ZAPISNIK
sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 18. travnja 2016. godine u prostorijama
Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 19,00 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. Mirko Janković
3. Valentin Pavleković
4. Ivana Blažević
5. Josip Đimber
6. Gordana Kalajžić
7. Vesna Grbeša
8. Lara Liović Nadaždi
9. Ivan Galir
10. Božo Mitrović
11. Josip Mioč
12. Marina Glavota
13. Mario Žanko
14. Darko Lazar
15. Hrvoje Hefer (pristupio sjednici pod točkom 6.)
SJEDNICI NISU NAZOČNI:
1. Zdravko Živković
2. Bernard Bestvina
Sjednici su također nazočni: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Robert Periša, zamjenik
općinskog načelnika, Krešimir Crnković, pročelnik, Mirjana Cvitkušić, pročelnica, Tomislav
Kuna, pročelnik, Željko Barišić, direktor tvrtki Komunalac Čepin i Urednost, mještani Čepina.
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s predloženim dnevnim redom.
Vijećnik I. Galir predlože da se točka Razno izbaci jer se po njoj ionako nikada ništa ne napravi.
Općinsko vijeće s jednim glasom za nije usvojilo prijedlog vijećnika I. Galira.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 13 glasova za i 1 glasom protiv usvojilo je dnevni red kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu
3. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Čepin u 2015. godini
4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Čepin
5. Donošenje Izvješća o izvršenju 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 Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
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7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u općini Čepin za 2016. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Čepin za 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana korištenja sredstava ostvarenih od
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez
javnog poziva na području općine Čepin u 2016. godini
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna općine Čepin
za 2016. godinu
11. Donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Plana razvoja sustava civilne zaštite općine
Čepin za 2016. godinu
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u
vlasništvu Općine Čepin
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda u
okviru sustava odvodnje Osijek
14. Donošenje Odluke o zabrani prometovanja teških teretnih vozila kroz naselje Čepin
15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na tekst izmjena Društvenog
ugovora društva Komunalac Čepin d.o.o. Čepin
16. Razno
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
ČEPIN
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa svoje 26. sjednice.
TOČKA 2. DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU
Općinsko vijeće Općine Čepin s 10 glasova za i 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, J. Mioč i
B. Mitrović) donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU
(Godišnji izvještaj sastavni je dio ovog Zapisnika)
TOČKA 3. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN
U 2015. GODINI
Vijećnik B. Mitrović postavio je pitanje vezano uz povećanje troškova iznošenja i odvoženja
smeća.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, J. Mioč i
B. Mitrović) donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine čepin u 2015. godini
(Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 4. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE ČEPIN
Vijećnica M. Glavota postavila je pitanja vezano uz projektiranje reciklažnog dvorišta,
izgradnju dječjeg igrališta, detaljne planove.
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Odgovore su dali općinski načelnik i pročelnik T. Kuna.
Vijećnik M. Janković postavio je pitanja vezano uz rekonstrukciju lovačkog doma i cestu
Zrinske gore.
Vijećnik I. Galir postavio je pitanje vezano uz kombinirani stroj.
Vijećnica V. Grbeša pitala je gdje će se nalaziti reciklažno dvorište te da li će sredstva dobivena
od Fonda za zaštitu okoliša biti dovoljna.
Vijećnica M. Glavota postavila je pitanja vezano uz stručni nadzor za obnovu Centra za kulturu,
također moli načelnika da u vezi njegove izjave kako je zbog nečijeg „nemarluka“ Općina
platila izmještanje bandera iz Zrinske ulice 200.000,00 kn, izvijesti Vijeće o poduzetima
mjerama i sankcijama krivca za učinjeno.
Vijećnik I. Galir postavio je pitanje vezano uz rekonstrukciju javne rasvjete.
Odgovore je dao općinski načelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, J. Mioč i
B. Mitrović) donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čepin
(Izvješće je sastavni dio ovog zapisnika)
TOČKA 5. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 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
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, J. Mioč i
B. Mitrović) donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
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
(Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika)
Vijećnik B. Mitrović postavio je pitanje vezano uz održavanje Opel Comba.
TOČKA 6. DONOŠENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA
2016. GODINU
S ovom točkom nazočne je upoznao općinski načelnik, stavivši naglasak na prihod u iznosu od
cca 1,15 mil. kuna koje će Općina dobiti temeljem tužbe za naplatu prava služnosti protiv HTa.
Također je ukazao na pogrešku u prijedlogu Izmjena Proračuna, na stranici 26. umjesto pomoć
za crkvu u Č. Marticima, treba stajati Pomoć vjerskim zajednicama.
Vijećnik B. Mitrović postavio je pitanja vezano uz slijedeće stavke: usluge odvjetnika i pravnog
savjetovanja, izdaci po sudskim rješenjima, plac između Gajeve i Diljske ulice (ne vidi svrhu
kupovine placa), bunar nogometnog igrališta Č. Martinci, zatvaranje kanala ispred osnovnih
škola, cesta u Željezničkoj ulici (dok neke ulice nemaju ni vodu), radovi na staroj općini, javna
rasvjeta na Ovčari, uređenje parkova, zašto se izdvajaju sredstva samo za crkvu sv. Trojstva,
usluge čišćenja i pranja.
