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ZAPISNIK 

sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 28. rujna 2016. godine, u 19,00 sati, 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 Vijeće 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. Vesna Grbeša 

8. Lara Liović 

9. Josip Mioč, došao u 19,10 sati, pod točkom 2. dnevnog reda 

10. Ivan Galir 

11. Marina Glavota 

12. Bernard Bestvina 

13. Mario Žanko 

14. Darko Lazar 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI: 

1. Ivana Šariri 

2. Božo Mitrović 

3. Zdravko Živković 

 

Sjednici su također nazočni: Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika, Robert Periša, 

zamjenik općinskog načelnika, Tomislav Kuna, pročelnik, Mirjana Cvitkušić, pročelnica 

Krešimir Crnković, pročelnik, Željko Mamić, viši savjetnik za društvene djelatnosti.   

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold upoznao je nazočne sa predloženim dnevnim redom. 

Predložio je da se dnevni red dopuni točkom 10. „Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 

o davanju suglasnosti za plaćanje cijene radova na sanaciji dijela nerazvrstanih cesta u Čepinu koje nisu 

obuhvaćene Projektom Osijek“. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 13 glasova ZA usvojilo je predloženi dnevni red kao i predloženu 

dopunu dnevnog reda kako slijedi:  

DNEVNI RED 

 

1.Usvajanje zapisnika sa 28. redovne i 29. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine  

    Čepin 

2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu 

3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne  

    infrastrukture u Općini Čepin za 2016. godinu 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja  

    komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2016. godinu 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana korištenja sredstava ostvarenih od 

    zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez 
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    javnog poziva na području Općine Čepin u 2016. godini 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin 

    za 2016. godinu 

8. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Čepin 

9. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva za imenovanje  

    ravnatelja Centra za kulturu Čepin  

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za plaćanje 

      cijene radova na sanaciji dijela nerazvrstanih cesta u Čepinu koje nisu obuhvaćene  

      Projektom Osijek 

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini najma za Hrvatski dom u 

      Čepinu 

12. Donošenje Odluke o visini najma za Lovački dom u Čepinu 

13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka osnivanja Zavičajnog muzeja Čepin u sastavu 

      Centra za kulturu Čepin 

15. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu  

      Općine Čepin na korištenje udrugama 

16. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

      Proračuna Općine Čepin vijećnici Lari Liović 
17. Razno 
 

TOČKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 28. REDOVNE I 29. IZVANREDNE  

         SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 13 glasova ZA usvojilo je zapisnik sa 28. redovne sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čepin 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 13 glasova ZA usvojilo je zapisnik sa 29. izvanredne 

sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin. 

 

TOČKA 2. DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠNJU PRORAČUNA 

                   OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU 

 

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

Točku 2. dnevnog reda obrazložila je Mirjana Cvitkušić, pročelnica.  

Na sjednicu je došao vijećnik Josip Mioč.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 12 glasova ZA, 1 glasom SUZDRŽAN (Josip Mioč) i 1 

glasom PROTIV (Marina Glavota) donijelo je 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU 

(Polugodišnji izvještaj je sastavni dio Zapisniku) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE 

        ČEPIN ZA 2016. GODINU 

 

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

Točku 3. dnevnog reda obrazložio je Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika. 

Vijećnica Marina Glavota zatražila je obrazloženje za slijedeće stavke: nastrešnice na 

autobusnim stajalištima za koji se sada ponovno radi prometni elaborat, te za šta; da li su 

postavljene kamere na divljim odlagalištima; koji je po redu bunar za nogometno igralište; 
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zacjevljivanje kanala ispred škola za što je planirano 160.000,00 kn, a dodano još 100.000,00 

kn i zašto; održavanje javne rasvjete, zašto se povećava za 60.000,00 kn; kada se kreće sa 

poduzetničkom zonom; projektni za nastavno sportsku dvoranu koji su to već po redu; 

