
Z A P I S N I K 

 

Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 09. prosinca 2015. godine u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 19,00 sati 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 OPĆINSKOG VIJEĆA: 

1. Dražen Arnold 

2. Valentin Pavleković 

3. Mirko Janković 

4. Gordana Kalajžić 

5. Hrvoje Hefer 

6. Josip Đimber 

7. Ivana Blažević 

8. Vesna Grbeša 

9. Josip Mioč 

10. Ivan Galir 

11. Božo Mitrović 

12. Zdravko Živković 

13. Mario Žanko 

14. Darko Lazar 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI: 

1. Lara Liović-Nadaždi 

2. Marina Glavota 

3. Bernard Bestvina 

 

Sjednici su također nazočni: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Ivan Žeravica, zamjenik 

općinskog načelnika, Robert Periša, zamjenik općinskog načelnika, Krešimir Crnković, 

pročelnik, Mirjana Cvitkušić, pročelnica, Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, Željko Barišić, 

direktor poduzeća „Urednost“ d.o.o. Čepin.   

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne za predloženim dnevnim redom kako slijedi: 

D N E V N I     R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin 

2. Donošenje Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu 

3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini  

    Čepin za 2015. godinu 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  

    infrastrukture na području Općine Čepin za 2015. godinu 

5. Donošenje Izmjena i dopuna Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

    ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva na  

    području Općine Čepin u 2015. godini 

6. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin 

    Za 2015. godinu 

 

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje trgovačkom društvu 

    Urednost d.o.o. Čepin  



8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Čepin za  

    potpisivanje Izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima 

9. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o Analizi stanja sustava civilne zaštite 

    Općine Čepin u 2015. godini 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog     

      plana uređenja Općine Čepin      

11. Razno 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. 

 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA  

  OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik I. Galir iznio je primjedbu na zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća, te moli da se 

u zapisnik napiše zbog čega je došlo do prekida tog Vijeća  i zbog čijih uvreda. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV (I. Galir, J. Mioč, B. 

Mitrović, Z. Živković) usvojilo je zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin. 

 

TOČKA 2.  DONOŠENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  

  OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 2. dnevnog reda. 

Nazočne vijećnike sa točkom 2. dnevnog reda upoznala je Mirjana Cvitkušić, pročelnica. 

Vijećnik B. Mitrović postavio je pitanje vezano za slijedeće stavke: Promidžba na TV-u, 

održavanje Info stupa, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, izgradnja  

kružnog toka, postavljanje božićnih ukrasa, špricanje komaraca. 

Vijećnik I. Galir zatražio je informaciju vezano za stavku: kupovina stana vlasniku zgrade i 

zemljišta na lokaciji K. Zvonimira 76.  

Vijećnk B. Mitrović zatražio je informaciju vezano stavku: isplata bonusa za uspješan rad, 

najam štampača-printera.  

Vijećnik V. Pavleković postavio je pitanje vezano za stavku: lovački dom, platane i košnja 

trave.  

U raspravi su sudjelovali: B. Mitrović, I. Galir, H. Hefer, V. Pavleković. 

Na postavljeno pitanje vijećnika B. Mitrovića i I. Galira obrazloženje su dali Dražen Tonkovac, 

općinski načelnik i Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika.  

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV (B. Mitrović, I. Galir, J. Mioč, 

Z. Živković), 1 glas SUZDRŽAN (V. Pavleković), donijelo je 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA  

OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU 

(Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu prilog su zapisniku.) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI ČEPIN ZA 2015. 

  GODINU 

  

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 3. dnevnog reda. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV (B. Mitrović, I. Galir, J. Mioč, 

Z. Živković), 1 glasom SUZDRŽAN (V. Pavleković) donijelo je 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNELNE INFRASTRUKTURE 



U OPĆINI ČEPIN ZA 2015. GODINU 

(Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2015. 

godinu, prilog su zapisniku.) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE  

  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

  PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU  

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 4. dnevnog reda.  

