
ZAPISNIK  

 

Sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin, odrţane 28. sijeĉnja 2014. godine, u 

prostorijama Općine Ĉepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 18,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold, utvrdivši da je 

sjednici nazoĉno 16 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. Lara Liović-Nadaţdi  

9. Hrvoje Hefer 

10. Boţo Mitrović 

11. Ivan Galir 

12. Zdravko Ţivković 

13. Marina Glavota 

14. Bernard Bestvina 

15. Mario Ţanko 

16. Darko Lazar 

17. Josip Mioĉ (sjednici pristupio za vrijeme 2. toĉke dnevnog reda.) 

 

Sjednici su takoĊer nazoĉni: Draţen Tonkovac, Općinski naĉelnik, Mirjana Cvitkušić, v.d. 

proĉelnice, Robert Periša i Ivan Ţeravica, zamjenici Općinskog naĉelnika, Krešimir Crnković, 

v.d. proĉelnika, Tomislav Kuna, v.d. proĉelnika, Ţeljko Mamić, viši savjetnik, Ţeljko  

Barišić, direktor poduzeća „Urednost“ d.o.o. Ĉepin i Tatjana Prodanović, vanjski suradnik iz 

jedne neovisne  raĉunovodstvene agencije. . 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold upoznao je nazoĉne sa predloţenim dnevnim 

redom. 

Vijećnik Ivan Galir predloţio je da se toĉka 2. zamjeni za mjesto sa toĉkom 5. u dnevnom 

redu. TakoĊer je istaknuo kako je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća predsjednik Vijeća 

obvezao struĉne sluţbe da će jedna od toĉaka za slijedeću sjednicu biti i problem legalizacije. 

Predsjednik Općinskog vijeća istaknuo je kako je taj problem u fazi rješavanja, te istaknuo 

kada to bude riješeno, te ukoliko u postupku rješavanja toga problema doĊe do odreĊenih 

prepreka, o svemu tome će se obavijestiti Općinsko vijeće.  

Vijećnik Ivan Galir istaknuo je kako on kao vijećnik nije dobio materijal za toĉku 5. dnevnog 

reda, kao što je dobio za ostale toĉke. TakoĊer je istaknuo kako već 2 godine traţi da se odrţi 

tematska sjednica poduzeća „Urednost“, a koja nikada nije odrţana.  

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 12 glasova ZA i 4 glasa SUZDRŢAN usvojilo je predloţeni 

dnevni red kako slijedi: 

D N E V N I    R E D 

1. Usvajanje zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin 

2. Donošenje Odluke o osnivanju trgovaĉkog društva s ograniĉenom odgovornošću za   



    obavljanje komunalne djelatnosti 

3. Donošenje Odluke o financiranju politiĉkih stranaka i ĉlanova Općinskog vijeća izabranih 

    s liste grupe biraĉa 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Stoţera  

    zaštite i spašavanja Općine Ĉepin 

5. Podnošenje raĉunovodstveno-financijskog izvješća o stanju trgovaĉkog društva  

    Urednost d.o.o. Ĉepin 

6. Razno. 

 

TOĈKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

  OPĆINE ĈEPIN 

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 15 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojilo je zapisnik sa 

05. sjednice Općinskog vijeća Općine Ĉepin. 

 

TOĈKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU TRGOVAĈKOG DRUŠTVA S 

  OGRANIĈENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE 

  DJELATNOSTI 

 

Zamjenik Općinskog naĉelnika Ivan Ţeravica istaknuo je vezano za osnivanje poduzeća kako 

je u skladu sa Zakonom napravljeno razdvajanje i odvojene su komunalne djelatnosti. 

Istaknuo je kako je predmet poslovanja djelatnosti nastojalo staviti što više djelatnosti kako bi 

se što više aktivnosti djelatnosti prebacilo na novo poduzeće.  

Općinski naĉelnik istaknuo je vezano za deratizaciju i zaprašivanje komaraca da su se i ti 

poslovi htjeli staviti da te poslove obavlja novo poduzeće, ali se po zakonu to nije moglo.  