biciklistička staza u iznosu od 800.000,00 kn da li će se aplicirati prema fondovima; vezano za 

izgradnju grobnica da li će se mještani Čepina koji odu s ovog zemaljskog svijeta pokapati u 

zemlju, te da li je za to planirana parcela. Zatražila je informaciju vezano za salu Hrvatskog 

doma koliko je do sada uprihodila od kada je se uzela vatrogascima. Nadalje vezano za zgradu 

stare općine zatražila je informaciju za stavku građevinski radovi koja iznosi 50.000,00 kn; 

oprema za staru Općinu, koja je to oprema; tržnica – projektna dokumentacija da li će se krenuti 

ove godine ili kada; projektna dokumentacija za izmještanje precrpne stanice, zanima ju koje 

stanice. Nadalje je postavila pitanje zašto se na Ovčari skida iznos od 100.000,00 kn za javnu 

rasvjetu; za vodoopskrbni sustav zanima je koje su ulice planirane da dobiju pitku vodu, također 

je postavila pitanje vezano za stavku oprema Lovačkog doma u iznosu od 20.000,00 kn. Nadalje 

je postavila pitanje o kojem se sajmu radi vezano za stavku Ruralni gospodarski sajam 

Kolođvar. Nadalje je zatražila informaciju vezano za stavke: otesišta i pristupni putovi, izdaci 

za suzbijanje ambrozije i košnju kanala. Također je zatražila informaciju da li je poduzeće 

Komunalac obišao Naselje prijateljstva koje je puno ambrozije i od koje se ne može živjeti. 

Također je navela kako se stavka: troškovi deratizacije sa 120.000,00 kn povećavaju za 

20.000,00 kn, te kako se nikada nitko nije pojavio u Naselju prijateljstva za deratizaciju. Nadalje 

je postavila pitanje vezano za stavke: reciklažno dvorište da li se zna koja će biti lokacija 

Nadalje je navela kako je smanjena cijena sufinanciranje prijevoza učenicima, te ju zanima da 

li je manji broj učenika srednjoškolaca. Zatražila je informaciju vezano za stavku crkva svetog 

Trojstva u Čepin u iznosu od 70.000,00 kn. Nadalje ju zanima NK seniori budući da Općina 

Čepin godinama izdvaja dobru svotu novca za NK Čepin, ne zanima je njihovo poslovanje od 

novaca koja oni prikupe svojim donacijama ili pak prodajom ulaznica, već ju zanima onaj novac 

koji Općina Čepin izdvaja za njih. Isto tako zanima ju zašto postoji škola nogomete u Čepina 

kada iz te škole nitko od njih ne može igrati za seniore.                                                                 

Sjednicu je napustila vijećnica Lara Liović. 

Vijećnik Josip Mioč istaknuo je kako oba bunara na igralištu nogometnog kluba u Čepinu nisu 

u funkciji. Nadalje ga zanimaju stavke: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja Ćurić Jelena 

koja se sa 119.000,00 kn smanjuje za 19.000,00 kn, i stavka Usluge odvjetnika i pravnog 

savjetovanje Vjekoslav Rimac koja se sa 125.000,00 kn povećava za 32.000,00 kn. 

Vijećnica Marinu Glavota nadalje je postavila pitanje vezano za stavku zacjevljivanje kanala 

ispred škola koja je se sa 160.000,00 kn povećana za 100.000,00 kn i iznosi 260.000,00 kn. 

