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Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona 

o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“, broj 

82/15.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.- pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 9. sjednici 

održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o donošenju Procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Općine Čepin (u daljnjem 

tekstu: Odluka), donosi se Procjena rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Čepin, koju je izradilo 

Povjerenstvo za izradu procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Čepin osnovano Odlukom o 

osnivanju Povjerenstva za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća za područje Općine Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 19/17.), sukladno članku 7. 

stavku 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu 

procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, 

broj 65/16.). 

 

Članak 2. 

 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 

Općinu Čepin čini prilog i sastavni dio ove Odluke. 
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Članak 3. 

 

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Procjena 

rizika od velikih nesreća za područje Općine Čepin, 

objavit će se na Internet stranicama Općine Čepin 

www.cepin.hr  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluku stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 810-03/17-01/3 

URBROJ: 2158/05-18-17 

 

Čepin, 27. ožujka 2018. 

 

                                                         PREDSJEDNIK 

                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama 

(„Narodne novine“, broj 37/13.) i članka 32. Statuta 

Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 

5/18.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin 

na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području 

Općine Čepin 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i 

postupak sufinanciranja djelatnosti dadilja na području 

Općine Čepin. 

 

Članak 2. 

 

Djelatnost dadilje u smislu ove Odluke obuhvaća 

čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 7 godina, 

odnosno do polaska u školu, u stambenom ili poslovnom 

prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u 

stambenom prostoru roditelja, u skladu s odredbama 

Zakona o dadiljama (u daljnjem tekstu: Zakon). 

 

II. NAČIN DODJELE 

 

Članak 3. 

 

Visina sufinanciranja djelatnosti dadilja iznosi 

500,00 kn mjesečno po djetetu čija oba roditelja, 

samohrani roditelj ili skrbnik imaju prebivalište na 

području Općine Čepin. 

Općina Čepin zadržava pravo neodobravanja prava 

na sufinanciranje djelatnosti dadilja ukoliko u trenutku 

podnošenja zahtjeva ne postoje dostatna sredstva u 

Proračunu, a zahtjev se razmatra ponovno po osiguranju 

sredstava za tu namjenu. 

 

Članak 4. 

 

Pravo na subvenciju iz članka 3. ove Odluke imaju 

dadilje koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 

-imaju sjedište na području Općine Čepin, 

-uslugu djelatnosti dadilje pružaju na području 

Općine Čepin, 

-upisani su u obrtni registar s registriranom 

djelatnošću dadilja, 

-upisani su u imenik dadilja sukladno odredbama 

Zakona, 

-imaju podmirene obveze prema Općini Čepin i 

trgovačkim društvima kojima je Općina Čepin većinski 

vlasnik ili osnivač. 

 

Članak 5. 

 

Zahtjev za sufinanciranje djelatnosti dadilja 

dostavlja se Upravnom odjelu za upravno-pravne 

poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine 

Čepin uz priložene dokumente: 

-ispunjen zahtjev na propisanom obrascu, 

-dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje 

uvjeta utvrđenih člankom 4. ove Odluke, 

-preslika ugovora zaključenog između dadilje i 

roditelja ili samohranog roditelja ili skrbnika djece, 

-preslika osobnih iskaznica ili uvjerenja o 

prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja ili 

samohranog roditelja ili skrbnika, 

-preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o 

prebivalištu djeteta (ne starije od 6 mjeseci). 

 

Članak 6. 

 

Upravni odjel iz članka 5. ove Odluke, nakon 

provjere priložene dokumentacije, a ukoliko su 

ispunjeni uvjeti za sufinanciranje djelatnosti dadilja, 

dostavlja općinskom načelniku prijedlog zaključka o 

sklapanju ugovora kojim se reguliraju međusobna prava 

i obveze dadilje i Općine Čepin. 

 

Članak 7. 

 

Na temelju zaključenog ugovora iz članka 6. ove 

Odluke, odobrena novčana sredstva doznačuju se na 

IBAN-račun dadilje do 10-og u mjesecu za prethodni 

mjesec. 

 

III. NAČIN KONTROLE 

 

Članak 8. 

 

Dadilja je dužna omogućiti Općini Čepin kontrolu 

priložene dokumentacije iz članka 5. ove Odluke. 

 

Članak 9. 

 

Dadilja je dužna do 31. prosinca tekuće godine 

dostaviti Upravnom odjelu za financije, knjigovodstvo i 

http://www.cepin.hr/
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računovodstvo Općine Čepin financijsko izvješće o 

utrošku dodijeljenih sredstava. 