Na dio pitanja odgovorio je općinski načelnik.
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Vijećnik M. Janković postavio je pitanja vezano uz dodatna ulaganja za Staru općinu, Centar
za kulturu i Lovački dom, krovovi za društvene domove i Park hrvatskih branitelja u Č.
Martincima.
Vijećnik I. Galir postavio je pitanja vezano uz poduzetničku zonu, izgradnju infrastrukture u
zoni, naglašava kako u Rebalansu nema izmještanja ulazu u OŠ Miroslava Krleže, također ističe
kako ulica D. Pejačevića nema niti asfalt niti vodu.
Odgovore je dao općinski načelnik.
Vijećnica M. Glavota postavila je pitanja vezana uz nadzor na Projektu Osijek, projektiranje
nove javne rasvjete, javnu rasvjetu na Ovčari, projektnu dokumentaciju, društvene domove,
također je zanima da li će se prostor u zgradi Stare općine iznajmljivati i naplaćivati. Nadalje
ističe kako ima saznanja da tvrtka Urednost plaća najam zgrade u kojoj se nalazi, zanima je
visina najma, smatra da je zgrada Stare općine idealno mjesto za poduzeće Komunalac i
Urednost. Mišljenje je da udrugama i strankama nije potreban poseban prostor već se za potrebe
sastanaka mogu služiti prostorijama općinske vijećnice. Postavila je pitanje vezano uz školu M.
Krleža, da li će se školski prostor ograditi.
Odgovore je dao općinski načelnik.
Vijećnica M. Glavota postavila je pitanja vezana uz športsku dvoranu, katoličko groblje,
izgradnju grobnica, održavanje printera, održavanje nadvožnjaka, usluge studentskog servisa.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Vijećnica M. Glavota nezadovoljna je odgovorima načelnika i traži da načelnik odgovori
pismeno na postavljena pitanja.
Vijećnik I. Galir predlaže lokaciju bivše policijske stanice za smještaj tvrtki Urednost i
Komunalac.
Općinski načelnik ističe kako je to i bila ideja ali nažalost navedeni plac je postupku povrata
bivšem vlasniku (povrat nacionalizirane imovine).
Vijećnik V. Pavleković ističe žaljenje što Općina nije kupila zgradu u kojoj se nalaze tvrtke
Urednost i Komunalac. Također ga zanima zašto je zgrada NK Klasa „izbrisana“ iz proračuna.
Odgovore je dao općinski načelnik.
Vijećnik M. Žanko postavio je pitanje vezano uz zacjevljivanje kanala ispred osnovnih škola.
Viječnik J. Mioč ističe kako se parkiralište kod OŠ V. Nazor trebalo napraviti unutar dvorišta
škole, pitao je i da li će stranka HDDSB-a dobiti prostoriju na korištenje koju je imala u zgradi
Stare općine, zanima ga i financiranje Centra za predškolski, te kazna za nepropisno parkiranje.
Odgovore su dali pročelnici T. Kuna. M. Cvitkušić te općinski načelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za, 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, B. Mitrović
i J. Mioč) i jednim suzdržanim glasom (V. Pavleković) donijelo je
PRVE IZMJENE I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN
ZA 2016. GODINU
(Prve izmjene i dopune sastavni su dio ovog zapisnika)
Predsjednik općinskog vijeća odredio je pauzu od 10 minuta.
Predsjednik općinskog vijeća izražava svoje nezadovoljstvo činjenicom kako nitko nište ne
poduzima u svezi parkirališta ispred zdravstvene stanice, koje je nezavršeno i nedovoljno za
svoje potrebe.
TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI ČEPIN ZA
2016. GODINU
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za, 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, B. Mitrović
i J. Mioč) i jednim suzdržanim glasom (V. Pavleković) donijelo je
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini
Čepin za 2016. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za, 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, B. Mitrović
i J. Mioč) i jednim suzdržanim glasom (V. Pavleković) donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Čepin za 2016. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA
KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA
RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA
KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN U
2016. GODINI
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za, 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, B. Mitrović
i J. Mioč) i jednim suzdržanim glasom (V. Pavleković) donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva
na području općine Čepin u 2016. godini
(Odluka je sastavni dio ovog zapisnika)
TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za, 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, B. Mitrović
i J. Mioč) i jednim suzdržanim glasom (V. Pavleković) donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin
za 2016. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 11. DONOŠENJA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU
S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao pročelnik K. Crnković, rekavši kako je
predviđeno povećanje stavke za higijeničarsku službu te dezinsekciju i deratizaciju.
Vijećnica M. Glavota pitala je da li je planirana deratizacija u Naselju prijateljstva, kao i
uređenje Naselja prijateljstva. Moli da se stanovnicima osigura život dostojan čovjeka.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Vijećnica V. Grbeša smatra da treba sanirati cijeli teren, inače nema smisla, a vijećnik I. Galir
apelira da se tretiraju i nenaseljene kuće.