Odgovore na postavljena pitanja vijećnika dali su Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika 

i Željko Mamić, viši savjetnik za društvene djelatnosti. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Marina Glavota, Josip 

Mioč), 1 glasom SUZDRŽAN (Ivan Galir), donijelo je 

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 

OPĆINA ČEPIN ZA 2016. GODINU 

(Druge Izmjene i dopune Proračuna sastavni su dio ovog Zapisnika) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA 

        ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI ČEPIN 

                   ZA 2016. GODINU 

 

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

Točku 4. dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, pročelnik te naveo kako je to sastavni 

dio po Proračunu, odnosno u ovom slučaju Izmjena i dopuna u Rebalansu. Naveo je kako je se 
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potkrala jedna greška u članku 1. pod Račun 32349 pozicija 280 podp 1 „Održavanje kanala i 

ostalih dugogodišnjih nasada“, te naveo kakok treba stajati „Održavanje platana i ostalih 

dugogodišnjih nasada“. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Marina Glavota, Josip 

Mioč), 1 glasom SUZDRŽAN (Ivan Galir) donijelo je 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture  

u Općini Čepin za 2016. godini 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA 

        GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

                   NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU 

 

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

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Marina Glavota, Josip 

Mioč), 1 glasom SUZDDRŽAN (Ivan Galir) 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 6. 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. GODINU 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Marina Glavota, Josip 

Mioč), 1 glasom SUZDDRŽAN (Ivan Galir) 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 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

                   IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim rednom dobili i materijal za točku 7.dnevnog reda. 

Općinsko vijeće Općine Čepin s 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (Marina Glavota, Josip Mioč), 

1 glasom SUZDRŽAN (Ivan Galir) donijelo je  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI 

                   RAVNATELJA CENTRA ZA KULTURU ČEPIN 
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Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 8. dnevnog reda. 

Krešimir Crnković, pročelnik istaknuo je kako se radi o poziciji na kojoj je već dugo godina 

gosp. Željku Mamiću, a kojem je istako mandat. Naveo je kako se  mora provesti natječaj, a 

natječaj provodi natječajno povjerenstvo, a dok se ne provede natječaj, sukladno čl. 38. Zakona 

o ustanovama, određuje se vršitelj dužnosti do izbora. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Čepin 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA NATJEČAJNOG 

                   POVJERENSTVA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA 

                   KULTURU ČEPIN 

 

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

Krešimir Crnković naveo je kako je prijedlog da članovi natječajnog Povjerenstva za 

imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Čepin ispred Općine Čepin budu Krešimir Crnković i 

Marica Beraković. Upoznao je nazočne članove Vijeća sa Zakonom o upravljanu javnim 

ustanovama u kulturi vezano za natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove koju je osnovala 

Općina, a kojim je propisano da dva člana Povjerenstva daje osnivač a to je Općina Čepin, a 

jednog člana daje ustanova kojeg u ovom slučaju imenuje ravnatelj Centra za kulturu Čepin.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o imenovanju dva člana Natječajnog povjerenstva 

za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Čepin 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

                     DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PLAĆANJE CIJENE RADOVA NA  

                     SANACIJI DIJELA NERAZVRSTANIH CESTA U ČEPINU KOJE NISU 

                     OBUHVAĆENE PROJEKTOM OSIJEK 

 

Vijećnici su prije početka sjednice dobili materijal za točku 10. dnevnog reda. 

Točku dnevnog reda obrazložio je Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika, te naveo kako 

je na prošloj sjednici Općinskog vijeća donesena Odluka za sanaciju dijela nerazvrstanih cesta 

na Ovčari, te naglasio da bih sada Općinsko vijeće trebalo donijeti Odluku o izmjenama i 

dopunama te Odluke u smislu, da se sanacija ne odnosi samo na dio naselja Čepin- Ovčaru nego 

da se i u drugim ulicama u Čepinu izvrši sanacija u kojim postoji potreba za istom.   

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 3 glasa SUZDRŽAN (Josip Mioč, Marina 

Glavota, Bernard Bestvina.), donijelo je 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za plaćanje cijene radova 

na sanaciji dijela nerazvrstanih cesta u Čepinu 

koje nisu obuhvaćene Projektom Osijek  

 

TOČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI 

                     NAJMA ZA HRVATSKI DOM U ČEPINU 
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Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 11. dnevnog reda. 