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV (B. Mitrović, I. Galir, J. Mioč, 

Z. Živković), 1 glasom SUZDRŽAN (V. Pavleković), donijelo je  

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA 2015. 

GODINU 

(Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Čepin za 2015. Godinu, prilog za zapisniku.) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA KORIŠTENJA SREDSTAVA 

  OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE 

  IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ 

  JAVNOG POZIVA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN U 2015. GODINI  

 

Vijećnici su sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 5. dnevnog reda. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 4 glasa PROTIV (B. Mitrović, I. Galir, J. 

Mioč, Z. Živković) donijelo je  

IZMJENE I DOPUNE PLANA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD  

ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I  

DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN  

U 2015. GODINI  

(Izmjene i dopune Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,  

prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  

na području Općine Čepin u 2015. godini prilog su zapisniku.) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

  IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 gasova ZA, 4 glasa PROTIV (B. Mitrović, I. Galir, J. 

Mioč, Z. Živković) donijelo je 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU 

(Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna  

Općine Čepin za 2015. godinu prilog je zapisniku.) 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KREDITNO  

  ZADUŽENJE TRGOVAČKOM DRUŠTVU UREDNOST D.O.O. ČEPIN 

 

Direktor poduzeća „Urednost“ d.o.o. Čepin Željko Barišić naveo je kako se radi o kratkoročnom 

zaduženju po žiro-računu u iznosu do 300.000,00 kn.  

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold naveo je kako je to staro zaduženje, a svake 

godine ga je potrebno obnavljati za minus po računu, ali se tretira kao kredit, i svake godine je 



potrebno donijeti Odluku na Općinskom vijeću da se ponovo odobrava taj kredit, odnosno  

zaduženje, odnosno minus po kartici. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 4 glasa PROTIV (B. Mitrović, I. Galir, J. 

Mioč, Z. Živković) donijelo je 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KREDITNO ZADUŽENJE  

TRGOVAČKOM DRUŠTVU UREDNOST D.O.O. ČEPIN 

(Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje  

trgovačkom društvu Urednost d.o.o. Čepin prilog je zapisniku.) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINSKOM 

  NAČELNIKU OPĆINE ČEPIN ZA POTPISIVANJE IZVJEŠĆA O 

  UTVRĐIVANJU MEĐA I DRUGIH GRANICA TE NOVIM 

  RAZGRANIČENJIMA 

 

Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, upoznao je nazočne članove Općinskog vijeća sa točkom 8. 

dnevnog reda, istaknuvši kako je crkva u Novom naselju Čepin župa Duha svetoga dostavila u 

Općinu Čepin zamolbu zbog problema budući da se dio te građevine nalazi na javnoj površini, 

odnosno radi se o stepenicama koje se nalaze na javnoj površini, a ta površina je cca 18 m². 

Naveo je kako je takvih zahtjeva bilo i prije vezano za fizičke osobe, a koji su dobivale 

odbijenice iz razloga što su se tražila pisana očitovanja od Ministarstva prostornog uređenja i 

graditeljstva Naveo je kako je ovom slučaju sa geodetom napravljeno da se radi Izvješće o 

utvrđivanju međe, a što po Zakonu može biti odstupanje do 5%, a budući da se ta kvadratura 

može staviti do tih 5%, odnosno tih 18 m², a budući da se radi o crkvi, traži se da Općinsko 

vijeće da suglasnost Općinskom načelniku da potpiše Izvješće o utvrđivanju međa i drugih 

granica te novim razgraničenjima.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINSKOM NAČELNIKU OPĆINE ČEPIN ZA 

POTPISIVANJE IZVJEŠĆA O UTVRĐIVANJU MEĐA I DRUGIH GRANICA TE 

O NOVIM RAZGRANIČENJIMA 

(Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Čepin za potpisivanje Izvješća o 

utvrđivanju međa i drugih granica te o novim razgraničenjima prilog je zapisniku.) 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠĆA 

  O ANALIZI STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ČEPIN 

  U 2015. GODINI  

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 9. dnevnog reda. 

