgovora na upite 

državne administracije, tako je svakako najznačajnija aplikacija prošle godine bila za mjeru 

7.4.1., gdje smo koncem godine dobili odluku o prihvaćanju i ugovor o financiranju izgradnje 

dječjeg vrtića u iznosu cca. 6.400.000,00 Kn. 

 U okviru poslova javne nabave, kao i nabava male vrijednosti koju sam kao odgovorna 

osoba naručitelja, koordinirao i dogovarao sa zamjenikom gosp. Josipom Soudekom, a  koji je 

ovlaštena osoba za provedbu postupka javne nabave,  kao i imenovanim povjerenstvima u 

pojedinim postupcima, proveli smo nekoliko postupaka nabave roba radova i usluga 

jednostavne nabave i dva puta postupak javne nabave sukladno ZJN. 

 Veliki dio vremena potrošen je na koordinaciju i provedbu drugih malih projekata koje 

smo provodili, a tiču se izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture od sanacije 



                     

nerazvrstanih cesta do drugih malih projektića vezanih za malu infrastrukturu, gdje ću svakako 

istaći uređenja prostora u središtu naselja Podgorje sa izgradnjom nadstrešnice za autobusno 

stajalište, ukupne vrijednosti nešto preko 100.000,00 Kn.  

 Svakako najveći projekt koji smo provodili tijekom godine  i u  promatranom razdoblju 

je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Alilovci, II faza, ukupne vrijednosti  

I. i II. Faze nešto preko 1.500.000,00 Kn,  gdje smo osim navedenih radova morali riješiti 

priključenje na javni vodoopskrbni sustav i NN mrežu. 

Za navedenu investiciju dobili smo potporu u iznosu od 510.00,00 Kn iz nadležnih ministarstva 

tijekom 2017. godine za izgradnju prve faze, dok je ostatak investicije financiran iz vlastitih 

sredstava proračuna. 

 Jedan od većih poslova je rekonstrukcija makadamske ceste Bešinci-Novi Bešinci 

vrijednosti nešto preko 640.000,00 Kn, od čega smo od Ministarstva regionalnog razvoja i 

fondova europske unije dobili 500.000,00 Kn. 

Po pitanju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda svakako je nužno istaći da 

smo tijekom prošle godine završili idejna rješenja i glavne projekte sustava odvodnje i 

vodoopskrbe naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje, te su isti  tijekom ove godine predani za 

ishođenje građevinske dozvole. 

Ovi projekti pripremaju se za sudjelovanje na slijedećem natječaju programa ruralnog 

razvoja, Mjera 7.2.1.. 

Tijekom 11. mjeseca prošle godine započeli su radovi na izgradnji dijela sustava 

odvodnje naselja Kaptol, odnosno Ramanovačke ulice, odvojka Ramanovačke ulice i 

Komarovačke ulice, ukupne vrijednosti 1.300.000,00 Kn bez PDV-a, od čega smo 400.000,00 

Kn dobili od Hrvatskih voda, dok se ostatak sredstava osigurao u Proračunu Općine Kaptol za 

2019. godinu (investicija je u tijeku). 

Naravno ne smijemo zaboraviti ni radove na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda naselja Ramanovci koji se financira preko mjere 7.2.1., akoji su radovi počeli za 

prošlogodišnji Dan općine, gdje je do sada napravljena cjelokupna mreža kroz naselje, te se 

sada čeka odgovor Agencije za plaćanje  na upit o mogućnosti spajanje iste na sustav odvodnje 

naselja Treštanovci, odnosno na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Eminovcima, na koji 

bi se način trenutno znatno smanjila investicija, jer bi se izbjegla gradnja uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda naselja Ramanovci, što bi dugoročno imalo i značajne uštede na 

troškovima exploatacije i održavanja sustava. 

Tijekom  druge polovice protekle godine odrađena je još  jedna dionica kanalizacije u 

Alilovcima vrijednosti nešto malo manje od 400.000,00 Kn, a financirano je iz vlastitih 

sredstava proračuna. 

Tijekom druge polovice godine završili smo radove na sanaciji  Zagradske ulice i ulice 

u naselju Češljakovci ukupne vrijednosti 347.000,00 Kn od čega je dio u iznosu 138.000,00   

Kn sufinanciralo MRRFEU za rekonstrukciju Zagradske ulice. 