Točku 11. dnevnog reda obrazložio je Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika istaknuvši 

kako se ovom Odlukom predlaže da cijena najma dvorane za ostale prigode iznosi 500,00 kn 

do 50 osoba, a za svaku slijedeću osobu cijena najma da se uvećava za 10,00 kn, a sve u svrhu 

da bih se pokrili troškovi u smislu grijanja i čišćenja Doma. Za komercijalnu upotrebu dvorane 

Udruga s područja Općine Čepin, cijena najma dvorane ovom Odlukom iznosila bi 1.000,00 kn 

+ upotreba kuhinje s inventarom 250,00 kn.  

Vijećnica Marina Glavota zatražila je informaciju koliko je Općina prihodovalo za 

iznajmljivanje za salu. 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je da Općinska uprava pismeno odgovori na pitanje 

vijećnice Marine Glavota. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o visini najma za Hrvatski dom u Čepinu 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAJMA ZA LOVAČKI DOM U ČEPINU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 12. dnevnog reda. 

Točku 12. obrazložio je Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika, te  predložio da se 

donese Odluka o visini najma za Lovački dom u Čepinu koji je stavljen u funkciju sa utvrđenim 

uvjetima  kriterijima za iznajmljivanje. 

Vijećnica Marina Glavota zatražila je informaciju vezano za članak 4. predložene Odluke zašto 

su za održavanje svadbenih svečanosti članovi Lovačkog društva Čepin za sebe i članove svoje 

uže obitelji (djeca) oslobođeni plaćanja najma za korištenje Doma budući da je investitor bila 

Općina Čepin kao i svi mještani Općine Čepin, te zašto bih netko bio privilegiran. Mišljenja je 

da to nisu ljudi koji su socijalno ugroženi da bih im se trebalo pomagati, te zbog čega bih  

članovi Lovačkog društva Čepin bili privilegirani u odnosu na ostale mještane Općine Čepin 

jer se općinskim novcem to obnovilo. Predložila je da se iz predložene Odluke iz članka 4. 

izbaci stavak 2. „Za održavanje svadbenih svečanosti, članovi Lovačkog društva Čepin za sebe 

i članove svoje uže obitelji (djeca), oslobođeni su plaćanja najma za korištenje doma“. 

Obrazloženje na postavljena pitanja vijećnice dao je Željko Mamić, viši savjetnik za društvene 

djelatnosti. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV (Ivan Galir, Josip Mioč, 

Marina Glavota), 1 glasom SUZDRŽAN (Bernard Bestvina), donijelo je 

ODLUKU 

visini najma za Lovački dom u Čepinu 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOKA 13. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

       KOMUNALNOM REDU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 13. dnevnog reda. 

Točku dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, pročelnik, istaknuvši kako se ovom 

Odlukom o komunalnom redu u članku 82. stavak 2. koji glasi: „Upravni odjel za gospodarstvo 

i komunalno stambenu djelatnost može odobriti korištenje javne površine bez plaćanja naknade 

ukoliko se koristi za: održavanje humanitarnih i političkih skupova i manifestacija……“ 

podstavak 1. tekst: „i političkih skupova i“ se briše. Naveo je kako je Ministarstvo uprave 

dostavilo svim jedinicama lokalne samouprave obavijest po predmetu usklađenost akata 
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jedinica lokalne samouprave sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe, te upoznao nazočne sa istim. Naveo je kako se tim Zakonom političkim strankama 

može odobriti korištenje javne površine ali uz plaćanje naknade. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 14. DONOŠENJE ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA OSNIVANJA 

                     ZAVIČAJNOG MUZEJA ČEPIN U SASTAVU CENTRA ZA KULTURU 

                     ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 14. dnevnog reda. 