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Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Čepin za 2016. godinu
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE ČEPIN
Pročelnik T. Kuna upoznao je nazočne s ovom točkom dnevnog reda, objasnivši promjene u
člancima 27. i 29.
Vijećnica M. Glavota smatra kako nije u redu da načelnik sam donosi odluku kome će se dati
služnost s naknadom, a kome bez naknade. Zanima je i zbog čega je članak 29. toliko proširen.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Vijećnica V. Grbeša podsjeća kako je prije više godina bio instaliran repetitor za mobilne mreže
pokraj pošte te su roditelji negodovali zbog njegovog zračenja. Pita može li se takve instalacije
obuhvatiti posebnim člankom.
U raspravi su sudjelovali: M. Janković, I. Galir, D. Arnold.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 11 glasova za i 4 glasa protiv (I. Galir, M. Glavota, B.
Mitrović i J. Mioč) donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Čepin
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 13. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA NACRT ODLUKE
O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU SUSTAVA ODVODNJE
OSIJEK
S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao pročelnik T. Kuna.
Vijećnica L. Liović Nadaždi uputila je primjedbu projektantima zbog pogrešaka u projektu.
Općinski načelnik istaknuo je kako će svi problemi odnosno nedostaci u projektima biti
izrealizirani kroz priključak.
Vijećnik H. Hefer smatra da će kanalizacija biti loše izvedena što će dovesti do dugoročnih
problema.
Općinski načelnik upoznao je nazočne kako je Općina angažirala odvjetnika za probleme
vezane uz Projekt Osijek.
Vijećnik B. Mitrović upozorava na otvorene šahte.
U raspravi su sudjelovali: B. Mitrović, D. Arnold, I. Galir, V. Grbeša.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti na nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru
sustava odvodnje Osijek
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 14. DONOŠENJE ODLUKE O ZABRANI PROMETOVANJA TEŠKIH TERETNIH
VOZILA KROZ NASELJE ČEPIN
Općinski načelnik upoznao je nazočne kako je do sada bila na snazi privremena zabrana, a
donošenjem ove odluke donosi se stalna zabrana prometovanja teških motornih vozila kroz
Čepin. Nakon donošenja, Odluka se upućuje Ministarstvu prometa na usvajanje.
Vijećnik I. Galir predlaže da se u ulici A. Šenoe postavi znak „vožnja kroz ulicu 30 km/h“.
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U raspravu su sudjelovali: I. Galir, B. Mitrović.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o zabrani prometovanja teških teretnih vozila kroz naselje Čepin
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 15. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
TEKST IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA DRUŠTVA KOMUNALAC
ČEPIN D.O.O. ČEPIN
Direktor Komunalca Čepin Željko Barišić upoznao je nazočne kako je ovu odluku potrebno
donijeti radi usklađenja poslovanja s novim Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na tekst izmjena društvenog ugovora društva
Komunalac Čepin d.o.o. Čepin
(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika)
TOČKA 16. RAZNO
Općinski načelnik upoznao je nazočne s problemom u ulici A. B. Šimića u Čepinu gdje je
nastao problem kod izgradnje prepumpne stanice, čija izgradnja ugrožava jednu obiteljsku
kuću. U suradnji s Vodovodom Osijek pronađena je zamjenska lokacija, za koju je potrebna
suglasnost svih susjeda. Također naglašava da postoji mogućnost da Općina snosi troškove
izmještanja.
U raspravi su sudjelovali: Kristina Petrić, mještanka, Anita Markanović, mještanka, općinski
načelnik, Božo Mitrović, T. Kuna, I. Galir, M. Glavota, V. Grbeša.
Predsjednik Vijeća D. Arnold zaključio je kako Općina treba poduzeti sve da se pomogne
mještanima, ako je potrebno hitno sazvati sjednicu i ako nikako drugačije nije moguće „kao
zadnju liniju obrane“ Rebalansom osigurati sredstva za izmještanje prepumpne stanice.
Vijećnik B. Mitrović postavio je pitanje vezano uz park ispred škole te informaciju da će
fontana biti u obliku kupusa.
Vijećnik I. Galir pitao je da li će ulica D. Pejačevića dobiti asfalt.
Vijećnik I. Galir smatra da se načelniku treba dati opomena zbog neodgovaranja na pitanja.
Vijećnik J. Pavleković moli da se na Ovčaru naveze kamen jer je nemoguće prometovanje.
Vijećnik H. Hefer predložio je da se ubuduće u slučaju ovako opširnog dnevnog reda sazovu
dvije sjednice.
Sjednica je zaključena u 22,25 sati.
ZAPISNIČAR:
Lidija Tolj
KLASA: 021-05/16-01/2
URBROJ: 2158/05-16-1
Čepin, 18. travnja 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr. med.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Josip Mioč ___________________________
2. Božo Mitrović _________________________
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