 

Članak 10. 

 

Kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih 

sredstava obavlja upravni odjel iz članka 9. ove Odluke 

kontrolom dostavljenog financijskog izvješća iz članka 

9. ove Odluke. 

Ukoliko se kontrolom ustanovi da je dadilja 

priložila neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u 

Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom 

stvarnom stanju na terenu, dadilja dobivena sredstva za 

tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Čepin te će biti 

isključena iz svih općinskih potpora u narednih pet (5) 

godina. 

 

Članak 11. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. 

 

KLASA: 601-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/05-18-1 

 

Čepin, 27. ožujka 2018. 

 

                                                         PREDSJEDNIK 

                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 

91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/0.0, 129/00., 114/01., 

79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 

152/14. i 81/15.-pročišćeni tekst), članka 24. stavka 1. 

podstavka 1. Odluke o raspolaganju nekretninama u 

vlasništvu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 6/13. i 6/16.), članka 2. Procedure stjecanja 

i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/16. i 6/16.), 

točke 10. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. 

Čepinski Martinci, k.č.br. 276 („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 3/18.), i članka 32. Statuta Općine 

Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. 

godine, na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog 

natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 

Čepin u k.o. Čepinski Martinci, k.č.br. 276, donosi 

  

ODLUKU 

o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine 

u vlasništvu Općine Čepin u k.o. Čepinski Martinci, 

k.č.br. 276 

 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za 

kupnju nekretnine u vlasništvu Općine Čepin u k.o. 

Čepinski Martinci, k.č.br. 276 (u daljnjem tekstu: 

Odluka), odabire se ponuda ponuditelja Velimira 

Vukmirovića iz Čepinskih Martinaca, Stjepana Radića 

115, OIB: 85939905394 za kupnju nekretnine u 

vlasništvu Općine Čepin, koja u naravi čini kuću, dvor i 

oranicu, sagrađena na z.k.č.br. 276 k.o. Čepinski 

Martinci, zk.ul. 522, površina zemljišta 2.483 m2, na 

lokaciji Čepinski Martinci, Stjepana Radića 115, u 

ukupnom iznosu od 118.000,00 kn kao jedina i ujedno i 

najpovoljnija. 

 

Članak 2. 

 

 Ponuditelj će ukupni iznos kupoprodajne cijene iz 

članka 1. ove Odluke platiti obročno u 6 (šest) rata 

zaključno s 31.12.2020. godine, a prema sljedećoj 

dinamici plaćanja: 

 

1. 1. ratu u iznosu od 23.000,00 kn – u roku od 8 

(osam) dana od dana sklapanja ugovora o 

kupoprodaji umanjenu za uplaćenu jamčevinu 

u iznosu od 11.800,00 kn 

2. 2. ratu u iznosu od 19.000,00 kn – dospijeće 

31.12.2018. 

3. 3. ratu u iznosu od 19.000,00 kn – dospijeće 

30.06.2019. 

4. 4. ratu u iznosu od 19.000,00 kn – dospijeće 

31.12.2019. 

5. 5. ratu u iznosu od 19.000,00 kn – dospijeće 

30.06.2020. 

6. 6. ratu u iznosu od 19.000,00 kn – dospijeće 

31.12.2020. 

 

Članak 3. 

 

 Ukoliko kupac ne plati cijenu u roku dospijeća 

određenom člankom 2. ove Odluke, dužan je platiti 

zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana 

plaćanja, a ukoliko ne isplati kupoprodajnu cijenu prema 

rokovima određenim u članku 2. ove Odluke, odnosno 

ne isplati sve anuitete na dan dospijeća posljednjeg 

anuiteta, Općina Čepin ima pravo raskinuti 

kupoprodajni ugovor, a uplaćenu jamčevinu i uplaćene 

anuitete zadržati. 

 

Članak 4. 

 

 Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini kupac 

stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon što je u 

potpunosti izmirio sve novčane obveze prema Općini 

Čepin, utvrđene ugovorom o kupoprodaji nekretnine, a 

o čemu će se sačiniti posebna tabularna isprava. 

 

Članak 5. 