Željko Mamić, viši savjetnik za društvene djelatnosti istaknuo je kako se o toj inicijativa već 

godinama razmišlja. Mišljenja je da sam postupak osnivanja u sastavu ustanove podliježe 

zakonskim propisima koji reguliraju tu djelatnost. Upoznao je nazočne sa člankom 17. Zakona 

o muzejima. Naveo je kako su tu bitni elementi: muzejska građa, muzejska dokumentacija, 

prostor, oprema i sredstava za rad i stručno osoblje. Kada se zadovolje tih pet kriteriji i standardi 

koji su regulirani Zakonom Općina se tada obraća Ministarstvu kulture za upis muzeja u 

registar. 

  

Vijećnik Josip Mioč zatražio je informaciju vezano za prostor koji je oduzet udruzi 

„Florentinac“. Također je naveo da ima informaciju da će se u zgradu stare Općine privremeno 

premjestiti i pošta. 

Odgovor na postavljena dao je Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o pokretanju postupka osnivanja Zavičajnog muzeja Čepin 

u sastavu Centra za kulturu Čepin  

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 15. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I POSTUPKU 

                     DODJELE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE ČEPIN NA  

                     KORIŠTENJE UDRUGAMA 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 15. dnevnog reda.  

Točku 15. dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, pročelnik i upoznao je nazočne 

članove Općinskog vijeća kako je 2015. godine stupila na snagu Uredba o kriterijima, mjerilima 

i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje 

provode Udruge. Naveo je kako je tom Uredbom svim jedinicama lokalne samouprave u RH 

dano da Udrugama koje djeluju na njihovom području i rade u interesu tih općina i gradova 

zakonski reguliraju te prostore, a možda i bez naknade, uz zadovoljavanje i strogo poštivanje 

kriterija koji su propisani tom Uredbom i koji svaka jedinica mora za sebe donijeti.  

Vijećnica Vesna Grbeša postavila je pitanje koji su kriteriji Općine Čepin, da li su Udruge koje 

na području Općine aktivne, da li su u obvezi sastavljanja svog programa, da li se imaju podaci 

koliko iste Udruge imaju članova, da li svrsishodne i da li podnose izvješća za ono što rade. 
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Odgovor na postavljeno pitanje vijećnice Vesne Grbeša dali su Željko Mamić, viši savjetnik za 

društvene djelatnosti i Krešimir Crnković, pročelnik. 

 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Čepin 

na korištenje udrugama 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 16. DONOŠENJE ODLUKE O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA  

                     REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE 

                     ČEPIN VIJEĆNICI LARI LIOVIĆ 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 16. dnevnog reda. 

Točku 16. dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, pročelnik, te naveo kako je Općina 

Čepin dana 18. rujna 2016. zaprimila dopis Državnog izbornog povjerenstva kojim isto 

predlaže donošenje odluke o obustavi isplati sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Čepin za vijećnicu Općinskog vijeća Općine Čepin Laru Liović. Naveo je 

kako je Zakon o financiranju političkih stranaka propisao obveze stranaka vezano za onaj dio 

sredstava koji se isplaćuje iz Proračuna Općine Čepin, te naveo je kako oni  vijećnici koji su 

izabrani kao nezavisni i oni koji su izabrani i sa kandidacijske liste grupe birača to moraju sami 

sastavljati budući da predmetni postupak za njih ne vode stranke kojih su oni članovi. Državno 

izborno povjerenstvo u svom postupku nadzora utvrdilo je da vijećnica Lara Liović Nadaždi 

koja je izabrana s liste grupe birača nije podnijela polugodišnje izvješće o prikupljenim 

donacijama u 2016. godini, a koja je sukladno Zakonu imala obvezu dostave polugodišnjeg 

izvješća sa 15. srpnja 2016. g. Općina Čepin je taj dopis od DIP-a zaprimila dana 19. rujna 

2016. g. i tog dana je bila i javna objava na službenim stranicama Općine Čepin, te istaknuo 

kako obustava isplate traje do objave podataka o donacijama, a iznos isplate umanjuje se 

razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave.  Zbog zakašnjenja objave podataka o 

donacijama u razdoblju od 64 dana od propisanog roka Lari Liović iznos isplate će se umanjiti  

za 355,56 kn.  

