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Z A P I S N I K 

 

sa 20 sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 24. lipnja 2015. 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. Josip Đimber 

5. Ivana Blažević 

6. Lara Liović Nadaždi 

7. Mario Žanko 

8. Darko Lazar 

9. Bernard Bestvina (napustio sjednicu pod 8. točkom dnevnog reda) 

10. Vesna Grbeša 

11. Zdravko Živković (napustio sjednicu pod 8. točkom dnevnog reda) 

12. Marina Glavota (napustila sjednicu pod 8. točkom dnevnog reda) 

13. Hrvoje Hefer (napustio sjednicu nakon 7. točke dnevnog reda) 

14. Božo Mitrović (napustio sjednicu pod 8. točkom dnevnog reda) 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI: 

1. Gordana Kalajžić 

2. Josip Mioč  

3. Ivan Galir 

4.  

Sjednici su također nazočni: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Ivan Žeravica, zamjenik 

općinskog načelnika, Robert Periša, zamjenik općinskog načelnika, Krešimir Crnković, 

pročelnik, Mirjana Cvitkušić, pročelnica, Dragana Fuglinski, viša stručna suradnica. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne s predloženim dnevnim redom, kako slijedi 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. i 19. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin  

2. Donošenje Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu 

3. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini 

Čepin za 2015. godinu 

4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području općine Čepin za 2015. godinu 

5. Donošenje Izmjena i dopuna 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 Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine 

Čepin za 2015. godinu  
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7. Razmatranje zamolbe Općine Antunovac za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na 

zaštićenom kulturnom dobru Stari grad Kolođvar 

8. Donošenje Odluke o komunalnom redu 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području općine Čepin 

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Čepin za 

davanje odobrenja direktoru društva Urednost d.o.o. Čepin za prijenos poslovnog 

udjela  u društvu Komunalac Čepin d.o.o. Čepin s vlasništva društva Urednost d.o.o. 

Čepin u vlasništvo Općine Čepin 

12. Donošenje Odluke o davanju odobrenja općinskom načelniku Općine Čepin za 

preuzimanje poslovnog udjela u društvu Komunalac Čepin d.o.o. Čepin 

13. Donošenje Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Čepin 

14. Donošenje Odluke o imenovanju ulice na k.č.br. 4896/2 

15. Razno 

Predsjednik vijeća napomenuo je kako su vijećnici dobili na stol nešto izmijenjen prijedlog 

Odluke o komunalnom redu. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 18. I 19. IZVANREDNE SJEDNICE 

        OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik Z. Živković ističe kako se u Zapisniku s 19. sjednice prozivaju Mjesni odbori da nisu 

odradili posao, vezano uz dodjelu pašnjaka. Ističe, kako Mjesni odbori nisu niti dobili zadatak 

za odraditi. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnike sa svoje 18. i 19. sjednice. 

 

TOČKA 2. DONOŠENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN 

                   ZA 2015. GODINU 

 

Ovu točku vijećnicima je obrazložila pročelnica Mirjana Cvitkušić. 

Vijećnik B. Mitrović postavio je pitanja vezano uz stavke: katoličko groblje u Čepinu: zašto 

se smanjuje stavka kada je za isto podignut kredit od 200.000 kn za uređenje novog dijela 

groblja, smatra da su to namjenska sredstva i moli pisani odgovor. Također ga zanima zašto se 

smanjuje stavka Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata. 

Odgovor je dala pročelnica Cvitkušić. 

Vijećnik Bestvina postavio je pitanja vezano uz slijedeće proračunska stavke: rekonstrukcija 

javne rasvjete (kolika će biti ušteda), koja će biti funkcija vodocrpilišta, koja će biti funkcija 

uređenog lovačkog doma, postoje li program razvoja sporta obzirom da se ulažu velika 

sredstva, te da li se predstavljaju ostvareni rezultati, da li je određena lokacija za tržnicu. 

Vijećnica M. Glavota postavila je pitanja vezano uz biciklističku stazu, dječja igrališta, 

održavanje nadvožnjaka, zanima je zašto se ništa ne planira za Čokadince i Livanu.  

