
  

 
Službeni glasnik 

OPĆINE ČEPIN 
 

Godina XXVIII Čepin, 08. srpnja 2022. Broj 19. 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

76. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

izradi Strategije razvoja općine Čepin………......461 

 

77. Odluka o usvajanju Strategije razvoja općine 

Čepin za razdoblje od 2021. do 2027. godine…...462 

 

78. Odluka o donošenju VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Čepin……….463 

 

79. Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj 

zoni Čepin……………………………………....472 

 

80. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece 

s prebivalištem na području Općine Čepin u dječjim 

vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan područja 

Općine Čepin…………………….……………..473 

 

81. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. 

godinu…………………………………………..475 

 

82. Odluka o davanju jamstva za dugoročno 

zaduživanje Vodovoda-Osijek d.o.o. Osijek kod 

Zagrebačke banke d.d. Zagreb za refinanciranje 

ostatka duga i pokriće nedostatnih sredstava za 

provedbu „Projekta poboljšanja vodnokomunalne 

infrastrukture grada Osijeka“………………..….475 

 

83. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova 

radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čepin…...476 

 

 

 

 

84. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u 

Općini Čepin……………………………...…….477 

 

85. Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog 

odbora Općinskog vijeća Općine Čepin……..….480 

 

86. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti 

Općinskog vijeća Općine Čepin……………..….480 

 

87. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

određivanju osnovice i koeficijenata za obračun 

plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika Općine Čepin……………………..….481 

 

88. Odluka o visini naknade za rad općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika….....482 

 

89. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad 

predsjednika, zamjenika predsjednika i članova  

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Čepin…482 

 

90. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za 

obračun plaće za zaposlene u Dječjem vrtiću 

Zvončić Čepin……………………….………….483 

 

91. Odluka o davanju suglasnosti općinskom 

načelniku Općine Čepin za angažiranje usluge 

zaštite privatne osobe…………………...………483 

 

****************************************************************************************** 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-

pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 

5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 

5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 
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Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama 

Odluke o izradi Strategije razvoja općine Čepin (u 

daljnjem tekstu: Odluka), u Odluci o izradi Strategije 

razvoja općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 5/15. i 4/20.), u članku 1. stavak 2. 

mijenja se i glasi: 

 „Strategija razvoja općine Čepin izradit će se za 

razdoblje od 2021. do 2027. godine.“. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 4. iza riječi „općine Čepin“ dodaju se 

riječi „osigurana su u Proračunu Općine Čepin za 

2022. godinu.“, a riječi „osigurana su u Proračunu 

Općine Čepin za 2020. godinu.“, se brišu. 

 

Članak 3. 

 

 Ostale odredbe Odluke o izradi Strategije 

razvoja općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 5/15. i 4/20.) ostaju nepromijenjene.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 302-01/15-01/3 

URBROJ: 2158-12-22-3 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

          PREDSJEDNIK 

                                             OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

                                

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-

pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 

5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 

5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Čepin na svojoj 13. sjednici održanoj dana 

07. srpnja 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o usvajanju Strategije razvoja općine Čepin za 

razdoblje od 2021. do 2027. godine 

 

Članak 1. 

 

 Usvaja se Strategija razvoja općine Čepin za 

razdoblje od 2021. do 2027. godine. 

 

Članak 2. 

 

Strategija razvoja općine Čepin za razdoblje od 

2021. do 2027. godine čini sastavni dio ove Odluke, 

ali nije predmet objave u „Službenom glasniku 

Općine Čepin“. 

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, 

predmetna Strategija objavit će se na službenoj web 

stranici Općine Čepin. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 302-01/15-01/3 

URBROJ: 2158-12-22-4 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

                  

          PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČEPIN, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. 
godine na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, 
broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19), Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/22.) i članka 32. Statuta 
Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-
pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-
pročišćeni tekst), donosi sljedeću 

 
 

ODLUKU 
O DONOŠENJU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

UREĐENJA OPĆINE ČEPIN 
 
 
 

I. TEMELJNE ODREDBE 
 
 

Članak 1.  

Ovom Odlukom donose se VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Čepin (''Službeni glasnik'' Općine Čepin, broj: 1/07, 1/12, 11/12-ispravak, 10/15, 17/15-
pročišćeni tekst, 3/18, 11/18-ispravak, 12/18-pročišćeni tekst, 13/19, 17/19-pročišćeni tekst, 
5/21, 8/21-ispravak i 31/21) mijenjaju se i dopunjuju na sljedeći način: 

 
 

Članak 2.  

(1) VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Čepin (u daljnjem tekstu 
: Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: ''VII. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Čepin'', broj Plana: 15/2022. godine. 

 
(2) Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. 

Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A. 
 
 

Članak 3.  

Plan sadržava tekstualni i grafički dio: 

0. OPĆI DIO 

1. Naslovna stranica 

2. Potpisni list 

3. Suradnja i konzultacije u izradi Plana 

4. Sadržaj 

I.  ODREDBE ZA PROVEDBU  
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II. GRAFIČKI DIO PLANA 
 

Broj 
kartografskih 

prikaza 
KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET 

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA  I ZAŠTITE PROSTORA  

4.F 

IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA 
ŠPORTSKO-REKREACIJSKA ZONA ''RIBNJAK'' I IZDVOJENI DIO 
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ČEPIN SREDNJOVJEKOVNI 
GRAD ''KOLOĐVAR''  

 
III.  OBRAZLOŽENJE PLANA I EVIDENCIJA 

A)   OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 
ČEPIN 

1.POLAZIŠTA  

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA 

3.OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA 

B)    POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO 
POŠTIVATI U IZRADI PLANA 

C)    ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU 
D)    EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA 

 
 
IV. DOKUMENTACIJA 
 
1. Izvadak iz sudskog registra 
 
2. Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog 

uređenja 
 
3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 

graditeljstvu 
 
4. Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana 
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II. ODREDBE ZA PROVEDBU 

 
Članak 4.  

U članku 4., riječi: ''1."Korištenje i namjena površina'''', zamjenjuju se riječima: ''1. ''Korištenje i 
namjena površina i promet''''.   
 
Alineja 1., mijenja se i glasi: 
 

''1. Površine za razvoj i uređenje naselja: 

- Građevinska područja naselja Beketinci, Čepin sa svojim izdvojenim dijelovima 
građevinskog područja naselja Čepin ''Ritić'' i Srednjovjekovni grad ''Kolođvar'', 
Čepinski Martinci, Čokadinci i Livana;''. 

 
 

Članak 5.  
U članku 5., riječi: ''1."Korištenje i namjena površina'''', zamjenjuju se riječima: ''1. ''Korištenje i 
namjena površina i promet''''. 
 
 

Članak 6.  
U članku 23., alineja 1., mijenja se i glasi: 
 
'' - građevinsko područje naselja Beketinci, Čepin sa svojim izdvojenim dijelovima 

građevinskog područja naselja Čepin ''Ritić'' i Srednjovjekovni grad ''Kolođvar'', 
Čepinski Martinci, Čokadinci i Livana,''. 

 
 

Članak 7.  
Iza članka 127., dodaje se novi podnaslov, koji glasi: 
 
''2.2.13. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Čepin ''Ritić''''. 
 
 

Članak 8.  
Iza članka 127a., dodaje se novi podnaslov i članak 127b., koji glase: 
 
''2.2.14.  Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Čepin Srednjovjekovni grad  

''Kolođvar'' 
 

Članak 127b. 
(1) Izdvojeni dio građevinskog područja naselja Čepin Srednjovjekovni grad ''Kolođvar'' 

formiran je na k.č.br. 4823, k.o. Čepin i obuhvaća prostor zaštićenog kulturnog dobra 
Srednjovjekovnog grada ''Kolođvar''. 

 
(2) Unutar obuhvata izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Čepin 

Srednjovjekovnog grada ''Kolođvar'' mogu se graditi građevine i sadržaja koji su u funkciji 
revitalizacije zaštićenog kulturnog dobra, sukladno posebnim propisima i Odredbama 
Odluke, a to su: 
- građevine javne i društvene namjene muzejsko-edukacijskog sadržaja, 
- građevine i sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene koji su u funkciji turističke 

ponude (npr. za potrebe srednjovjekovnog festivala i druge, osim hotela, 
autokampa, kampa), 
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- u sklopu građevine javne i društvene namjene muzejsko-edukacijskog sadržaja, 
 ugostiteljski sadržaji,  suvenirnica i slično, 
- građevine i sadržaji uslužnih i trgovačkih djelatnosti samo koje su u funkciji 

turističke ponude i revitalizacije kulturnog dobra, 
- javne zelene površine, dječja igrališta i prostor za piknik, 
- nadstrešnice, pozornica i gledalište, 
-  prometne površine kao što su: kolnik, biciklističke, pješačke i poučne staze, šetnice, 

parkirališta za vozila i bicikle i druge prometne građevine, 
-   građevine i vodovi komunalne infrastrukturne te elektroničkih komunikacija, 
-   te izvođenje zahvata i radova na revitalizaciji, obnovi i rekonstrukciji zaštićenog 

kulturnog dobra. 

