ZAPISNIK
sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin odrţane 06. oţujka 2014. godine u
prostorijama Općine Ĉepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 18,00 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. Mirko Janković
3. Valentin Pavleković
4. Josip Mioĉ
5. Ivan Galir
6. Josip Đimber
7. Ivana Blaţević
8. Mario Ţanko
9. Lara Liović Nadaţdi
10. Ivo Zrno
11. Darko Lazar
12. Boţo Mitrović
13. Marina Glavota
14. Zdravko Ţivković
15. Hrvoje Hefer
16. Bernard Bestvina
SJEDNICI NIJE NAZOĈNA:
1. Gordana Kalajţić
Sjednici su takoĊer nazoĉni: Draţen Tonkovac, općinski naĉelnik, Ivan Ţeravica, zamjenik
općinskog naĉelnika, Ţeljko Mamić,viši savjetnik,Tomislav Kuna, v.d. proĉelnika, Mirjana
Cvitkušić, v.d. proĉelnice, te predstavnici DVD-a Ĉepin Ivan NaĊ i Tomislav NaĊ.
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazoĉne sa predloţenim dnevnim red, kako slijedi
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom naĉelniku za potpisivanje
Sporazuma o sufinanciranju nacionalne komponente projekta “Poboljšanje vodne
infrastrukture u Osijeku“, Ugovora o partnerstvu na projektu „Projekt poboljšanja
vodne infrastrukture u Osijeku“, Ugovora o sufinanciranju projekta „Projekt
poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ i Ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“
3. Rasprava o upravljanju višenamjenske dvorane u „Hrvatskom domu Ĉepin“
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine
Ĉepin
5. Upoznavanje općinskog vijeća s Odlukom o preraspodjeli sredstava unutar Proraĉuna
za 2013. godinu
6. Razno
Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je usvojilo predloţeni dnevni red.

TOĈKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ĈEPIN
Vijećnik Boţo Mitrović primijetio je da je u popisu nazoĉnih dva puta naveden Josip Mioĉ, a
njega nema meĊu nazoĉnima.
Općinski naĉelnik upozorio je na pogrešku u toĉki 5. gdje se navodi 2014. godina umjesto
2013. godina.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa svoje 06. sjednice sa
navedenim izmjenama.
TOĈKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINSKOM
NAĈELNIKU ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O SUFINANACIRANJU
NACIONALNE KOMPONENTE PROJEKTA“POBOLJŠANJE VODNE
INFRASTRUKTURE U OSIJEKU“, UGOVORA O PARTNERSTVU NA
PROJEKTU „PROJEKT POBOLJŠANJA VODNE INFRASTRUKTURE U
OSIJEKU“, UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA „PROJEKT
POBOLJŠANJA VODNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU“ I UGOVORA
O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA “PROJEKT POBOLJŠANJA
VODNE INFRASTRUKTURE U OSIJEKU“
Predsjednik Vijeća upoznao je nazoĉne kako se na ovom projektu radi već nekoliko godina.
Projekti za sekundarnu kanalizacijsku mreţu su napravljeni i zahvaljujući tome Općina je
uspjela ući u Projekt Osijek.
Općinski naĉelnik upoznao je vijećnike kako je Projekt Osijek u završnoj fazi izrade, sami
sporazumi stupiti će na snagu tek potpisom Vlade RH. Cijene u sporazumima su okvirne,
prema raspisanim tenderima pretpostavlja se da će cijene biti i manje. Umjesto predviĊen 70
milijuna kuna vrijednost Projekta će vjerojatno biti oko 50 milijuna kuna. Kredit će se
ostvariti putem Europske banke za obnovu i razvoj s 3 godine poĉeka i 15 godina otplate.
Općina svoj dio kredita neće vraćati iz proraĉunskih sredstava, već iz razvojnih sredstava iz
cijene vode. Rok za završetak radova je 31.12.2016. godine, i sve eventualne troškova nastale
nakon toga snositi će Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Grad Osijek i Općina Ĉepin.
Vijećnik Galir upozorio je kako izvoĊaĉ radova prve faze sekundarne kanalizacije nije dobro
izvršio svoj posao, te smatra da bi se trebao promijeniti izvoĊaĉ.
Predsjednik Vijeća objasnio je nazoĉnima kako se radi o meĊunarodnom natjeĉaju, te se neće
moći utjecati na izbor izvoditelja radova.