 

 Kupoprodajnu cijenu, ponuditelj iz ove Odluke 

dužan je uplatiti na račun Općine Čepin broj: 

HR2325000091806500001, model plaćanja: HR68 s 



Stranica 154                                              „Službeni glasnik“                                                     Broj 8.     

  
pozivom na broj 7889-85939905394, s naznakom 

„Kupnja nekretnine Čepinski Martinci, S. Radića 115“. 

 

Članak 6. 

 

 Porez na promet nekretnina i druge troškove 

proizašle u svezi sklapanja ugovora o prodaji snosi 

kupac u cijelosti. 

 

Članak 7. 

 

 Na temelju ove Odluke i uvjeta iz raspisanog 

natječaja općinski načelnik će s ponuditeljem sklopiti 

ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 8 dana od 

konačnosti Odluke. 

 

Članak 8. 

 

 Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od 

zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine. 

 

Članak 9. 

 

 Ova Odluka je konačna i protiv nje nije dopuštena 

žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred 

nadležnim Upravnim sudom u roku od 30 dana od 

dostave ove Odluke. 

 

Članak 10. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“, 

oglasnoj ploči Općine Čepin i na web stranici Općine 

Čepin. 

 

KLASA: 940-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/05-18-6 

 

Čepin, 27. ožujka 2018. 

 

                                                         PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 

52/16., 16/17. i 130/17.), članka 15. Odluke o socijalnoj 

skrbi na području Općine Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 3/14. i 4/14.) i članka 32. Statuta 

Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 

5/18.- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin 

na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na 

području Općine Čepin 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine 

Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/14. i 

4/14.) u članku 15. iza riječi: „i ako prosječni mjesečni 

prihod po članu obitelji“ dodaju se riječi „ ,isplaćen u 

prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen 

zahtjev,“. 

 

Članak 2. 

 

 Ostale odredbe Odluke o socijalnoj skrbi na 

području Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 3/14. i 4/14.) ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

socijalnoj skrbi na području Općine Čepin stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 550-01/14-01/10 

URBROJ: 2158/05-18-4 

 

Čepin, 27. ožujka 2018. 

 

                                                         PREDSJEDNIK 

                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 31. stavak 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 

82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 

84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 

36/15.), sukladno odredbama Odluke o komunalnom 

doprinosu Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 2/02., 2/07., 11/12., 4/13., 7/13., 2/14., 

11/14., 2/15. i 4/16.) i članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 9. 

sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donijelo 

je 

 

ODLUKU 

o odobrenju zamolbe Lukavec Dragomira iz Livane, 

Omladinska 68, za umanjenje plaćanja 

komunalnog doprinosa 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom odobrava se zamolba Lukavec 

Dragomira iz Livane, Omladinska 68, Čepin, OIB: 

17884795980 od 25. siječnja 2018. godine za umanjenje 

plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevina 

gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – 

mehaničarska radionica, trgovina dijelova s pratećim 

prostorijama, kotlovnica i skladište za metalne dijelove 

u Čepinu, I. Adamovića 126, u visini od 50% iznosa 
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utvrđenog Rješenjem KLASA: UP/I-944-01/17-01/28, 

URBROJ: 2158/05-18-3 od 25. siječnja 2018. godine, 

odnosno u iznosu od 53.428,41 kn. 

 

Članak 2. 

  

Imenovani iz članka 1. ove Odluke obvezan je iznos 

iz članka 1. ove Odluke platiti u roku od 30 dana od dana 

izvršnosti rješenja. 

 

Članak 3. 

 

 Propuštanjem plaćanja iznosa utvrđenog u članku 1. 

ove Odluke na način određen člankom 2. ove Odluke, 

imenovani iz članka 1. ove Odluke obvezan je platiti 

iznos utvrđen Rješenjem KLASA: UP/I-944-01/17-

01/28, URBROJ: 2158/05-18-3 od 25. siječnja 2018. 

godine, na način utvrđen istim. 

 

Članak 4. 

 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel 

za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost 

Općine Čepin radi donošenja rješenja iz članka 2. ove 

Odluke. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 944-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/05-18-1 

 

Čepin, 27. ožujka 2018. 

 
                                                         PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članaka 20. i 174. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 

73/17.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst) 

Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 9. sjednici 

održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Čepin za razdoblje 2011. – 2019. 

godine u 2017. godini 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Čepin za razdoblje 2011. – 2019. 

godine u 2017. godini. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 351-01/18-01/3 

URBROJ: 2158/05-18-2 

 

Čepin, 27. ožujka 2018. 