Krešimir Crnković, pročelnik, upoznao je nazočne članove Općinskog vijeća sa točkom 9. 

dnevnog reda  te naveo da se u uvodu Izvješća u stavku 3. na kraju stavka u tekstu „razmatraju 

i usvajaju godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje“ briše se dio teksta s „financijskim učincima za trogodišnje razdoblje“, budući da 

Izvješće o analizi stanja sustava civilne zaštite ne sadrži i financijski dio već se isto navodi i 

sastavni je dio godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite. Naveo je kako Zakon o zaštiti i 

spašavanju više ne vrijedi, te da je donesen novi Zakon o sustavu civilne zaštite, te da je 

uvršteno sve što se po zaštiti i spašavanju, odnosno po novoj civilnoj zaštiti u 2015. godini 

događalo. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 



ZAKLJUČAK POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠĆA O ANALIZI STANJA 

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ČEPIN  U 2015. GODINI 

(Zaključak povodom razmatranja Izvješća o analizi stanja sustava civilne zaštite  

Općine Čepin u 2015. godini prilog je zapisniku.) 

 

Točka 10. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O USVAJANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA 

  ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

  OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 10. dnevnog reda. 

Tomislav Kuna, v.d. pročelnika upoznao je nazočne sa točkom 10. dnevnog reda.  

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 4 glasa SUZDRŽAN (B. Mitrović, I. Galir, 

J. Mioč, Z. Živković) donijelo je 

ZAKLJUČKA  

O USVAJANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA ODLUKE O  

DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ČEPIN 

(Zaključak o usvajanju pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 

Općine Čepin prilog je zapisniku.) 

 

TOČKA 11. RAZNO 

 

Vijećnik I. Galir naveo je kao je se često dešava da nestane plin, voda, struja, internet. Zanima 

ga da li on zbog toga kao privatna osoba može podnijeti tužbu investitoru radova. Također ga 

zanima vezano za 70 m cijevi glavnog magistralnog voda koji je star i budući da tamo tlak 

stalno varira, te postoji mogućnost da će ta cijev ponovo pući, a budući da postoje novci za 

određene investicije koje se plaćaju za vodu za održavanje, predlaže da se napravi projekt i da 

se tih 70-tak metara cijevi zamjeni da bih mještani bili mirni.  

Odgovor na postavljeno pitanje vijećnika I. Galira dao je Tomislav Kuna, v.d. pročelnika. 

Vijećnik J. Mioč postavio je pitanje vezano za javnu rasvjetu na pomoćnom nogometnom 

igralištu Čepin. Naveo je kako je u ulici A. Starčevića gdje on živi prilikom spajanja na 

kanalizaciju cesta probušena i isječena na 12 mjesta i na tim mjestima je stavljeno najkrupnije 

kamenje. Zanima ga da li je moguće nešto napraviti po tom pitanju. 

Odgovore na postavljena pitanje vijećnika J. Mioča dali su Tomislav Kuna, v.d. pročelnika i 

Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika 

Vijećnika M. Jankovića postavio je pitanje da li je moguće da se u Proračun za iduću godinu 

uvede izmjena krovišta na Domu u Č. Martincima, Trg palih branitelja i popravak trotoara u 

dužini najmanje 1000 m. Moli ukoliko je moguće da to uđe u Proračun za iduću godinu. 

Vijećnika V. Pavlekovića zanima da li će Osijek-Koteks nakon ovih radova koje sada rade u 

ulici B.Jelačića i na Ovčari vratiti cestu u prvobitno stanje ili će ju zakrpati.  

Odgovor je dao Dražen Tonkovac, općinski načelnik. 

Vijećnik D. Lazar postavio je pitanje vezano za kanale na Ovčari, kanalsku mrežu, te naveo 

kako kanali plivaju. Također je postavio pitanje za vezano za javnu rasvjetu na Ovčari. 