Vijećnik B. Bestvina smatra kako je proračun zadnje dvije godine statičan, smatra da bi se 

trebao godišnje povećavati barem za 2-3 milijuna, treba poduzeti radnje da stanovnici ne 

napuštaju općinu, naglašava loš odnos između ekološke i klasične poljoprivrede. 

Odgovore je dao općinski načelnik 

Vijećnik Z. Živković apelira da se razmisli o lokaciji dječjeg igrališta u Č. Martincima, zbog 

prometnosti predložene lokacije. 

Vijećnik B. Mitrović izrazio je nezadovoljstvo lošim održavanjem kanala. 
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U raspravi su sudjelovali: B. Mitrović, V. Grbeša, B. Bestvina, M. Glavota, Z. Živković, H. 

Hefer. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (B. Bestvina, Z. Živković, B. 

Mitrović i M. Glavota) donijelo je  

PRVE IZMJENE I DOPUNE  

PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU 

(Izmjene i dopune sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA 

        KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI ČEPIN ZA 2015. GODINU 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao zamjenik načelnika I. Žeravica. 

Vijećnik B. Bestvina postavio je pitanje vezano uz košnju trave. 

Vijeć B. Mitrović naglasio je kako  i dalje na nogometnom igralištu rasvjeta ostaje upaljena 

cijelu noć, kao i kod škole M. Krleža. 

Vijećnik B. Mitrović izrazio je nezadovoljstvo lošim održavanjem kanala. 

Općinsko vijeće Općine Čepin 10 glasova za i 4 glasa protiv (B. Bestvina, Z. Živković, B. 

Mitrović i M. Glavota) donijelo je  

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA 

        KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI ČEPIN ZA 2015. GODINU 

( Izmjene i dopune Programa sastavni su dio Zapisnika)  

 

TOČKA 4.  DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA 

         I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE 

         ČEPIN ZA 2015. GODINU 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao zamjenik načelnika I. Žeravica. Naveo je 

planirane investicije za ovu godinu. 

Vijećnik H. Hefer moli da se prije asfaltiranja ulice Zrinske gore, završi sva infrastruktura. 

Vijećnik B. Mitrović naglašava kako u Čepinu ima još ulica koje nisu asfaltirane i koje 

nemaju vodu. 

Općinski načelnik D. Tonkovac upoznao je nazočne s dinamikom asfaltiranja ulica. 

Vijećnica M. Glavota postavila je pitanje vezano uz autobusna ugibališta i nadstrešnice. 

Odgovor je dao zamjenik općinskog načelnika I. Žeravica. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (B. Bestvina, Z. Živković, B. 

Mitrović i M. Glavota) donijelo je 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA 

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE 

ČEPIN ZA 2015. GODINU 

(Izmjene i dopune Programa sastavni su dio Zapisnika) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA 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 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao zamjenik načelnika I. Žeravica.  

Vijećnik B. Bestvina postavio je pitanja vezano uz: naknadu za koncesiju, brendiranje 

čepinskog kupusa, analizu tla, ruralni turizam, edukaciju poljoprivrednika, te koliki je odnos 

utrošenih sredstava za suzbijanje ambrozije i košnju kanala. 
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Odgovore su  dali općinski načelnik D. Tonkovac i zamjenik općinskog načelnika I. Žeravica.  

Vijećnica L. Liović Nadaždi upoznala je nazočne s brendiranjem čepinskog kupusa. 

Vijećnik B. Mitrović postavio je pitanje vezano uz: stručno usavršavanje, izgradnju otresišta i 

pristupnih puteva, regres za godišnji odmor, bonus za uspješan rad, tretiranje komaraca. 

Odgovore je da  općinski načelnik. 

Vijećnica M. Glavota pitala je kojeg je reda kanal u Naselju prijateljstva, te naglasila da ga 

nitko ne održava. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (B. Bestvina, Z. Živković, B. 

Mitrović i M. Glavota) donijelo je 

IZMJENE I DOPUNE 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 

(Izmjene i dopune Plana sastavni dio su  Zapisnika) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

        IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU 

 

Pročelnica M. Cvitkušić upoznala je nazočne s ovom točkom dnevnog reda. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (B. Bestvina, Z. Živković, B. 