Vijećnik Ivan Galir postavio je pitanje da li se te djelatnosti razlikuju od bivših i što je po 

tome novo.  

Vijećnik Bernard Bestvina postavio je pitanje pod ĉijom će ingerencijom biti voda.  

Vijećnica Lara Liović-Nadaţdi postavila je pitanje vezano za ĉlanak 16. predloţene Odluke 

koja glasi: „Za odluke o ulaganjima, zaduţenju i izdavanju jamstva Društva veće od 

200.000,00 kn…..“, te predloţila je da se taj iznos smanji za 100.000,00 kn. TakoĊer je 

postavila pitanje vezano za ĉlanak 17. predloţene Odluke. Predloţila je da izbor direktora ide 

na javni natjeĉaj radi kvalitete, kompententnosti osobe, znanja i iskustva. 

Vijećnik Hrvoje Hefer zatraţio je informaciju da li će biti 2 direktora, 2 šefa raĉunovodstva, te 

koji ljudi idu u novo poduzeće, a koji ostaju u starom, te da li će se još netko zaposliti.  

Općinski naĉelnik odgovorio je na postavljeno pitanje vijećnika Hefera istaknuvši kako neće 

biti dva direktora, gosp. Barišić će biti na pola radnog vremena u jednom poduzeću i na pola 

radnog vremena u drugom poduzeću, a isto tako i šef raĉunovodstvo, a djelatnici se moraju 

podijeliti po zakonu.  

Vijećnik Hrvoje Hefer istaknuo je kako se nada da nitko od djelatnika neće dobiti otkaz, te 

navodi kako u Statutu ima alat da se svim djelatnicima naĊe posao. 

Vijećnica Marina Glavota istaknula je vezano za toĉku 2 dnevnog reda ,da se vijećnici moraju 

obavijestiti tj. dati im informaciju o ĉemu će se raspravljati, o ĉemu i za što glasati. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Ivan Galir, Bernard Bestvina, Lara Liović-Nadaţdi, 

Hrvoje Hefer, Marina Glavota.  

Obrazloţenje na postavljena pitanja dao je predsjednik Općinskog vijeća, općinski naĉelnik. 

 

 

 



Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće Općine Ĉepin sa 10 glasova ZA 5 glasova 

PROTIV i 2 glasa SUZDRŢAN donijelo je  

O D L U K U 

 o osnivanju trgovaĉkog društva s ograniĉenom odgovornošću 

za obavljanje komunalne djelatnosti 

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

 

TOĈKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O FINANCIRANJU POLITIĈKIH STRANAKA I 

  ĈLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAĈA 

 

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

Krešimir Crnković, v.d. proĉelnika, istaknuo je kako je donošenje navedene Odluke zakonska 

obveza. 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 

o financiranju politiĉkih stranaka i ĉlanova Općinskog vijeća 

izabranih s liste grupe biraĉa 

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

 

TOĈKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

  OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŢERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

  OPĆINE ĈEPIN 

 

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

Toĉku 4. obrazloţio je Krešimir Crnković, v.d. proĉelnika istaknuvši kako se predloţenom 

Odlukom mijenja ĉlanak 2. stavak 1. toĉka 2. Odluke o osnivanju i imenovanju Stoţera zaštite 

i spašavanja Općine Ĉepin, te ista sada glasi: „2. Ţeljko Barišić, direktor komunalnog 

poduzeća „Urednost“ d.o.o. Ĉepin, ĉlan“, a iz razloga što bivši direktor komunalnog poduzeća 

„Urednost“ d.o.o. Ĉepin Josip Sić više nije na navedenoj funkciji. 

 

Općinsko vijeće Općine Ĉepin jednoglasno je donijelo 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju 

Stoţera zaštite i spašavanja Općine Ĉepin 

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

 

TOĈKA 5. PODNOŠENJE RAĈUNOVODSTVENO-FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA O 

  STANJU TRGOVAĈKOD DRUŠTVA UREDNOST D.O.O. ĈEPIN 

 

Nazoĉne ĉlanove Općinskog vijeća sa toĉkom 5. upoznali su direktor poduzeća „Urednost“ 

Ţeljko Barišić i Tatjana Prodanović vanjski suradnik iz jedne neovisne raĉunovodstvene 

agencije.  