Predsjednik Vijeća prekinuo je sjednicu, odredio stanku od 10 minuta, zbog „upadanja u
rijeĉ“ i polemiziranja vijećnika Galira bez da mu je predsjednik Vijeća prethodno dao rijeĉ.
Općinski naĉelnik upoznao je nazoĉne kako je vijećnik Đimber poĉeo raditi u Urednosti, te da
će on biti predstavnik Općine u Projektu Osijek. TakoĊer je rekao kako su svi nedostaci na
radovima u novom naselju prijavljeni, a prijaviti će se još jednom pri tehniĉkom pregledu.
Vijećnik Galir je, kao predsjednik Kluba vijećnika HDSSB-a, zatraţio pauzu od 5 minuta.
Nakon pauze u raspravi su sudjelovali: Mirko Janković, Lara Liović-Nadaţdi, Boţo Mitrović,
Josip Mioĉ, Ivan Ţeravica, Ivan Galir.
Općinski naĉelnik upoznao je nazoĉne kako je u fazi potpisivanja ugovor s Vodovodom –
Osijek, te nakon toga kreće izgradnja vodovodne mreţe u Beketincima.
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Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti općinskom naĉelniku za potpisivanje
Sporazuma o sufinanciranju nacionalne komponente projekta “Poboljšanje vodne
infrastrukture u Osijeku“,
Ugovora o partnerstvu na projektu „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“,
Ugovora o sufinanciranju projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ i
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u
Osijeku“
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOĈKA 3. RASPRAVA O UPRAVLJANJU VIŠENAMJENSKE DVORANE U
„HRVATSKOM DOMU ĈEPIN“
Zamjenik općinskog naĉelnika Ivan Ţeravica upoznao je nazoĉne kako meĊu mještanima
vlada mišljenje da se ne zna tko je vlasnik sale, tko upravlja njome, pod kojim uvjetima i
cijenama se sala iznajmljuje.
Općinski naĉelnik istiĉe kako je tema pokrenuta zbog nezadovoljstva mještana općine, istiĉe
kako je sala do 1997. bila u društvenom vlasništvu, a nakon toga prelazi u vlasništvo Općine
Ĉepin. 2001. godine donešena je Odluka kojom se sala daje na upravljanje DVD-u Ĉepin.
Viši savjetnik Mamić upoznao je nazoĉne sa slijedećim ĉinjenicama: vatrogasni dom izgraĊen
je 1906. godine, 1931.-1933. izgraĊena je dvorana. 1996. godine ţupanija je pokazala
inicijativu za gradnjom nove zgrade Hrvatskog doma. Uz dvoranu obećano je izgraditi i stan
domara, što nije ispoštovano. Smatra da je neuknjiţavanje DVD-a kao vlasnika propust
ĉlana DVD-a koji je u to vrijeme bio proĉelnik općinske uprave.
Ivan NaĊ, predsjednik DVD-a, upoznao je nazoĉne kako je problema sa salom bilo u vrijeme
kada je salu vodio gosp. Vukušić, njegovim odlaskom problemi su nestali. Svaka udruga koja
je zatraţila salu, istu je i dobila na korištenje. TakoĊer je upoznao nazoĉne kako je DVD
osnovan1888. godine od strane veleposjednika, koji su i dali zemljište na kojem se nalazi
današnji Hrvatski dom. Budući da je poslije II. Svjetskog rata sve nacionalizirano i ovo
zemljište je postalo društvena imovina. Naglašava, kako niti Društva u Gradu Osijeka, nisu
imala uknjiţena svoje domove, pa su lani tuţila Grad i dobila uknjiţbu.
Gosp. Tomislav NaĊ upozorio je da se u izvatku za ĉesticu kĉ.br. 3011 vodi teret na nekretnini
u iznosu od 6,9 milijuna kuna.
Gosp. Ivan NaĊ upoznao je nazoĉne kako je rad DVD-a Ĉepin hvaljen na širem podruĉju, te
je svake godine bogatije opremom i vozilima. Sredstva dobivena od Općine troše se strogo
namjenski.
Predsjednik Vijeća potvrdio je ogroman napredak u radu društva zadnjih godina. Predloţio je
imenovanje komisije koju će ĉiniti 3 predstavnika Vijeća, 2 predstavnika DVD-a i 2 ĉlana
Općine.
