ZAPISNIK
sa 22. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 16. rujna 2015. godine u
prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 20,00 otvorio predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold, utvrdivši da je
sjednici nazočno 14 članova Vijeća od izabranih 17, te da Vijeće može pravovaljano odlučivati.
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
1. Dražen Arnold
2. Hrvoje Hefer
3. Mirko Janković
4. Gordana Kalajžić
5. Josip Đimber
6. Ivana Blažević
7. Vesna Grbeša
8. Lara Liović Nadaždi
9. Josip Mioč
10. Ivan Galir
11. Zdravko Živković
12. Mario Žanko
13. Marina Glavota
14. Darko Lazar
SJEDNICI NISU NAZOČNI:
1. Božo Mitrović
2. Valentin Pavleković
3. Bernard Bestvina
Sjednici su također nazočni Dražen Tonkovac, Općinski načelnik, zamjenici općinskog
načelnika Robert Periša i Ivan Žeravica, Krešimir Crnović, pročelnik, Željko Mamić, viši
savjetnik, Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, mještani Čepina.
Vijećnik I. Galir ispred Kluba HDSSB-a moli da se i mještanima omogući sudjelovanje u
raspravi.
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne s predloženim dnevnim redom, kako slijedi
DNEVNI RED
1. Razmatranje izvanredne situacije izazvane izbjegličkom krizom
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red.
TOČKA 1. RAZMATRANJE IZVANREDNE SITUACIJE IZAZVANE IZBJEGLIČKOM
KRIZOM
Predsjednik Vijeća obavijestio je nazočne da je jučer u 17,00 sati održana sjednica Kriznog
stožera i tada se još ništa nije znalo o dolasku izbjeglica. Na sjednici, kao član Stožera, bio je
nazočan i načelnik Policijske postaje Čepin, koji također nije imao nikakve informacije. Po
najnovijim saznanjima u Čepin je pristiglo već oko 600 izbjeglica. Navodno se priprema i
Naselje prijateljstva za prihvat izbjeglica. Naglašava kako Općina Čepin službeno nije ni na
koji način bila obaviještena o nastaloj situaciji, do svih informacija se dolazilo neslužbeno.
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Općinski načelnik upoznao je nazočne kako Općina Čepin nije dobila nikakve informacije o
dolasku izbjeglica. Upoznao je nazočne s prisustvom azijskog tigrastog komarca na području
Čepina, koji je prijenosnik zaraznih bolesti. O istome je obavijestio i nazočne na sjednici
Stožera Osječko-baranjske županije, te zatražio hitno tretiranje komaraca. Također je zatražio
od načelnika Policijske postaje Čepin da se izbjeglicama onemogući napuštanje prostora Doma.
To nažalost nije moguće jer prema Zakonu o strancima, nakon registracije, oni se u narednih
30 dana slobodno mogu kretati po cijeloj državi.
Predlaže da Općina o svom trošku autobusima preveze izbjeglice u Zagreb. Također ističe da
je potrebno Rebalansom Proračuna osigurati veća sredstva za tretiranje komaraca.
Gđa Nataša Turić, predstavnica Odjela za biologiju ističe kako ne treba širiti paniku vezano uz
tigrastog komarca, ali činjenica je da on prenosi različite zarazne bolesti te je potrebno provesti
tretmane uništavanja.
Zamjenik načelnika Robert Periša, ujedno i načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Čepin,
također naglašava kako Općina Čepin nije dobivala nikakve informacije. Dovedeni smo pred
gotov čin.
Zamjenik načelnika Ivan Žeravica ističe kako je Država nepripremljena, odluke se olako donose
bez poznavanja stanja na terenu. Upozoravali smo da je park kod Doma neadekvatan, sa slabo
ograđenim terenom. Policijska postaja Čepin sama mora kontrolirati prostor s 450 osoba. Nitko
nije kontaktirao Općinu Čepin kako bi najavio dolazak izbjeglica.
Vijećnica V. Grbeša predlaže: hitno zatraži pomoć interventne policije, organizirati
prikupljanje humanitarne pomoći, aktivirati volontere.
Načelnik ističe kako je u toku dana kontaktirao predsjednicu RH i zatražio intervenciju vojske.
V. d. pročelnika T. Kuna ističe kako je Općina u više navrata tražila od nadležnih institucija da
se riješi pitanje vlasništva kako Staračkog doma tako i Naselja prijateljstva, ali Država nije
htjela prepustiti navedeno, te je isto ostalo u Državnom vlasništvu.
Vijećnik J. Mioč ističe kako su svi znali da će izbjeglice doći, smatra da treba postupiti kao
općine Rokovci i Gašinci, te spriječiti dolazak izbjeglica u Naselje prijateljstva.
Vijećnica M. Glavota smatra da je potrebno zauzeti stav i reći kako mještani Čepina ne žele
smještaj izbjeglica na svom području.
Vijećnik D. Lazar djelatnik bivšeg „Staračkog doma“ dao je nazočnima informacije o
vlasništvu (nije u vlasništvu Općine Čepin), kao i o trenutnom stanju na terenu.
Gosp. Borislav Barišić ističe kako smo svoju humanost pokazali od 1992. do 1995. kada smo
primili 500.000 muslimanskih izbjeglica, žene i djecu, dok su njihovi očevi i sinovi ratovali
protiv Hrvatske. Branitelji podržavaju ideju da se ne dopusti smještaj izbjeglica u Naselju
prijateljstva.
Vijećnik H. Hefer smatra da su na sjednici trebali biti nazočni i predstavnici Policije i Crvenog
križa, kao i novinari. Ističe kako je Naselje prijateljstva devastirano. Također naglašava kako
izbjeglice ne poštuju zakone, probijaju kordone policije.
Vijećnica M. Glavota predlaže da se da riječ mještanima.
Gosp. Heđi ističe kako je najveći problem bio nedostatak rasvjete, što je danas riješeno. Građani
su uplašeni za sigurnost djece, spremni su se sami organizirati kako bi zaštitili svoju djecu.
Kako izbjeglice ne žele ostati ovdje, boji se da bi mogli postati nasilni.
Općinski načelnik ističe prijedloge: zabraniti podizanje kampa u Naselju prijateljstva i u Lugu,