Direktor poduzeća „Urednost“ Ţeljko Barišić istaknuo je kako je u dogovoru sa Nadzornim 

odborom poduzeća „Urednost“ angaţirana neovisna revizorska tvrtka „Posrednik“ iz Osijeka 

jer je smatrano da ima nekih nepravilnosti u radu, da se izradi raĉunovodstveno financijska 

revizija. Nakon izrade te raĉunovodstveno financijske revizije kada je viĊeno kolike su 

nepravilnosti, šef raĉunovodstva je dobio otkaz i angaţirana je gosp. Tatjana Prodanović da bi 

se ozbiljno pristupilo procesu razdvajanja nametnutog zakonskom regulativom i istovremeno 

nesmetano odvijalo redovno poslovanje (prijave poreza na dodanu vrijednost, plaće, te u 

konaĉnici konaĉna izvješća tzv. završni raĉun i sl.). 



Sjednicu Općinskog vijeća napustio je Općinski naĉelnik Draţen Tonkovac zbog roĊenja 

djeteta.   

GospoĊa Tatjana Prodanović istaknula je kako osim revizorskog izvješća postoji i bilanca na 

dan 13.09.2013. godine kada je i gospodin Ţeljko Barišić postao odgovorna osoba u poduzeću 

„Urednost“ d.o.o. Ĉepin. Slijedeći dokument je diobena bilanca sa 31.10. 2013. i posebni 

dokument je bilanca stanja na dan 31.12.2013. . Istaknula je kako će iznijeti pregled svih 

stavki obveza, potraţivanja imovine, zaduţenosti sa stanjem na dan 13.09.2013.g. Navela je 

da je revizorsko izvješće napravila tvrtka „Posrednik“ iz Osijeka. Revizorsko izvješće je 

obuhvatilo vremensko razdoblje od 2010., 2011. i 2012. g. Upoznala je nazoĉne ĉlanove 

Općinskog vijeća sa navedenim  izvješćem. Nadalje je upoznala nazoĉne sa internom 

kontrolom financijskog poslova koju je ona obavila zajedno sa djelatnicima poduzeća 

„Urednost“ d.o.o. Ĉepin, koji su odneseni drugoj revizorskoj kući.  

Saţetak : 

Dokumentima je obuhvaćeno ĉetiri dokumenta : 

Raĉunovodstveno – financijska  analiza društva Posrednik d.o.o.  

Bilanca na dan 13.09.2013 

Bilanca na dan 31.10.2013 

Bilanca na dan 31.12.2013 

TakoĊer se napominje kako je vezano za ovaj posljednji dokument moguće odreĊeno 

odstupanje, jer se tek pristupa izradi financijskih izvješća ( amortizacije za studeni i prosinac, 

otpisa , vrijednosnih usklaĊenja, oporezivanja i sl. ), te su moguće još pojedine kompenzacije 

i sl.  

OBVEZE NA DAN                        13.09.2013                   31.10.2013                31.12.2013 
KRATKOROĈNA ZADUŢENOST               874.348,39  728.224,66                           583.816,99 

OBVEZE PREMA DOBAVLJAĈIMA           3.494.358,53                            3.903.011,25                        3.850.138,70      

POREZNE OBVEZE                                          462.037,49                               276.068,56                              50.959,41              

DUGOROĈNE OBVEZE ZA KREDITE        1.086.394,19              1.037.566,28                        1.037.566,28 

B. BANKA ZA DOPRINOSE                             314.779,66                              281.951,75                           281.951,75           

HYPO ZA VODOVOD                                       771.614,53                              755.614,53                           755.614,53 

OBVEZE ZA NAKNADU I 

KORIŠTENJE VODA I PREDUJMOVI             954.916,33                              878.649,65                           636.909,90 

OBVEZE ZA DOPRINOSE                                  77.573,00    68.191,18                             0,00 

OBVEZE ZA LEASING                                       95.364,15                                 79.450,98                72.386,98 

OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I N.O.        15.394,31                                150.210,31                          

OSTALE POREZNE OBVEZE                              5.151,46                                  21.285,26 

                                                                           7.065.537,85                             7.142.658,13                      6.231.778,26   

 

Bitno je napomenuti kako je ukupan dug na dan 13.09.2013. zapravo veći, jer naknada za 

korištenje i zaštitu voda nisu evidentirani u poslovnim knjigama (cca 230-240.000,00 kn) niti 

su evidentirane kamate od dobavljaĉa Vodovod na iznos 486.112,59 kn isti iznosi teretit će 

sadašnje (tekuće) poslovanje, znaĉi stanje obveza na nad 13.09. treba povećati za 230.000,00 

kn i 486.112,59 kn pa će se vidjeti veliĉina dugovanja koji sadašnja odgovorna osoba g. 

Ţeljko Barišić preuzima. Postavlja se nadalje pitanje – Koji je njegov motiv? Financije 

nisu….. 

Motiv – tvrtka ima 25 djelatnika (19 muških i 6 ţenskih – 6 supruga + 13 uzdrţavanih – 

ĉlanova (djece, majki, unuka). 

Tvrtka „Urednost“ d.o.o. Ĉepin kroz posljednji obraĉun dohotka isplaćuje plaću 25 djelatnika 

koji uzdrţavaju još 19 ĉlanova svoje uţe obitelji.  

Vijećnica Lara Liović-Nadaţdi smatra kako su u knjigovodstveno-raĉunovodstvenom radu 

zamijenjeni kupci sa dobavljaĉima. TakoĊer je navela kako se u izvješću navodi gĊa. Verica 

NaĊ koja se u kontekstu prezentacije ona predvodi kao vodeći ĉovjek koji je napravio najviše 

grešaka u financijsko-raĉunovodstvenom prihodu. TakoĊer je postavila pitanje sada nakon 

svih tih revizijskih izvješća, bilanci, kakva je uloga u cijeloj priĉi kroz sve te godine bila 

uloga Skupštine i Nadzornog odbora.  



 

Vijećnica Marina Glavota istaknula je kako su vijećnici oporbe puno puta traţili ta izvješća od 

tvrtke „Urednost“, a ista do sada nisu dobivena. 

Vijećnik Josip Mioĉ navodi da vijećnicima nikada nije omogućeno dobivanja izvješća 

poduzeća. Zanima ga da li je poduzeće „Urednost“ imala u 7 razliĉitih banaka 7 raĉuna. 

TakoĊer ga zanima da li postoje sredstva koja su namjenski skupljena od 7-9 godina za 

rekonstrukciju vodocrpilišta.  

Vijećnik Ivan Galir postavio je pitanje gdje je novac od prikljuĉaka na odvodnju.  

Vijećnik Hrvoje Hefer zatraţio je informaciju vezano za razliku koja je nastala u Orhideji, da 

li je to knjigovodstvena razlika ili nema novaca. TakoĊer je postavio pitanje kako protekle 

revizije nisu našle greške, nepravilnosti.  

Vijećnik Mario Ţanko postavio je pitanje da li gosp. Sić još uvijek dobiva plaću i u kakvom 

obliku.  

Vijećnik Hrvoje Hefer postavio je pitanje da li će itko odgovarati kakve će se sankcije 

pokrenuti protiv odgovornih osoba zbog tih svih silnih nepravilnosti (isplaćivanja na crno…) 

Vijećnica Marina Glavota nadalje je istaknula kako su se na sjednici Općinskog vijeću 

ukazivali problemi i traţile su se sjednice, izvješća od poduzeća „Urednost“.   

Vijećnik Valentin Pavleković istaknuo je kako je osobno prošle godine svog bivšeg direktora 

3 puta u skoro tri mjeseca upozoravao da se papiri dobro ne rade, a direktor mu na to nikada 

nije odgovorio niti pismeno, a ni usmeno.  

Vijećnik Mario Ţanko postavio je pitanje da li će nova firma zapošljavati nove ljude, te da li 

će od ovih do sada uposlenih neke od njih otpuštati.  

