
Z A P I S N I K  

 

 

Sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin, odrţane 03. srpnja 2013. godine, u 

prostorijama Općine Ĉepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 19,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold, utvrdivši da je 

sjednici nazoĉno 15 ĉlanova Vijeća od izabranih 17, te da Vijeće moţe pravovaljano 

odluĉivati. 

 

NAZOĈNI ĈLANOVI VIJEĆA: 

1. Draţen Arnold 

2. Valentin Pavleković 

3. Mirko Janković 

4. Gordana Kalajţić 

5. Josip Đimber 

6. Ivana Blaţević 

7. Ivo Zrno 

8. Hrvoje Hefer 

9. Josip Mioĉ 

10. Ivan Galir 

11. Boţo Mitrović 

12. Zdravo Ţivković 

13. Bernard Bestvina 

14. Mario Ţanko 

15. Darko Lazar 

 

SJENICI NISU NAZOĈNI: 

1. Zvonimir Mihaljević 

2. Marina Glavota. 

 

Sjednici su takoĊer nazoĉni: Draţen Tonkovac, Općinsk naĉelnik, Dragutin Romić, proĉelnik, 

Mirjana Cvitkušić, v.d. proĉelnice, Robert Periša i Ivan Ţervica zamjenici Općinskog naĉelnik 

i Krešimir Crnković, viši struĉni suradnik. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne sa predloţenim dnevnim 

redom. 

 

Vijećnik Ivan Galir predloţio je da se toĉke 10. i 11. izbace iz dnevnog reda, te da se za iste 

sazove tematska sjednica Općinskog vijeća  

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 6 glasova ZA i 9 glasova PROTIV nije prihvatilo prijedlog 

vijećnika Ivana Galira. 

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŢAN 

usvojilo je predloţeni dnevni red kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin 

2. Polaganje prisege Općinskog naĉelnika i zamjenika Općinskog naĉelnika 
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3. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od  

    elementarnih nepogoda 

4. Donošenje Odluke o naknadi za rad Općinskom naĉelniku Općine Ĉepin 

5. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjeniku Općinskog naĉelnika Općine Ĉepin 

6. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Ĉepin 

7. Donošenje Odluke o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Ĉepin 

8. Donošenje Odluke o naknadi za rad ĉlanovima Općinskog vijeća Općine Ĉepin 

9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti poduzeću  

    „Urednost“ d.o.o. Ĉepin za zaduţenje 

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin za kreditno 

      zaduţenje u iznosu od 200.000,00 kn 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin za kreditno         

      zaduţenje u iznosu od 300.000,00 kn 

12. Donošenje Odluke o otpisu dijela potraţivanja s osnova komunalne naknade – stambeni  

      prostor za razdoblje 1996.-2007.  

13. Razno. 

 

TOĈKA 1.  USVAJANJE ZAPISNIKA SA 01. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 

  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ĈEPIN 

 

Vijećnik Boţo Mitrović iznio je primjedbu na zapisnik istaknuvši kako je potpisao zapisnik sa 

01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća kao Predsjedatelj. Istaknuo je kako je on 

predsjedao samo jednom toĉkom dnevnog reda, te ne zna zbog ĉega se njega smatra 

Predsjedateljem. TakoĊer je istaknuo kako nije poštivan Pravilnik Općinskog vijeća Općine 

Ĉepin u tom dijelu konstituiranja sjednice Općinskog vijeća, te upoznao nazoĉne sa istim. 

Nadalje je istaknuo, budući da je on samo predsjedao toĉci dnevnog reda (prisega i izbor 

predsjednika Vijeća), smatra da je prekršen Pravilnik o poslovanju Općinskog vijeća Općine 

Ĉepin. TakoĊer smatra da konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća nije pripremljena kako 

treba i da on ne bih trebao uopće biti potpisnik zapisnika sa te sjednice bazirajući se na 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ĉepin. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća istaknuo je da će vijećnik Boţo Mitrović dobiti obrazloţenje na 

primjedbu zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća u pismeno obliku.  

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin uz gore navedenu primjedbu vijećnika Boţe Mitrovića 

jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 

Ĉepin.  

 

TOĈKA 2. POLAGANJE PRISEGE OPĆINSKOG NAĈELNIKA I ZAMJENIKA 

  OPĆINSKOG NAĈELNIKA 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold proĉitao je tekst prisege, nakon ĉega su 

Općinski  naĉelnik Draţen Tonkovac i zamjenici Općinskog naĉelnika Robert Periša i Ivan 

Ţeravica usmeno prisegnuli. 
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TOĈKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU  

  POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH 

  NEPOGODE 

 

Vijećnik Bernard Bestvina upoznao je nazoĉne ĉlanove Općinskog vijeća da je izašao iz 

Stranke Laburista – Stranke rada.  