Kada je u pitanju MRRFEU moramo istaći da smo tijekom prošle godine potpisali 

ugovor o dodjeli sredstava za financiranje  projektne dokumentacije sportsko-društvenog 

objekta u sportskom parku u Kaptolu u iznosu od 250.000,00 Kn, projekta dokumentacija sa 

studijom izvedivosti je u cijelosti zgotovljena i predana na izdavanje građevinske dozvole, tako 

da izdavanju dozvole očekujemo i uplatu sredstava sukladno ugovoru , a samu investiciju 

planiramo kandidirati na slijedeći natječaj Mjere 7.4.1.. 



                     

Kada su u pitanju projekti moram istaći da smo potekle godine započeli izradu projektne 

dokumentacije za energetsku obnovu društveno-sportskog objekta na igralištu u Kaptolu, gdje 

smo usput morali odraditi i legalizaciju dograđenog dijela iste (natkrivena terasa i pecalo), tako 

da je ista završena početkom ove godine i čeka se novi natječaj za aplikaciju. 

U ovom izvješću svakako moramo spomenuti da smo protekle godine kupili i nekoliko 

nekretnina bitnih za budući razvoj općine, gdje prije svega mislim na prostor za izgradnju novog 

vatrogasnog spremišta u Kaptolu, zatim jedne stare kuće u Golom Brdu, koja graniči sa 

vatrogasnim domom i čijim se uklanjanjem stvara jedan prostor u središtu sela za druge 

društvene sadržaje (dječje igralište i slično) i na kraju kupili smo jednu zemljišnu česticu pored 

groblja u Doljanovcima za buduće proširenje groblja, jer drugog prostora osim proširenja na 

navedenu česticu nema. 

 Kako sam  izravni predstavnik izvršne vlasti morao sam voditi računa o funkcioniranju 

cjelokupnog  društvenog života stanovnika općine od kulture, sporta do zaštite i spašavanja. 

Ovdje je svakako bilo najbitnije osigurati redovito financiranje svih ovih djelatnosti, a što smo 

i uspjeli sa skromnim proračunom, koji se prošle godine ipak značajnije popravio u odnosu na 

prethodne godine,  kada smo bili ugroženi poreznim reformama, koje su išle na štetu lokalnih 

proračuna. Takovom poreznom politikom bili smo dovedeni u još veći podanički odnos prema 

centralnoj vlasti, odnosno postali smo još, u financijskom smislu, centraliziranija država,  dok 

se obveze države sve više decentraliziraju prema lokalnoj samoupravi. Navedenom poreznom 

politikom i Zakonom o regionalnom razvoju, od općine koja je po svojim demografskim i 

drugim karakteristikama pripadala srednjim općinama,   bili smo dovedeni u kategoriju općina 

čija je opstojnost postala  upitna zbog tzv. kriterija samoodrživosti, no danas je ipak znatno 

bolja situacija tako da  smo od prošle godine i u mogućnosti stipendirati studente, davati poticaje 

gospodarstvu za otvaranje tvrtki i obrta  te nova zapošljavanja  nezaposlenih osoba s područja 

Opčine Kaptol, značajnije poduprijeti rad svih naših udruga, a posebice bolju skrb za zaštitu od 

požara kroz financiranja rada i nabavke opreme za naših pet dobrovoljnih  vatrogasnih društava 

  

 Od ostalih aktivnosti moramo ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o. 

i Komunalca Požega d.o.o. sudjelovao na dvije  sjednica, svakog društva pojedinačno.  

 Poštovani, u ovom kratkom izvješću, koje se dijelom poklapa sa svima do sada 

podnesenim izvješćima,  prikazao sam glavni dio svojih aktivnosti i aktivnosti općinske uprave, 

koje sam provodio zajedno sa suradnicima, no moram reći da je tu bilo i niz drugih poslova od 

protokolarnih obveza do raznih pribivanja na sjednicama koordinacije gradonačelnika i 

načelnika na razini županije do raznih predavanja.  

 

 

Općinski načelnik: 

          Mile Pavičić, ing., v. r. 

 