(3) Za gradnju građevina unutar obuhvata izdvojenog dijela građevinskog područja naselja 
Čepin Srednjovjekovnog grada ''Kolođvar'' primjenjuju se Opći uvjeti gradnje navedeni u 
člancima od 20. do 58. Odredbi Odluke, uvjeti gradnje nadležnog javnopravnog tijela te 
uvjeti gradnje određeni ovim člankom.  

 
(4) Najveća etažna visina građevine javne i društvene namjene muzejsko-edukacijskog 

sadržaja je podrum ili suteren, prizemlje i potkrovlje. 
 
(5) Maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice je 0,40; a maksimalni 

koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 1,2. 
 
(6) Za gradnju građevina prometnog sustava, građevina i vodova komunalne infrastrukture 

te elektroničkih komunikacija primjenjuju se uvjeti gradnje definirani u člancima od 171. 
do 232. Odredbi Odluke i ovim člankom. 

 
(7) Glavni pristup izdvojenom dijelu građevinskog područja naselja Čepin Srednjovjekovni 

grad ''Kolođvar'' planiran je nerazvrstanom cestom iz pravca županijske ceste ŽC 4089 
Čepin (Ž4085)-Ivanovac (D518), po trasi postojećeg puta na nasipu. Uvjeti uređenja 
planirane ceste definirani su Odredbama Odluke i posebnim propisima. Moguća su i 
drugačija prometna rješenja pristupa iz pravca zapada i juga po trasama postojećih 
putova, što će se definirati projektnom dokumentacijom. 

 
(8) Prostor za promet u mirovanju (parkirališta) moguće je planirati unutar izdvojenog dijela 

građevinskog područja naselja Čepin Srednjovjekovni grad ''Kolođvar'', a minimalni broj 
parkirališnih mjesta definiran je Odredbama Odluke. Potrebe za dodatnim parkiralištem 
moguće je zbog blizine osigurati na prostoru obuhvata izdvojenog građevinskog područja 
izvan naselja Športsko-rekreacijske zone ''Ribnjak''. 

 
(9) Do lokacije i unutar izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Čepin 

Srednjovjekovni grad ''Kolođvar'' moguće je planirati gradnju biciklističke infrastrukture i 
pješačkih te poučnih staza s pratećom urbanom opremom, a koja će se definirati 
projektnom dokumentacijom. 

 
(10) Gradnja građevina i vodova komunalne infrastrukture i po potrebi elektroničkih 

komunikacija do izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Čepin Srednjovjekovni 
grad ''Kolođvar'' i unutar njega moguća je na temelju projektne dokumentacije sukladno 
Odredbama Odluke i posebnim propisima. Položaj planiranih vodova treba biti u koridoru 
pristupne prometnice. 

 
(11) Nove vodove komunalne infrastrukture treba planirati izvan kolnika. Iznimno, zbog 

prostornih ograničenja, novi vodovi se mogu planirati i unutar površine kolnika ceste uz 
uvjete nadležnog javnopravnog tijela. 
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(12) Do izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe moguće je lokalno rješavanje iste temeljem 
projektne dokumentacije uz uvažavanje posebnih propisa, uvjeta nadležnih javnopravnih 
tijela te sukladno Odredbama Odluke. 

 
(13) Do izgradnje sustava elektroopskrbe moguće je lokalno rješenje opskrbe električnom 

energijom izgradnjom autonomnog sustava proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
izvora energije (solarni paneli i sl). 

 
(14) Sukladno posebno propisu koji se bavi zaštitom kulturnih dobara za sve zahvate i radove 

na prostoru zaštićenog kulturnog dobra Srednjevjekovnog grada ''Kolođvar'' (na 
katastarskoj čestici 4823, k.o. Čepin), potrebno je od nadležnog javnopravnog tijela tražiti 
konzervatorske uvjete te ishoditi prethodno odobrenje.''. 

 
 

Članak 9.  
Članak 132., mijenja se i glasi: 
 
''(1)  Na prostoru  izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Športsko-rekreacijska zona 

''Ribnjak'' definirana je športsko-rekreacijska namjena (R).  
 
(2) Unutar obuhvata izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Športsko-rekreacijske 

zone ''Ribnjak'' moguće je planirati gradnju športsko-rekreacijskih građevina, pratećih 
ugostiteljsko-turističkih građevina, odgovarajućih javnih i društvenih građevina (udruge i 
sl.), ribnjaka, ribičkih staza kao i građevina prometnog sustava, građevina i vodova 
komunalne infrastrukture te elektroničkih komunikacija. 

 
(3) Za gradnju građevina unutar obuhvata izdvojenog građevinskog područja izvan naselja 

Športsko-rekreacijske zone ''Ribnjak'' primjenjuju se Opći uvjeti gradnje navedeni u 
člancima od 20. do 58. i od 104. do 109. Odredbi Odluke te uvjeti gradnje određeni ovim 
člankom.  

