ZAPISNIK
Sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin, odrţane 26. rujna 2013. godine, u
prostorijama Općine Ĉepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 19,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold, utvrdivši da je
sjednici nazoĉno 16 ĉlanova Vijeća od izabranih 17, te da Vijeće moţe pravovaljano
odluĉivati.
NAZOĈNI ĈLANOVI VIJEĆA:
1. Draţen Arnold
2. Valentin Pavleković
3. Mirko Janković
4. Gordana Kalajţić
5. Josip Đimber
6. Ivana Blaţević
7. Ivo Zrno
8. Lara Liović-Nadaţdi
9. Hrvoje Hefer
10. Josip Mioĉ
11. Ivan Galir
12. Zdravko Ţivković
13. Marina Glavota
14. Bernard Bestvina
15. Mario Ţanko
16. Darko Lazar
SJEDNICI NIJE NAZOĈAN:
1. Boţo Mitrović.
Sjednici su takoĊer nazoĉni: Draţen Tonkovac, Općinski naĉelnik, Mirjana Cvitkušić, v.d.
proĉelnice, Robert Periša i Ivan Ţeravica, zamjenici Općinskog naĉelnika, Krešimir Crnković,
viši struĉni suradnik, Tomislav Kuna, viši struĉni suradnik i Ţeljko Mamić, viši savjetnik.
Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne sa predloţenim dnevnim
redom.
Vijećnik Bernard Bestvina predloţio je da se prije sjednice Vijeća uvede aktualni sat.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je usvojilo predloţeni dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin
2. Razmatranje i usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proraĉuna Općine Ĉepin
za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013.
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proraĉuna Općine Ĉepin za 2013. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proraĉuna Općine
Ĉepin za 2013. godinu
5. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
Općine Ĉepin za razdoblje 2011.- 2019. godine u 2012. godini

7. Donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Ĉepin
8. Donošenje Rješenja o odreĊivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu
9. Razno
TOĈKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĈEPIN

Vijećnik Bernard Bestvina predloţio je da u zapisnicima pišu odgovori na postavljena pitanja
vijećnika.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 03. sjednice Općinskog
vijeća Općine Ĉepin.
TOĈKA 2.

RAZMATRANJE I USVAJANJE POLOGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE ĈEPIN ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2013. DO 30.06.2013.

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 2. dnevnog reda.
Toĉku 2. dnevnog reda obrazloţila je Mirjana Cvitkušić, v.d. proĉelnice, te upoznala nazoĉne
sa Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proraĉuna Općine Ĉepin za razdoblje od
01.01.2013. do 30.06.2013. godine.
Vijećnik Bernard Bestvina zatraţio je informaciju vezano za pomoć iz drţavnog ţupanijskog
proraĉuna u iznosu od 5.040.000,00 kn koja nije realizirana, a isto tako se ni u Rebalansu ne
vidi da će biti, pa ga zanima dali se zna razlog zbog ĉega neće biti realizirana.
Obrazloţenje je dala Mirjana Cvitkušić, v.d. proĉelnice.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 10 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŢAN usvojilo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAĈUNA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. DO 30.06.2013.
(Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna prilaţe se zapisniku
i njegov je sastavni dio.)
TOĈKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAĈUNA
OPĆINE ĈEPIN ZA 2013. GODINU

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 3. dnevnog reda.
Toĉku 3. dnevnog reda obrazloţila je Mirjana Cvitkušić, v.d. proĉelnice, te upoznala nazoĉne
sa Izmjenama i dopunama Proraĉuna Općine Ĉepin za 2013. godinu.
Vijećnik Ivan Gali postavio je pitanje da li je za odrţavanje javne rasvjete isti iznos kao i
prošle godine u iznosu od 270.000,00 kn.
Vijećnik Ivo Zrno zatraţio je informaciju da li je u Rebalansu stavljen Fond za energetsku
uĉinkovitost za javnu rasvjetu, te predloţio ako nije, da se uvrsti.
Vijećnik Bernard Bestvina zatraţio je informaciju vezano za stavku prihod od nefinancijske
imovine, te informaciju vezano za vatrogasne putove. TakoĊer je predloţio da bih trebalo za
svaku Udrugu obrazloţiti, te navesti po kojim segmentima će sredstva biti realizirana.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Galir, Ivo Zrno, Bernard Bestvina.