 

                                                         PREDSJEDNIK 

                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 9. 

sjednici održanoj dana 27. ožujka 2018. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti općinskom načelniku za 

odobrenje zamolbi Jelene Krasnić iz Č. Martinaca i 

Udruge UHDDR Čepin 

 

Članak 1. 

 

 Daje se suglasnost općinskom načelniku za 

odobrenje zamolbe Jelene Krasnić iz Č. Martinaca, S. 

Radića 106 u, za adaptaciju obiteljske kuće oštećene 

uslijed požara u iznosu od 35.836,50 kn te odobrenje 

zamolbe UHDDR Čepin u iznosu od 9.000,00 kn, kao 

pomoć u sufinanciranju dobrotvorne akcije za pomoć 

pedijatrijskom odjelu Ambulante Čepin. 

     

Članak 2. 

 

 Sredstva iz članka 1.ovog Zaključka osigurati će se 

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čepin za 

2018. godinu. 

  

Članak 3. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 400-06/18-01/1 

URBROJ: 2158/05-18-1 

 

Čepin, 27. ožujka 2018. 

 

                                                         PREDSJEDNIK 

                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 
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Temeljem članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.) i članka 

46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Čepin, 

podnosi  

 

IZVJEŠĆE 

 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čepin za razdoblje 2011. – 2019. godine u  2017. godini 

 

1. UVOD 

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Čepin za razdoblje 2011. – 2019. godine (u daljnjem tekstu : Plan) prihvaćen je 

na sjednici Općinskog vijeća Općine Čepin, održanoj 18. travnja 2011. godine. Plan je objavljen u „Službenom glasniku 

Općine Čepin“, broj 2/11. 

  

2. OBUHVAĆENOST STANOVNIŠTVA 

 

 Obuhvaćenost stanovništva organiziranim skupljanjem i odvozom otpada na području Općine Čepin je 100%. 

 

3. NAČIN GOSPODARENJA OTPADOM 

 

3.1. KOMUNALNI OTPAD 

 

 Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj NN 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 

59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. 

i 36/15.) u komunalnu djelatnost spada i odlaganje komunalnog otpada. Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, te otpad 

iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Navedeni otpad nastaje 

u kućanstvima,  uslužnim djelatnostima (trgovina, ugostiteljstvo i dr.), institucijama (kao što su škole, pošta, ambulanta, 

župni ured, mjesni domovi, zgrada općinske uprave) i na javnim površinama kao posljedica uređivanja i održavanja javnih 

površina na području Općine Čepin. 

 

3.1.1. Uvod 

 

 Na području Općine Čepin usluge odvoza otpada iz kućanstava i privrede obavlja tvrtka „UNIKOM d.o.o.“ iz Osijeka, 

temeljem Odluke o davanju koncesije skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Čepin i Ugovora o 

koncesiji. Organizirano skupljen otpad s područja Općine Čepin, navedeno društvo odlaže na odlagalište otpada u Osijeku 

„Lončarica velika“. Miješani komunalni i neopasni proizvodni otpad se na mjestu nastanka skuplja i iznosi u namjenskim 

kantama (kontejnerima) različitih volumena i to:  

 

• za kućanstva (PDV je uračunat u cijenu): 

- kante 120 l              45,00 kuna 

- kante 240 l              90,00 kuna 

- kante 120 l              22,50 kuna – za samačka i staračka (iznad 65 godina starosti) domaćinstva, i domaćinstva 

koja ostvaruju socijalnu skrb 

 

 U slučajevima da kućanstvo proizvodi više otpada od predviđene kante, svako kućanstvo može kupiti dodatno 

obilježenu vreću (vreću s logotipom UNIKOM-a) zapremnine 110 litara za 9,00 kuna (PDV uključen u cijenu) koju 

prilaže uz svoju kantu kod odvoza otpada. 

 

• za industriju i malu privredu zajedno s odvozom 4x mjesečno (PDV uračunat u cijenu) 

- kante 120 l                      90,00 kuna 

- kante 240 l                    180,00 kuna 

- kontejner 1100 l            824,00 kuna 

- kontejner 5 m3            3.748,00 kuna 

- kontejner 7 m3            5.250,00 kuna 

- ukoliko je sjedište obrta, tvrtke u istom objektu, korisnik ne plaća kućni otpad. 