Vijećnica V. Grbeša postavila je pitanje kada se najranije mogu očekivati priključci na 

kanalizacijsku mrežu, te postavila pitanje vezano za priključak na kanalizacijsku mrežu za ulice 

K. Trpimira, B. Jelačića, K. Domagoja. 

Vijećnik J. Đimber odgovorio je na pitanje vijećnice V. Grbeša. 

Vijećnik B. Mitrović predložio je budući da na uglu ulice A. Šenoe i J.J. Strosmayerova postoji 

stup na kojem je rasvjetno tijelo, da se na isti stup stavi još jedno rasvjetno tijelo i okrene prema 

Paraleli. Isto tako predlaže da se na uglu Pejačevićeve i Strossmayerove ulice stavi jedan 

priključak za rasvjetno tijelo i okrene prema centru. Također je predložio budući da u ulici D. 



Pejačevića ima samo jedna lampa da se na stup koji već postoji postavi jedan priključak za 

rasvjetno tijelo. Nadalje je postavio pitanje vezano za namjenski kredit za  uređenje i proširenje 

novog dijela groblja. Nadalje moli da izvođač radova na kanalizaciji svaki dan nakon obavljenih 

radova opere cestu.  

Vijećnica V. Grbeša postavila je pitanje vezano za rasvjetu u Beketincima. 

Odgovor je dao Dražen Tonkovac, općinski načelnik. 

Vijećnik V. Pavleković moli da se na Ovčari svi znakovi koji se sada nalaze u kanalu vrate na 

mjesto. 

Odgovor je dao Tomislav Kuna, v.d. pročelnika. 

Vijećnik H. Hefer naveo je kako je njegov priključak od kanalizacije propao i da je cijev 

skliznula dolje i propala, te ga zanima kakvi su ostali priključci.  

Vijećnik D. Lazar postavio je pitanje vezano za Starački dom, da li se nešto radi po tom pitanju, 

jer je on sada prazan i propada. 

Vijećnik H. Hefer zatražio je informaciju kakvo je stanje sa Naseljem prijateljstva da li se ono 

može uzeti u vlasništvo ili vratiti.  

Odgovor su dali Dražen Tonkovac, općinski načelnik i Ivan Žeravica, zamjenik općinskog 

načelnika.  

Vijećnik Božo Mitrović naveo je budući da  je osnovano Povjerenstvo za pregovore sa 

Vodovodom Osijek o ustupanju Vodovoda Čepin, zanima ga u kojoj je to fazi, što je 

napravljeno, dogovarano, razgovarano. Također je postavio pitanje vezano za kredit za uređenje 

i proširenje groblja u Čepinu.   

Na postavljeno pitanje vijećnika B. Mitrovića objašnjenje su dali Dražen Tonkovac, općinski 

načelnik i Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika.  

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold iznio je svoje nezadovoljstvo budući da je u 

Proračunu Općine Čepin bilo predviđeno rekonstrukcija parkirališta oko Zdravstvene stanice 

Čepin. Naglašava kako su u 4 mjesecu Županija, odnosno Dom zdravlja započeli raditi u smislu 

rješavanja problema kanalizacije. Tada je uništena živica, blato je na parkiralištu i kada pada 

kiša bazen je na parkiralištu. Općina vezano za to nije ništa poduzela. Navodi da je osobno 

pisao u ime svih djelatnika zdravstvene stanice da se nastavi sa radovima na kanalizacijskom 

sustavu. Od 4 mjeseca do danas nisu ništa napravili. Moli da se parkiralište napravi do 

01.06.2016., te da Općina Čepin problem kanalizacije i parkirališta zdravstvene stanice digne 

na viši nivo.  

Obrazloženje je dao Dražen Tonkovac, općinski načelnik.  

 

Sjednica je zaključena u 8,30 sati .  

 

ZAPISNIČAR: 

Mladenka Bagarić 

 

KLASA: 021-05/15-01/13 

URBROJ: 2158/05-15-1       PREDSJEDNIK 

Čepin, 09. prosinca 2015.            OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Dražen Arnold dr.med. 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

 

1. Ivan Galir ________________________ 

 

2. Vesna Grbeša _____________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