Obrazloţenje na postavljena pitanja vijećnika dala je Mirjana Cvitkušić, v.d. proĉelnice,
Ţeljko Mamić, viši savjetnik i Tomislav Kuna, viši struĉni suradnik.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 10 glasova ZA 5 glasova SUZDRŢAN i 1 glasom PROTIV
usvojilo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAĈUNA
OPĆINE ĈEPIN ZA 2013. GODINU
(Izmjene i dopune Proraĉuna Općine Ĉepin za 2013. godinu,
prilaţu se Zapisniku i njegov su sastavni dio.)
TOĈKA 4.

DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠENJU PRORAĈUNA OPĆINE ĈEPIN ZA 2013. GODINU

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 4. dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 10 glasova ZA 4 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŢAN
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proraĉuna
Općine Ĉepin za 2013. godinu
(Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proraĉuna
prilaţe se Zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOĈKA 5.

DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU SVOJSTVA JAVNOG DOBRA
U OPĆOJ UPORABI

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 5. dnevnog reda.
Toĉku 5. dnevnog reda obrazloţio je Općinski naĉelnik, te naveo kako je 16.04.2013.g.
potpisan Ugovor s tvrtkom „Ţito“ da se ide u zamjenu ĉestice, a to je put koji prolazi kroz
Ovĉaru. Tvrtka „Ţito“ traţi da to otkupi, a ona će u zamjenu Općini pored Ovĉare dati novu
parcelu koja se nalazi nekih cca 200 m iza te ĉestice, i ista će pripasti u vlasništvo Općine
Ĉepin, a koju će koristiti mještani, kao i tvrtka „Ţito“. Naveo je da se Općina Ĉepin sada
treba odreći javnog dobra, da se to moţe ispalcelirati da to preĊe u vlasništvo tvrtke „Ţito“..
Tvrtka „Ţito“ napravila je svu projektnu dokumentaciju. Pored te ceste tvrtka „Ţito“ gradi
novi regionalni centar za preradu jaja i turistiĉki smještaj.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 12 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŢAN donijelo je
ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
(Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
prilaţe se Zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOĈKA 6.

DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ĈEPIN ZA
RAZDOBLJE 2011.-2019. GODNE U 2012. GODINI

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 6. dnevnog reda.
Krešimir Crnković, viši struĉni suradnik naveo je da Izvješće donosi Općinski naĉelnik, a
usvaja ga Općinsko vijeće, odnosno predstavniĉko tijelo.

Vijećnik Bernard Bestvina predloţio je budući da Općina ima tvrtku „Urednost“, da se
razmotri mogućnost da se dogovori sa poduzećem „Unikom“ Osijek da poduzeće „Urednost“
odvozi smeće sa podruĉja Općine Ĉepin.
Predsjednik Općinskog vijeća istaknuo je kako će se u roku 3-4 tjedna dogovoriti tematska
sjednica o poduzeću „Urednost“ Ĉepin. TakoĊer je naveo kako je od novog direktora
zatraţeno da napravi izvješće što je zatekao u poduzeću „Urednost“, kakvo je financijsko
stanje i da dostavi viziju razvoja poduzeća.
Vijećnik Ivan Galir zatraţio je informaciju za staraĉka i samaĉka domaćinstva vezano za
smanjenje plaćanja odvoza smeća. TakoĊer ga zanima zašto mještani Ĉepina kupuju vreće za
smeće od 9,00 kn, a u Gradu se ne kupuju, te predlaţe da se sa poduzećem „Unikom“ Osijek
dogovori o tome.
Vijećnik Hrvoje Hefer predloţio je vezano za odrţavanje naselja Prijateljstva koje je postalo
divlje odlagalište, a za ĉije se odrţavanje svake godine iz Proraĉuna Općine izdvoji jako puno
sredstava, da ukoliko isto u konaĉnosti ne bude u vlasništvu Općine za godinu dana, da se
vrati drţavi.
U raspravi su sudjelovali: Bernard Bestvina, Ivan Galir, Hrvoje Hefer.
Obrazloţenje na postavljena pitanja dao je Ţeljko Mamić, viši savjetnik, općinski naĉelnik
Draţen Tonkovac.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ĉepin
za razdoblje 2011. – 2019. godine u 2012. godini
(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOĈKA 7.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U
VLASNIŠTVU OPĆINE ĈEPIN