provesti preventivni tretman uništavanja komaraca kako se ne bi prenijele neke zarazne bolesti
i organizirati autobuse koji će migrante prevesti za Zagreb.
Mihael Šilac, član Stožera, upoznao je nazočne sa stanjem na terenu, predlaže tiskanje letka s
uputama na arapskom jeziku.
Vijećnica I. Blažević ističe kako su za tjedan dana Dani suncokreta. Te predlaže organiziranje
Civilne zaštite, kako bi se osigurala sigurnost.
Vijećnik I. Galir predlaže da se upali javna rasvjeta i po noći.
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Predsjednik Vijeća D. Arnold predložio je slijedeće zaključke:
- Ne određivati nikakve nove lokacije u Čepinu za zbrinjavanje izbjeglica
- Ne proširivati kapacitet Staračkog doma, jer ih već sada ima oko 600
- Vijeće treba odobriti općinskom načelniku da Općina Čepin osigura, ako treba i o svom
trošku, autobuse za odvoz postojećih migranata prema Zagrebu, ali da se Starački dom
više ne popunjava novim izbjeglicama
- Uputiti dopis MUP-u i drugim institucijama da se više nikakav plan i akcija u smislu
dovođenja migranata ne odvija bez konzultacija i razgovora s načelnikom Stožera i
općinskim načelnikom
- Zadužuje se načelnik Stožera R. Periša da se što hitnije sastane n ostalim članovima
Stožera, osobito načelnikom Policije, ta da ga se upozori na sigurnost građana i
sprječavanje incidenata
- Odobrenje općinskom načelniku da se stavka za tretiranje komaraca poveća sa
20.000,00 na 70.000,00 kn, što će se regulirati Rebalansom
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo slijedeće Zaključke:
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Čepin protivi se donošenju bilo kakvih novih odluka Vlade
Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i svih
nadležnih institucija u svezi Izbjegličke krize uzrokovane pristizanjem imigranata u
Republiku Hrvatsku, a u smislu odabira novih lokacija za smještaj imigranata na
području Općine Čepin.
2. Općinsko vijeće Općine Čepin navedenom pod točkom 1. ovog Zaključka protivi se iz
razloga nepostojanja adekvatne infrastrukture kao i neispunjavanja minimalnih
higijenskih uvjeta potencijalnih novih lokacija na području općine Čepin za smještaj
imigranata pristiglih u Republiku Hrvatsku.
3. Ovaj Zaključak dostavit će se Vladi Republike Hrvatske.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Čepin.
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Čepin protivi se povećanju smještajnog kapaciteta za smještaj
novih imigranata na postojećoj lokaciji bivšeg Doma za psihički bolesne starije osobe u
Čepinu, Kralja Zvonimira 214, budući je navedeni prostor već sada prekapacitiran i nije
adekvatan za duži smještaj imigranata.
2. Općinsko vijeće Općine Čepin naglašava da je prostor iz točke 1. ovog Zaključka (bivši
dvorac obitelji Adamović i park oko njega) zaštićeno kulturno dobro koje je nastalom
situacijom smještaja imigranata izloženo nekontroliranoj devastaciji.
3. Ovaj Zaključak dostavit će se Vladi Republike Hrvatske.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Čepin.
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Čepin protivi se poduzimanju bilo kakvih novih akcija
usmjerenih u cilju smještaja novih imigranata pristiglih u Republiku Hrvatsku na
području Općine Čepin.
2. Općinsko vijeće Općine Čepin u svezi navedenog pod točkom 1. ovog Zaključka,
upozorava na nužnost suradnje i razmjene informacija nadležnih institucija s Stožerom
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zaštite i spašavanja Općine Čepin, odnosno njegovim načelnikom, te općinskim
načelnikom Općine Čepin.
3. Ovaj Zaključak dostavit će se Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu unutarnjih
poslova.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Čepin.
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Čepin daje odobrenje općinskom načelniku Općine Čepin da
po potrebi, u narednih 2 do 3 dana, organizira i osigura prijevoz autobusima do Zagreba
postojećih imigranata smještenih na prostoru u okolici dvorca Adamović u Čepinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Čepin.
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Čepin zadužuje načelnika Stožera zaštite i spašavanja Općine
Čepin, da odmah po završetku ove izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin,
sazove Stožer zaštite i spašavanja Općine Čepin i zatraži hitno poduzimanje, prije svega
sigurnosnih, ali i drugih mjera od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske
uprave osječko-baranjske, Policijske postaje Čepin, radi zaštite mještana Općine Čepin,
te kontrole, adekvatnijeg osiguravanja i/ili eventualnog ograničavanja kretanja
imigranata na području Općine Čepin.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Čepin.
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Čepin daje odobrenje općinskom načelniku Općine Čepin da
provede sve potrebne mjere za uništenje azijskog tigrastog komarca na području Općine
Čepin, a za čega će se Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čepin osigurati
sredstva u iznosu do 70.000,00 kuna.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Sjednica je zaključena u 21,40.
ZAPISNIČAR:
Lidija Tolj
KLASA:
URBROJ: 2158/05-15-1
Čepin, 16. rujna 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr. med.
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1.

Zdravko Živković ____________________________

2.

Mario Žanko _________________________________
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