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje 

iz Proračuna Općine Čepin vijećnici Lari Liović 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika.) 

 

TOČKA 17. RAZNO 

 

Vijećnik Ivan Galir vezano za projekt Osijek zatražio je kada će radovi biti završeni, da li idu 

dinamikom kao što treba, tko će vršiti priključke na kuće, koja će biti cijena tih radova, te naveo 

kako je u projektu pisalo da se neće plaćati ništa.  

Vijećnik Valentin Pavleković postavio je pitanje vezano za Ovčaru te naveo kako izvođači 

radova na kanalizaciji svu zemlju bacaju na župnu zemlju, te moli da se sva zemlja sa sredine 

župske zemlje skloni. Također je naveo kako je cesta u ulicama kada se uđe na Ovčaru sa lijeve 

i desne strane zdrobita te ga zanima tko će platiti popravak istih. Također je naveo kako je pola 

ceste u Krapinskoj ulica isto uništena. Također je naveo kako je u ulici K. Tomislava zdrobljeno 

cca 30 m ceste, na Ovčari već 2 tjedna ne radi javna rasvjeta, a uništen je šaht od javne rasvjete. 
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Zanima ga tko će plaćati penale ako se radovi ne završe na vrijeme. Također je naveo kako je 

ispred kapele na Ovčari izvađeno pola kocaka oko 10 m, a cijevi su pobacane po postajama.   

Vijećnik Mirko Janković postavio je pitanje kada će početi radovi na Trgu palih branitelja u Č. 

Martincima i kada će se početi sa sanacijom krovišta Društvenog doma.                                                                                                            

Vijećnika Ivana Galira zanima kada će biti gotovi radovi na kanalizaciji i koja će biti cijena 

priključka na istu.  

Vijećnica Marina Glavota navela je kako je u Naselje prijateljstva dovezena zemlja, šuta i 

kamenje i koje stoji već duže vrijeme. Također je navela kako je u ulici P. Preradovića zatrpan 

kanal preko puta, pa ju zanima da li će se ista ulica asfaltirati. 

Vijećnica Vesna Grbeša postavila je pitanje vezano za kanale u ulici K. Domagoja i K. 

Trpimira. Naglasila je kako kanali u tim ulicama nisu nigdje spojeni i nemaju nikakvu svrhu 

osim da se u njima samo legu komarci, te istaknula kako je kanalska mreža u tim ulicama 

nesvrsishodna. Istaknula je kako je to problem već zadnji 15-tak godina. Predložila je da se ti 

kanali spoje sa prepumpnom stanicom ili crpkom da se voda prebacuje u kanal u ulici B.J. 

Jelačića. Mišljenja je da krajnje vrijeme da se taj problem riješi.  

Vijećnik Hrvoje Hefer naglasio je problem pješačkih prijelaza, te predložio da Općinska uprava 

pregleda iste i da se pješački prijelazi dodatno osvijetle i označe.    

Vijećnicu Marinu Glavota zanima da li se planira apelirati da se oko škole M. Krleža napravi 

ograda, te je mišljenja da su sada djeca još u većoj opasnosti jer im je auto sada pred samom 

školom. Također je zamolila da se svim vijećnicima dostavljaju pisani odgovori na postavljena 

pitanja sa sjednica Općinskog vijeća.  

Predsjednika Općinskog vijeća Dražena Arnolda zanima kada će se biti uređena (asfaltirana) 

parcela oko zdravstvene stanice Čepin da bih pacijenti mogli doći do zdravstvene ambulante.  

Vijećnik Josip Mioč naveo je kako mu nije jasno kako od 138 djece ni jedno od te djece iz 

nogometne škole ne igra za seniore.  

 

Obrazloženje na postavljena pitanja vijećnika dao je Tomislav Kuna, pročelnik, Ivan Žeravica, 

zamjenik općinskog načelnika, Josip Đimber __________________________ 

 

Sjednica je zaključena u 20,50 sati. 
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