Mitrović i M. Glavota) donijelo je 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin 

za 2015. godinu 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika) 

TOČKA 7. RAZMATRANJE ZAMOLBE OPĆINE ANTUNOVAC ZA RJEŠAVANJE  

 IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA ZAŠTIĆENOM KULTURNOM   

DOBRU STARI GRAD KOLOĐVAR 

 

Vijećnicima je  u materijalima za ovu sjednicu dostavljena i  zamolba Općine Antunovac. 

Predsjednik Vijeća D. Arnold ističe kako je Kolođvar na području općine Čepin, te nije 

potrebno razgovarati o pitanju vlasništva,  predlaže podržati partnerski odnos u svim budućim 

investicijama i izlascima prema Fondovima u smislu ulaganja u Zidine, odnosno u ruralni 

turizam. 

Vijećnica L. Liović Nadaždi objasnila je kako je pretpostavka da se Kolođvar sastojao od tri 

kule spojene u trokut, od čega je pretpostavka da bi treća kula mogla biti na ivanovačkom 

području. 

Vijećnik H. Hefer predlaže da se donese odluka  u kojoj će se reći da nemamo neriješenih 

imovinsko-pravnih odnosa, te da smo otvoreni za suradnju i partnerstvo. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK 

Općinsko vijeće Općine Čepin smatra da Općina Čepin nema neriješenih imovinsko-pravnih 

odnosa s Općinom Antunovac, granice općine su utvrđene i Općina Čepin spremna je na sve 

oblike suradnje i partnerstva s Općinom Antunovac, a u svezi s Starim gradom Kolođvarom. 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznala viša stručna suradnica Dragana Fuglinski. 

Prijedlog odluke vijećnici su dobili s pozivom za ovu sjednicu,  a na samoj sjednici dobili su 

novi prijedlog s nekoliko izmjena. 
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Vijećnik B. Bestvina zatražio je 10 minuta pauze, kako bi se upoznali s predloženim 

izmjenama.  

Viša stručna suradnica Dragana Fuglinski detaljno je upoznala nazočne s predloženim 

izmjenama. 

Vijećnik B. Bestvina smatra kako je ovo jako važna odluka, prijedlog odluke je predetaljan, 

neke odredbe smatra previše rigoroznim obzirom na seosku svijest stanovništva. Predlaže 

odgodu donošenja ove odluke, javnu raspravu koju bi mogli organizirati  mjesni odbori. 

Vijećnik B. Mitrović smatra da su novčane kazne prestroge, slaže se s prijedlogom odgode i 

provede rasprava po mjesnim odborima. 

Predsjednik Vijeća D. Arnold ističe kako je potrebno vrijeme prilagodbe  ali javnu raspravu 

smatra neučinkovitom. Koalicija smatra da se ova odluka treba usvojiti. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova za donijelo je  

ODLUKU 

O KOMUNALNOM REDU  

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

U toku glasovanja sjednici su napustili: B. Bestvina, B. Mitrović, M. Glavota i Z. Živković. 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

                  KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

S ovom točkom nazočne je upoznao zamjenik načelnika I. Žeravica objasnivši kako se 

predlaže oslobađanje plaćanja komunalne naknade za pomoćne objekte (kokošinjci, štagljevi, 

pušnice, čardaci)  s tim da su od toga izuzete pravne osobe koje se tim prostorijama služe za 

obavljanje djelatnosti. Predlaže se da se pomoćnim prostorijama u naseljima Čepin i Livana 

smatraju objekti do 200 m2 , a u naseljima Čokadinci, Beketinci i Č. Martinci do 400 m2. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

          KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN 

 