 

3.1.2. Količine i vrste otpada 

  

Tablica 1. Količine i vrste otpada 

 

Redni broj Vrsta otpada 2017. godina (t) 
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1. Miješani komunalni otpad 1.684 

2. Glomazni otpad 60 

3. Papir 114,7 

 

4. REALIZIRANA OPREMA ZA ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA 

 

4.1. Samostalni kontejneri 

 

 26 samostalnih kontejnera volumena 5m3 raspoređeni su na području Općine Čepin prema Rasporedu kontejnera za 

glomazni otpad iz domaćinstva, objavljenom na službenim stranicama Općine Čepin (www.cepin.hr). 

   

4.2. Provedena edukacija stanovništva u gospodarenju otpadom 

 

 Na službenim stranicama općine Čepin (www.cepin.hr) istaknut je raspored kontejnera za glomazni otpad iz 

domaćinstva. 

  

5. STANJE OTPADOM ONEČIŠĆENOG TLA 

 

5.1. Popis divljih odlagališta na području Općine Čepin 

 

Tablica 2. Popis divljih odlagališta na području Općine Čepin 

 

Redni broj Naselje Lokacija 

1. Čepin Naselje prijateljstva 

2. Čepin Pista Lug 

3. Čepinski Martinci Pašnjak Kramarić 

4. Čepinski Martinci Pašnjak Pontonski Most 

 

5.2. Popis lokacija otpadom onečišćenog tla saniranih tijekom 2017. godine 

 

1. divlja deponija Luščić 

2. divlja deponija Pašnjak Kramarić, Čepinski Martinci 

3. divlja deponija Pontonski most, Čepinski Martinci 

4. divlja deponija Pista „Lug“ Čepin 

5. divlja deponija Vratnička ulica, Čepin 

6. divlja deponija šuma „Ugljare“, k.o. Čepin 

7. divlja deponija Čokadinci 

 

6. UTROŠENA FINANCIJSKA SREDSTVA U 2016. GODINI  

 

 Tijekom 2017. godine za sanaciju divljih odlagališta otpada na području Općine utrošena su sredstva iz proračuna 

Općine. U Tablici 3., navedene su usluge za koje su sredstva korištena, te iznos istih. 

 

Tablica 3. Utrošena vlastita financijska sredstva u 2017. za sanaciju divljih odlagališta otpada  

 

R. br. Naziv usluge 
Jed. 

mjere Količina Cijena (kn) 

1. 
Usluga (izvanredni odvoz smeća: Vratnička ul., Kalnička 

ul., I. Adamovića, Savska ul.) 
kom 4 4.823,74 

2. 
Usluga (izvanredni odvoz smeća: Omladinska ul., Savska 

ul., J. J. Strossmayera, Vratnička ul) 
kom 4 4.823,74 

3. Čišćenje lokacije nakon odvoza kontejnera kom 3 3.617,81 

4. Čišćenje lokacije nakon odvoza kontejnera kom 1 1.205,94 

5. 
Usluga (izvanredni odvoz smeća: Kalnička ul., boćarsko 

igralište) 
kom 1 1.205,94 

6. Usluga odvoza smeća – nepravilno odloženi otpad kom 3 3.617,81 

7. Usluga odvoza smeća – nepravilno odloženi otpad kom 6 7.235,62 

8. Usluga odvoza smeća – nepravilno odloženi otpad kom 1 1.205,94 

http://www.cepin.hr/
http://www.cepin.hr/
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9. Usluga (izvanredni odvoz smeća: Kalnička ul.) kom 1 860,83 

10. Usluga (izvanredni odvoz smeća: Kralja Zvonimira) kom 1 860,83 

11. Usluga odvoza smeća – nepravilno odloženi otpad kom 1 1.205,94 

12. Usluga odvoza smeća – nepravilno odloženi otpad kom 5 6.029,68 

13. Usluga odvoza smeća – nepravilno odloženi otpad kom 1 1.205,94 

14. Usluga odvoza smeća – nepravilno odloženi otpad kom 7 8.441,55 

15. Rad kombiniranog stroja h 15 4.687,50 

16. Uređenje površine u naselju prijateljstva us 1 11.000,00 

17. Rad kombiniranog stroja h 15 4.687,50 

18. Rad NKV djelatnika h 32 2.400,00 

19. Rad traktora h 7,50 2.343,75 

20. Krčenje i čišćenje parcele od visokog i niskog raslinja us 1 35.625,00 

21. Usluga (izvanredni odvoz smeća: Ulica grada Vukovara) us 2 5.715,50 

22. Čišćenje deponije smeća, lokacija Luščić kom 1 1.205,94 

23. Usluga (izvanredni odvoz smeća: Vratnička ul.) kom 1 1.205,94 

24. Usluga greifera, Ritić-pista kom 1 1.205,94 

25. Usluga odvoz smeća kom 1 5.715,50 

   UKUPNO: 122.133,88 

 

7. ZAKLJUČAK 

 

 Općina Čepin ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana se ostvaruju. 