 

Ĉlanovi Općinskog vijeća zajedno sa dnevnim redom dobili su i materijal za toĉku 3. dnevnog 

reda. 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne ĉlanove Općinskog vijeća 

sa prijedlogom ĉlanova u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i to: 

1. Tomislav Kuna, predsjednik 

2. Gojko Leventić, ĉlan, 

3. Josip Rajtek, ĉlan i  

4. Hrvoje Hefer, ĉlan.  

 

Vijećnik Ivan Galir predloţio je Zdravka Ţivković u Povjerenstvo za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda.  

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 2 glasa SUZDRŢAN 

prihvatilo je prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, te je donijelo 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda 

(Odluka se prilaţe zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD OPĆINSKOM 

   NAĈELNIKU OPĆINE ĈEPIN 

 

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

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold naveo je da je prijedlog naknade za rad 

Općinskom naĉelniku u iznosu od 4.000,00 kn u neto iznosu mjeseĉno. 

 

Vijećnik Boţo Mitrović zatraţio je informaciju na osnovu ĉega su odreĊivane visine, odnosno 

na koju Odluku (ţupanijsku, lokalne samouprave, drţavne institucije) se baziraju naknade.  

Obrazloţenje je dao predsjednik Općinskog vijeća.   

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 5 glasova SUZDRŢAN 

donijelo je  

O D L U K U 

o naknadi za rad Općinskom naĉelniku 

Općine Ĉepin 

(Odluka se prilaţe zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ZAMJENIKU  

  OPĆINSKOG NAĈELNIKA OPĆINE ĈEPIN 

 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazoĉne kako jedan od zamjenika Općinskog 

naĉelnika ima profesionalni status - Ivan Ţeravica, a drugi je volonter - Robert Periša  i njemu 
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se sada odreĊuje naknada. Upoznao je nazoĉne ĉlanove Vijeća da je prijedlog naknade za rad 

zamjenika Općinskog naĉelnika Općine Ĉepin Reberta Periše koji će svoju djelatnost 

obavljati volonterski, u iznosu od 2.500,00 kn u neto iznosu mjeseĉno. 

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin a 9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŢAN donijelo je 

O D L U K U 

o naknadi za rad zamjeniku Općinskog naĉelnika 

Općine Ĉepin 

(Odluka se prilaţe zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD PREDSJEDNIKU 

  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ĈEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 6. dnevnog reda.  

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne ĉlanove Vijeća da je 

prijedlog naknade za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Ĉepin u iznosu od 2.000,00 

kn u neto iznosu mjeseĉno. 

 

Vijećnik Bernard Bestvina postavio je pitanje da li se naknada predsjednika Općinskog vijeća 

zbraja kumulativno sa naknadom vijećnika ili je to odvojeno.  

Odgovor je dao predsjednik Općinskog vijeća.  

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŢAN donijelo je 

O D L U K U 

o naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća  

Općine Ĉepin 

(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio) 

 

TOĈKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD POTPREDSJEDNICIMA 

  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ĈEPIN 

 

Ĉlanovi Općinskog vijeća zajedno sa dnevnim redom dobili su i materijal za toĉku 7. dnevnog 

reda. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne ĉlanove Vijeća da je 

prijedlog naknade za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Ĉepin u iznosu od 

1.000,00 kn u neto iznosu mjeseĉno. Predsjednik Općinskog vijeća naveo je kako su 

potpredsjednici Općinskog vijeća Općine Ĉepin Hrvoje Hefer i Josip Mioĉ.  

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŢAN donijelo je 

O D L U K U 

o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća 

Općine Ĉepin 

(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ĈLANOVIMA  

  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ĈEPIN 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne ĉlanove Vijeća da je 

prijedlog naknade za rad ĉlanovima Općinskog vijeća u iznosu od 600,00 kn u neto iznosu 

mjeseĉno. 
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Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA i 6 glasova SUZDRŢAN donijelo 

O D L U K U 

o naknadi za rad ĉlanovima Općinskog vijeća 

Općine Ĉepin 

(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O  

  DAVANJU SUGLASNOSTI PODUZEĆU „UREDNOST“ d.o.o. ĈEPIN 

  ZA ZADUŢENJE  

 

Ĉlanovi Općinskog vijeća dobili su zajedno sa dnevnim redom i materijal za toĉku 9. dnevnog 

reda.  

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold naveo je kako se Odluka o davanju suglasnosti 

poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin za zaduţenje kod Kent banke d.d. Osijek u iznosu od 

200.000,00 kn, koja je donesena 26. oţujka 2013. godine, KLASA: 403-01/13-01/1, 

URBROJ: 218/05-13-1, sada stavlja van snage iz razloga što je zaduţenje bilo kod krive 

banke. 

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti 

poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin za zaduţenje 

(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI PODUZEĆU 

  „UREDNOST“ d.o.o. ĈEPIN ZA KREDITNO ZADUŢENJE U IZNOSU 

  OD 200.000,00 kn 

 

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

 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne ĉlanove Općinskog vijeća 

sa toĉkom 10. 