Zamjenik općinskog načelnika I. Žeravica istaknuo je kako je ova odluka prilagodba 

zakonskim propisima, odnosno novom Zakonu o javnoj nabavi. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima  

na području općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINSKOM 

          NAČELNIKU OPĆINE ČEPIN ZA DAVANJE ODOBRENJA DIREKTORU 

          DRUŠTVA UREDNOST D.O.O. ČEPIN ZA PRIJENOS POSLOVNOG  

 UDJELA U DRUŠTVU KOMUNALAC ČEPIN D.O.O. ČEPIN S 

VLASNIŠTVA DRUŠTVA UREDNOST D.O.O. ČEPIN U VLASNIŠTVO 

OPĆINE ČEPIN 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao općinski načelnik. 
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Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Čepin za davanje odobrenja 

direktoru društva Urednost d.o.o. Čepin za prijenos poslovnog udjela 

u društvu Komunalac Čepin d.o.o. Čepin s vlasništva društva 

Urednost d.o.o. Čepin u vlasništvo Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU ODOBRENJA OPĆINSKOM  

 NAČELNIKU OPĆINE ČEPIN ZA PREUZIMANJE POSLOVNOG UDJELA 

U DRUŠTVU KOMUNALAC ČEPIN D.O.O. ČEPIN 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao općinski načelnik. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o davanju odobrenja općinskom načelniku Općine Čepin za 

preuzimanje poslovnog udjela u društvu Komunalac Čepin d.o.o. Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 13. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU OSNOVICE I KOEFICIJENATA 

          ZA OBRAČUN PLAĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA  

          OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ČEPIN 

 

Općinski načelnik upoznao je nazočne s očitovanjem Ministarstva uprave kojim se kaže da  

državni dužnosti nemaju prava iz Kolektivnog ugovora (regres, božićnica, stimulacija…), te 

zbog toga predlaže promjenu koeficijenata. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće općinskog načelnika 

i zamjenika općinskog načelnika Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 14. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ULICE NA K.Č.BR. 4896/2 

 

Vijećnica L. Liović Nadaždi, kao članica Povjerenstva za imenovanje ulica, upoznala je 

nazočne s ovom točkom rekavši kako se radi o ulici na Ovčari u sklopu objekata korporacije 

Žito d.o.o., a koji su i predložili naziv ulice: Prstenova ulica. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo  

ODLUKA 

o imenovanju ulice na k.č.br. 4896/2 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 15.  RAZNO 

 

Predsjednik vijeća postavio je pitanje općinskom načelniku vezano uz izmuljivanje i uređenje  

kanala od Bille prema Crnom Foku. 

Vijećnica V. Grbeša ističe kako je u Proračun za slijedeću godinu potrebno uvrstiti  

održavanje pješačkih staza, izgradnju prilazne ceste groblju i izgradnju nadstrešnice na 

groblju u Čokadincima.  

Vijećnik M. Žanko iznio je problem blata na kraju Gajeve ulice (nema asfalta). 
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Vijećnica L. Liović Nadaždi predlaže izgradnju ograde između vrtića i parkirališta (nasuprot 

izlaza iz vrtića). 

Vijećnica V. Grbeša postavila je pitanje vezano uz jumbo plakate. Ističe kako Grad Osijek 

ima plakate koje gradskim tvrtkama ustupa gratis. 

Vijećnik M. Janković ističe problem javnog prijevoza u Čokadincima i Č. Martincima za 

vrijeme školskih praznika. 

Vijećnica V. Grbeša upozorila je na visoku cijenu „škole u prirodi“ (treći razred) koju 

financiraju roditelji. Predlaže sufinanciranje od strane Općine.  

Vijećnik Pavleković smatra da je cijena „škole u prirodi“ previsoka obzirom na program koji 

se nudi, zbog čega veliki broj roditelja odustaje od istog. 

Vijećnica L. Liović Nadaždi predlaže sufinanciranje troškova prijevoza za „školu u prirodi“. 

Odgovore je dao općinski načelnik. 

Zamjenik općinskog načelnika R. Periša upoznao je nazočne kako će Općina donirati 

bilježnice učenicima osnovne škole, koje će ih dočekati na školskim klupama. 

 

Sjednica je zaključena u 21,26 sati. 

 

ZAPISNIČAR 

Lidija Tolj 

 

KLASA: 021-05/15-01/7 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 24. lipnja 2015.  

         PREDSJEDNIK 

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

               Dražen Arnold, dr. med. 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA 

 

1. Lara Liović Nadaždi ________________________ 

 

2. Valentin Pavleković ________________________ 

 

            

            

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