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 7. dnevnog reda.
Sjednicu su napustili vijećnici Valentin Pavleković i Ivana Blaţević.
Toĉku 7. obrazloţio je Krešimir Crnković, viši struĉni suradnik.
Vijećnik Bernard Bestvina predlaţe da se napravi popis nekretnina u vlasništvu Općine Ĉepin
i da se objave vlasniĉki udjeli u odreĊenim tvrtkama.
Općinski naĉelnik Draţen Tonkovac istaknuo je da se do kraja godine planira napraviti
revizija cijele općinske imovine. Upoznao je nazoĉne ĉlanove Vijeća da je Općina Ĉepin na
otoku Krku u mjestu Omišalj u vlasništvu 1/7 hotela - odmarališta. Naveo je da je odrţan
sastanak sa svih 6 općina koje imaju udjela u tom odmaralištu, potpisana je promemorija, te je
istaknuo kako je prijedlog svih tih 6 Općina da se ta nekretnina ponudi Gradu Osijeku jer ni
jedna od njih nije koristila uţivanje u tom vlasništvu. Do sada su to koristila djeca iz Osijeka
po 100,00 kn po danu. Nadalje je istaknuo da će se isto napraviti i sa kućama, kao i sa
zemljištem koje je u vlasništvu Općine, a na kojima se nalaze privatne kuća.
Vijećnik Hrvoje Hefer zatraţio je informaciju da li ima nekretnina u vlasništvu Općine, a da
su odreĊeni ljudi uţivali, a da nisu plaćali zakup za kafiće.
Vijećnik Bernard Bestvina predloţio je da se napravi popis korisnika koji koriste nekretnine
u vlasništvu Općine, te da se za iste odrede uvjeti.
U raspravi su sudjelovali: Bernard Bestvina, Hrvoje Hefer.

Obrazloţenje na postavljena pitanja vijećnika dao je Krešimir Crnković, viši struĉni suradnik,
općinski naĉelnik Draţen Tonkovac.
Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 10 glasova ZA i 4 glasa
SUZDRŢAN donijelo je
ODLUKU
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Ĉepin
(Odluka o raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Ĉepin
prilaţe se Zapisniku i njegov je sastavni dio).
TOĈKA 8.

DONOŠENJE RJEŠENJA O ODREĐIVANJU PREDSTAVNIKA U
POVJERENSTVO ZA DODJELU ZAKUPA NA POLJOPRIVREDNOM
ZEMLJIŠTU

Općinski naĉelnik Draţen Tonkovac upoznao je nazoĉne sa toĉkom 8. dnevnog reda, te naveo
da je se Zakon o poljoprivrednom zemljištu promijeni, te da sada sa drţavnim
poljoprivrednim zemljištem upravlja Agencija za poljoprivredno zemljište. Naveo je kako se
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu sastoji od 5 ĉlanova. Istaknuo
je da od tih 5 ĉlanova jednog ĉlana imenuje Općinsko vijeće, jednog ĉlana općinski naĉelnik,
a 3 ĉlana su iz Agencija za poljoprivredno zemljište.
Vijećnica Marina Glavota ispred kluba HDSSB u Povjerenstvo je predloţila gosp. Zdravka
Ţivkovića.
Vijećnik Josip Đimber je ispred koalicije HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSP-a u Povjerenstvo je
predloţio gosp. Stanka Zdravĉevića.
Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold dao je na glasovanje prijedlog vijećnice Marine
Glavota da ispred kluba HDSSB-a u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu bude Ţivković Zdravko.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 5 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 4 glasa SUZDRŢAN
nije prihvatilo prijedlog vijećnice Marine Glavota.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je glasovanje prijedlog vijećnika Josipa Đimbera da ispred
koalicije HDZ-a, HSS-a, HSLS-a i HSP-a bude Stanko Zdravĉević predstavnik u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŢAN
prihvatilo je prijedlog vijećnika Josipa Đimbera.