Vijećnika Bestvinu Bernarda zanima opravdanost te Odluke, te je proĉitao jedan Zakljuĉak 

Drţavnog zavoda za graditeljstvo („Urednost“ d.o.o. obvezna je u što hitnijem roku dovesti u 

prihvatljivo stanje svoju vodovodnu mreţu s ciljem osiguranja potrebne ĉistoće vode….“. 

Zanima ga da li je nešto po tom pitanju poduzeto, te da li je „Urednost“ platila kaznu. 

Odgovor je dao predsjednik Općinskog vijeća, te istaknuo kako se kredit diţe za ureĊenje i 

proširenje groblja.  

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 glasa SUZDRŢAN 

donijelo je 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin 

za kreditno zaduţenje 

i 

Poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin daje se suglasnost za kreditno zaduţenje na iznos od 

200.000,00 kn, s rokom otplate od 1 (jedne) godine. 

(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio.) 
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TOĈKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI PODUZEĆU  

  „UREDNOST“ d.o.o. ĈEPIN ZA KREDITNO ZADUŢENJE U IZNOSU  

  OD 300.000,00 kn.  

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za toĉku 11. dnevnog reda. 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne sa toĉkom 11. dnevnog 

reda.  

U raspravi su sudjelovali: Ivan Galir, Bernard Bestvina, Boţo Mitrović. 

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA i 6 glasa PROTIV donijelo je 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin 

za kreditno zaduţenje 

I 

Poduzeću „Urednost“ d.o.o. Ĉepin daje se suglasnost za kreditno zaduţenje na iznos od 

300.000,00, s rokom otplate od 1 (jedne) godine. 

(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O OTPISU DIJELA POTRAŢIVANJA S OSNOVA 

  KOMUNALNE NAKNADE – STAMBENI PROSTOR ZA RAZDOBLJE  

  1996.-2007. 

 

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

Toĉku 12. obrazloţio je Dragutin Romić, proĉelnik, te upoznao nazoĉne ĉlanove Općinskog 

vijeća sa prijedlogom Odluke o otpisu dijela potraţivanja s osnova komunalne naknade – 

stambeni prostor za razdoblje 1996. – 2007. Istaknuo je kako se predlaţe otpis u iznosu od 

946.873,28 kn, a odnosi se samo na fiziĉke osobe vlasnike stambenih prostora. Nadalje je 

istaknuo kako je planirani prihod naplate komunalne naknade za stambeni prostor za fiziĉke 

osobe na nivou godine oko cca. 1.200.000,00 kn. TakoĊer je istaknuo kako u sukladno sa 

Zakonom o zaštiti podataka vijećnici nisu dobili izlistanje pojedinih obveznika, te da svatko 

od vijećnika ima pravo uvida u isto u Općinskoj upravi.  

U raspravi su sudjelovali: Mirko Janković, Bernard Bestvina, Josip Mioĉ.  

Obrazloţenje na postavljena pitanja vijećnika dao je Dragutin Romić, proĉelnik i predsjednik 

Vijeća.   

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 9 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 glasom SUZDRŢAN  

donijelo je 

O D L U K U 

o otpisu dijela potraţivanja s osnova komunalne naknade – stambeni prostor 

za razdoblje 1996.-2007. 

(Odluka se prilaţe Zapisniku i njegov je sastavni dio.) 

 

TOĈKA 13.  RAZNO 

 

Vijećnik Ivan Galir postavio je pitanje tko je donio odluku o poskupljenju dimnjaĉarskih 

usluga.  TakoĊer je predloţio da struĉne sluţbe Općine Ĉepin naprave proĉišćeni tekst Statuta 

i Poslovnika Općinskog vijeća.  

Vijećnik Mirko Janković iznio je problem autobusne linije Ĉokadinci – Ĉepinski Martinci, te 

naveo kako ima samo jedna linija u toku dana za grad i samo jedna linija iz grada. TakoĊer je 



 7 

istaknuo kako Ĉepinski Martinci, Ĉokadinci i Beketinci nisu obiljeţeni sa smeĊom 

signalizacijom.  

Obrazloţenje je dao Općinski naĉelnik Draţen Tonkovac.  

Vijećnik Boţo Mitrović postavio je pitanje vezano za pravo na raspravu o toĉci dnevnog reda. 

Vijećnik Ivan Galir takoĊer je zatraţio obrazloţenje vezano za pravo na raspravu o toĉci 

dnevnog reda.  

Odgovor je dao predsjednik Općinskog vijeća. 

Krešimir Crnković, viši struĉni suradnik istaknuo je kako će Općinsko vijeće za slijedeću 

sjednicu dobiti prijedlog proĉišćenog teksta Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća. 

 

Sjednica je zakljuĉena u 20,15 sati. 

 

 

ZAPISNIĈAR: 

Mladenka Bagarić 

 

KLASA: 021-05/13-01/16 

URBROJ: 2158/05-13-1 

 

Ĉepin, 03. srpnja 2013. 

                PREDSJEDNIK 

                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

           Draţen Arnold, dr.med. 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

1. Bestvina Bernard 

 

2. Hrvoje Hefer 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