 Iz ovog Izvješća vidljivo je da Općina Čepin u suradnji s društvom „UNIKOM“ d.o.o. Osijek, kontinuirano radi na 

realizaciji mjera definiranih u Planu gospodarenja otpadom u Općini Čepin od 2011. do 2019. godine. 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čepin za 2017. godinu objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Čepin. 

 

KLASA: 351-01/18-01/3 

URBROJ: 2158/05-18-1 

 

Čepin, 12. veljače 2018. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Dražen Tonkovac 

 

***** 

 

Temeljem članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15., 

52/16., 16/17. i 130/17.), članka 13. Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na 

području Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 7/13.) i 46. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.- 

pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi, slijedeću  

 

ODLUKU 

izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za 

opremu novorođenog djeteta 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o novčanoj pomoći za opremu 

novorođenog djeteta („Službeni glasnik Općine Čepin“, 

broj 1/14. i 2/18.) u članku 4. iza riječi: „u roku od“ 

dodaju se riječi: „šest mjeseci“, a riječi: „tri mjeseca“ 

brišu se. 

 

 

Članak 2. 

 

 Ostale odredbe Odluke o novčanoj pomoći za 

opremu novorođenog djeteta („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 1/14. i 2/18.) ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 080-01/13-01/202 

URBROJ: 2158/05-18-3 

  

Čepin, 19. ožujka 2018.  

        

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                    Dražen Tonkovac 

 

***** 
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Temeljem članka 21. Odluke o osnivanju javne 

ustanove Javna vatrogasna postrojba Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 3/18. i 4/18.), članka 18. 

Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna 

vatrogasna postrojba Čepin KLASA: 214-01/18-01/3, 

URBROJ: 2158/05-18-9 od 01. ožujka 2018. godine i 

članka 46. Statuta Općine („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik 

Općine Čepin, donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju privremenog Zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe Čepin  

 

Članak 1. 

 

 Za privremenog Zapovjednika Javne vatrogasne 

postrojbe Čepin, imenuje se Tomislav Nađ, 

bacc.ing.sec., s prebivalištem u Čepinu, Marina Držića 

16. 

 

Članak 2. 

 

Privremeni Zapovjednik iz članka 1. ove Odluke 

imenuje se do imenovanja Zapovjednika Javne 

vatrogasne postrojbe Čepin. 

 

Članak 3. 

 

Privremeni Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 

Čepin: 

- obavlja poslove koji su u nadležnosti 

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čepin, 

- obavlja pripremne radnje za početak rada Javne 

vatrogasne postrojbe Čepin i saziva prvu sjednicu 

Upravnog vijeća, 

- izrađuje prijedlog Statuta, 

- podnosi prijavu za upis Javne vatrogasne 

postrojbe Čepin u sudski registar.  

 

Članak 4. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 214-01/18-01/3 

URBROJ: 2158/05-18-10 

 

Čepin, 22. ožujka 2018. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

       Dražen Tonkovac 

 

***** 

 

Temeljem članka 7. i 20. Odluke o osnivanju javne 

ustanove Javna vatrogasna postrojba Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 3/18. i 4/18.), članka 7. i 18. 

Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna 

vatrogasna postrojba Čepin KLASA: 214-01/18-01/3, 

URBROJ: 2158/05-18-9 od 01. ožujka 2018. godine i 

članka 46. Statuta Općine („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski načelnik 

Općine Čepin, donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća 

Javne vatrogasne postrojbe Čepin  

 

Članak 1. 

 

 U Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 

Čepin, od strane većinskog osnivača imenuju se:  

 

1. Davor Buljić, Karašička 10, Čepin, OIB: 

29648551671, za predsjednika, 

2. Dino Modrić, Zrinske gore 19, Čepin, OIB: 

35017187272, za člana. 

 

Članak 2. 

 

Predsjednik i član Upravnog vijeća iz točke 1. ove 

Odluke imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 214-01/18-01/3 

URBROJ: 2158/05-18-15 

 

Čepin, 28. ožujka 2018. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

              Dražen Tonkovac 
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