U raspravi su sudjelovali: B. Bestvina, općinski naĉelnik, T. Kuna, I. Zrno, H. Hefer,
Tomislav NaĊ.
Gosp. NaĊ naglašava kako DVD traţi upis vlasništva na Hrvatski dom.
Vijećnik Zrno predloţio je u komisiju vijećnice Laru Liović-Nadaţdi i Ivanu Blaţević.
Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog vijećnika Zrne.
Predsjednik Vijeća Arnold predlaţe da iz opozicije ĉlan komisije bude vijećnik Mioĉ.
Vijećnica Glavota, ispred HDSSB-a, predloţila je vijećnika Boţu Mitrovića.
Vijećnik Mitrović nije prihvatio kandidaturu „jer nije htio uĉestvovati u igrama djeĉjeg
vrtića“.
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Predsjednik Vijeća predloţio oporbi stanku od 5 minuta kako bi izabrala svog predstavnika,
takoĊer je povukao svoj prijedlog.
Vijećnica Glavota prigovorila je predsjedniku Vijeća kako joj nije dao rijeĉ iako je rukom
traţila rijeĉ nekoliko puta. Predsjednik Vijeća ispriĉao se vijećnici Glavoti rekavši kako nije
vidio da je traţila rijeĉ.
Vijećnik Bestvina predloţio je da predstavnik oporbe bude vijećnik Lazar.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog vijećnika Bestvine.
Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je donijelo
ZAKLJUĈAK
o izboru ĉlanova Općinskog vijeća u
Povjerenstvo za rješavanje statusa dvorane Hrvatskog doma u Ĉepinu
U Povjerenstvo za rješavanje statusa dvorane Hrvatskog doma u Ĉepinu ispred Općinskog
vijeća imenuju se: Lara Liović-Nadaţdi, Ivana Blaţević i Darko Lazar.
Nakon što DVD Ĉepin i Općinska uprava predloţe po dva ĉlana u Povjerenstvo, Općinsko
vijeće donijeti će o istome Rješenje.
TOĈKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE ĈEPIN
V.d. proĉelnika Tomislav Kuna upoznao je nazoĉne sa prijedlogom izmjena i dopuna Odluke
o komunalnom doprinosu Općine Ĉepin. Predlaţe se smanjenje komunalnog doprinosa za
crkvene objekte , te objekte i ureĊaje u vlasništvu Općine Ĉepin na 1,00 kn/m3 .
Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 10 glasova za i 6 suzdrţanih glasova donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Ĉepin
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOĈKA 5. UPOZNAVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA S ODLUKOM O PRERASPODJELI
SREDSTAVA UNUTAR PRORAĈUNA ZA 2013. GODINU
V.d.proĉelnice Mirjana Cvitkušić upoznala je vijećnike s Odlukom o preraspodjeli sredstava
koju je donio općinski naĉelnik. Odluku su vijećnici dobili s materijalima za ovu sjednicu.
Vijećnik Mitrović postavio je pitanje ima li naĉelnik ovlasti donositi ovakvu odluku ili je
potrebno donositi Rebalans proraĉuna.
Odgovor je dala proĉelnica Cvitkušić, te zamjenik naĉelnika Ţeravica. Odluka je donešena
sukladno Zakonu, a Vijeću je dostavljena samo na uvid radi transparentnosti poslovanja.
TOĈKA 6. RAZNO
Vijećnik B. Mitrović podsjetio je da još uvijek nije riješen problem parkirališta ispred OŠ M.
Krleţe. TakoĊer napominje kako po mišljenju struĉnih ljudi autobusna ugibališta nisu
primjereno napravljena.
Odgovore su dali općinski naĉelnik i v.d. proĉelnika T. Kuna.
Vijećnik M. Janković napomenuo je kako je parkiralište ispred doma u Ĉepinskim
Martincima u jako lošem stanju.
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Vijećnik Bestvina upozorava na divlje odlagalište u Vratniĉkoj ulici. Predlaţe ureĊenje
prostora, npr. sadnjom voćaka.
Sjednica je zakljuĉena u 20,20 sati.
ZAPISNIĈAR
Lidija Tolj
KLASA: 021-05/14-01/2
URBROJ: 2158/05-14-1
Ĉepin, 06. oţujka 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Draţen Arnold, dr. med.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
1. Josip Mioĉ ________________________
2. Valentin Pavleković ____________________
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