Ţeljko Barišić, direktor poduzeća „Urednost“ istaknuo je kako je pokušao i pokušati će sve da 

se to dugovanje koje je nastalo smanji. Napravio je sistematizaciju radnih mjesta, za neka 

radna mjesta je smanjena plaća. Neki djelatnici koji su od samog osnutka u  „Urednost“ će 

dobiti otkaz. Trenutan broj otkaza je oko 7 djelatnika.  

Vijećnica Marina Glavota zatraţila je informaciju vezano za sistematizaciji radnih mjesta za 

ovih 7 djelatnika za koje se planira da bih trebali dobiti otkaz, da li su to ljudi iz komunalnih 

djelatnosti ili iz uprave.  

Ţeljko Barišić, direktor poduzeća „Urednost“ istaknuo je kako će svaka djelatnost u poduzeću 

ostati sa jednakim brojem djelatnika.   

Vijećnik Josip Mioĉ postavio je pitanje da li će nova firma zapošljavati nove djelatnike ili 

preuzima stare. 

Ţeljko Barišić direktor poduzeća „Urednost“ naveo je kako će nova firma preuzeti stare 

djelatnike.  

Vijećnik Hrvoje Hefer predloţio je vezano za otpuštanje 7 djelatnika iz poduzeća 

„Urednost“da ukoliko je moguće da se taj broj smanji, te predloţio da se u poduzeću 

poduzmu odreĊeni naĉini da se smanje troškove, ali da se ne diraju radna mjesta.  

U raspravi su sudjelovali: Lara Liović-Nadaţdi, Marina Glavota, Josip Mioĉ, Ivan Galir, 

Hrvoje Hefer, Boţo Mitrović, Valentin Pavleković, Bernard Bestvina,  

Odgovore na postavljena pitanja vijećnika dala je Tatjana Prodanović, vanjski suradnik, 

predsjednik Općinskog vijeća, Ţeljko Barišić, direktor poduzeća „Urednost“. 

Predsjednik Općinskog vijeća Draţen Arnold istaknuo je da za poduzeće „Urednost“ postoji 

budućnost s tim da se naĊu novi poslovi, da se mjeseĉno vraćaju dugovi. Nadalje je istaknuo 

kako ova toĉka dnevnog reda nije toĉka koju treba usvajati, ali je izneseno izvješće o njoj. 

Nadalje je predloţio da se uvede praksa da se o poduzeću raspravlja i da nadleţni o njemu 

podnesu izvješće o poslovanju tijekom godine. 

Predsjednik Općinskog vijeća zakljuĉio je toĉku 5. dnevnog reda. 

 

 



TOĈKA 6. RAZNO 

 

Vijećnik Boţo Mitrović iznio je primjedbu na ĉišćenje snijega ispred javnih ustanova (stare 

Općine, ispred zdravstvene stanice, a i biciklistiĉka staza nije oĉišćena). 

Lara Liović-Nadaţdi postavila je pitanje vezano za postavljanje ograde ispred djeĉjeg vrtića 

„Zvonĉić“.  

Vijećnik Ivan Galir postavio je pitanje da li je gotov elaborat o prometovanju po cestama 

Ĉepina. TakoĊer je naveo kako staza na groblju i oko crkve nije oĉišćena od snijega, a isto 

tako se ne moţe doći ni do perifernih grobova od snijega.  

Vijećnica Marina Glavota postavila je pitanje da li se graĊani koji ţive bez vodovodne mreţe 

mogu nadati da će uskoro dobiti vodovodnu mreţu, te ju zanima za ulice P. Preradovića i V. 

Nazora. TakoĊer je istaknula kako se u ulici P. Preradovića i dalje prema Bari ne skuplja 

smeće.  

 

Sjednica je zakljuĉena u 20,45 sati. 

 

KLASA: 021-05/14-01/1 

URBROJ: 2158/05-14-1 

 

Ĉepin, 28. sijeĉnja 2014. 

 

         PREDSJEDNIK 

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Draţen Arnold, dr.med. 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:  

 

1.Darko Lazar ________________________ 

 

2. Boţo Mitrović ______________________ 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