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŢAN
donijelo je
R J E Š E NJ E
o odreĊivanju predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa
na poljoprivrednom zemljištu
(Rješenje se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio).

TOĈKA 9.

RAZNO

Vijećnik Ivan Galir zatraţio je informaciju vezano za rad javne rasvjete, da li je postignut
rezultat uštede elektriĉne energije budući da je ista iskljuĉena već dvije godine poslije pola
noći. Istaknuo je kako je potrošnja javne rasvjete jako velika. Zanima ga što je poduzeto na
pozitivnom rješavanju potrošnje javne rasvjete.
Vijećnik Josip Mioĉ postavio je pitanje vezano za kreditno zaduţenje od 5.278.000,00 kn od
kojeg iznosa je išlo 1.500.000,00 kn za biciklistiĉku stazu. TakoĊer je postavio pitanje vezano
za autobusna ugibališta jer autobusi više ne staju na ugibalištima gdje su prije stajali i djeca
imaju problema zbog toga.
Predsjednik Općinskog vijeća predloţio je da se pokuša riješiti da se napravi projekt da se u
ulicama K. Zvonimira i Osjeĉkoj ulici zabrani prolaz vozilima koji su osovine više od 3,5
tone.
Vijećnik Mirko Janković naveo je kako je od radnog posjeta ţupana našoj Općini objavljeno
je da će se cesta Ĉepinski Martinci – Beketinci raditi, te ga zanima da li je po tom pitanju što
poduzeto.
Predsjednik Općinskog vijeća naveo je vezano za nastavno-sportsku dvoranu da će ista biti
trodijelna tako da će istovremeno moći dva razreda imati nastavu tjelesne kulture i imati će
oko 700 mjesta. TakoĊer je izvijestio nazoĉne ĉlanove vijeća da je ţupan obećao pomoć u tom
projektu.
Vijećnica Lara Liović-Nadaţdi takoĊer je istaknula problem parkirališta ispred Djeĉjeg vrtića
i škole.
Vijećnica Marina Glavota smatra kako se na dan obiljeţavanje Domovinske zahvalnosti u
buduće trebaju pozvati i obitelji poginulih branitelja.
Vijećnica Lara Liović-Nadaţdi postavila je pitanje tko je nadleţan, te da li se moţe postaviti
ograda izmeĊu ograde te iza nogostupa ispred Djeĉjeg vrtića da djeca ne mogu izlaziti na
cestu.
Vijećnika Bernard Bestvinu zanima informacija za mještane Ĉepina koji su podnijeli zahtjev
za legalizaciju, koliku će cijenu plaćati budući da je donesena nova Odluka o komunalnom
doprinosu. TakoĊer je postavio pitanje kada će biti donesen novi plan protupoţarne zaštite.
Obrazloţenje na postavljena pitanja vijećnika dali su: predsjednik Općinskog vijeća Draţen
Arnold, Mirjana Cvitkušić, v.d. proĉelnice, općinski naĉelnik Draţen Tonkovac, Tomislav
Kuna, viši struĉni suradnik, Ţeljko Mamić, viši savjetnik, Krešimir Crnković, viši struĉni
suradnik.
Sjednica je zakljuĉena u 21,10 sati.
ZAPISNIĈAR:
Mladenka Bagarić
KLASA: 021-05/13-01/22
URBROJ: 2158/05-13-1
Ĉepin, 26. rujna 2013.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Hrvoje Hefer
________________________
2. Mirko Janković
________________________

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Draţen Arnold, dr.med.