 
(4) Ukupna površina zemljišta pod građevinama koje se grade na površini športsko-

rekreacijske namjene može iznositi najviše 10% površine športskih terena i sadržaja. 
 
(5) Najveća etažna visina građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje. 
 
(6) Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice u športsko-rekreacijskoj zoni 

''Ribnjak'' je 0,8. 
 
(7) Za gradnju građevina prometnog sustava, građevina i vodova komunalne infrastrukture 

te elektroničkih komunikacija primjenjuju se uvjeti gradnje definirani u člancima od 171. 
do 232. Odredbi Odluke i ovim člankom. 

 
(8) Glavni pristup izdvojenom građevinskom području izvan naselja Športsko-rekreacijskoj 

zoni ''Ribnjak'' planiran je nerazvrstanom cestom iz pravca županijske ceste ŽC 4089 
Čepin (Ž4085)-Ivanovac (D518), po trasi postojećeg puta na nasipu. Uvjeti uređenja 
planirane ceste definirani su Odredbama Odluke i posebnim propisima. Moguća su i 
drugačija prometna rješenja pristupa iz pravca zapada i juga po trasama postojećih 
putova, što će se definirati projektnom dokumentacijom. 

 
(9) Prostor za promet u mirovanju (parkirališta) moguće je planirati  unutar obuhvata 

izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Športsko-rekreacijske zone ''Ribnjak'', a 
minimalni broj parkirališnih mjesta definiran je Odredbama Odluke. 
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(10) Potrebe za parkiralištem izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Čepin 

Srednjovjekovni grad ''Kolođvar'' moguće je zbog  blizine osigurati na prostoru obuhvata 
izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Športsko-rekreacijske zone ''Ribnjak''. 

 
(11) Do lokacije i unutar obuhvata izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Športsko-

rekreacijske zone ''Ribnjak'' moguće je planirati gradnju biciklističke infrastrukture i 
pješačkih te poučnih staza s pratećom urbanom opremom, a koja će se definirati 
projektnom dokumentacijom. 

 
(12) Do izdvojenog građevinskog područja izvan naselja Športsko-rekreacijske zone 

''Ribnjak'' i unutar njega moguća je gradnja vodova i građevina komunalne infrastrukture 
i po potrebi elektroničkih komunikacija na temelju projektne dokumentacije sukladno 
Odredbama Odluke i posebnim propisima. Položaj planiranih vodova treba biti u koridoru 
pristupne prometnice. 

 
(13) Nove vodove komunalne infrastrukture treba planirati izvan kolnika. Iznimno, zbog 

prostornih ograničenja, novi vodovi se mogu planirati i unutar površine kolnika ceste uz 
uvjete nadležnog javnopravnog tijela. 

 
(14) Do izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe moguće je lokalno rješavanje iste temeljem 

projektne dokumentacije uz uvažavanje posebnih propisa, uvjeta nadležnih javnopravnih 
tijela te sukladno Odredbama Odluke. 

 
(15) Do izgradnje sustava elektroopskrbe moguće je lokalno rješenje opskrbe električnom 

energijom izgradnjom autonomnog sustava proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
izvora energije (solarni paneli i sl).''. 

 
 

Članak 10.  
U članku 172., iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2., koji glasi: 
 
''(2) Do izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja Čepin Srednjovjekovni grad 

''Kolođvar'' i ''Ritić'' te izdvojenih građevinskih područja izvan naselja moguća je gradnja 
građevina i vodova komunalne infrastrukture, elektroničkih komunikacija i one koja nije 
ucrtana na kartografskim prikazima Plana. Položaj tih vodova treba biti u koridoru 
pristupne prometnice. Nove vodove infrastrukture treba planirati izvan kolnika javne ili 
nerazvrstane ceste. Iznimno, zbog prostornih ograničenja, novi vodovi se mogu planirati 
unutar površine kolnika uz suglasnost i posebne uvjete javnopravnog tijela.''. 

 
 

Članak 11.  
U članku 173., riječi: ''javne površine'', zamjenjuju se riječi: ''površine javne namjene''.  
 
 
 

Članak 12.  
U članku 188., iza riječi: ''pješačke staze i površine'', dodaju se riječi: '', poučne staze i sl.''.  
 
 

Članak 13.  
U članku 204., u stavku 1., riječi: ''1."Korištenje i namjena površina'''', zamjenjuju se riječima: 
''1. ''Korištenje i namjena površina i promet''''. 
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Članak 14.  
U članku 235., u stavku 1., u alineji 2., podalineja 2., mijenja se i glasi: 
 
''– Srednjovjekovni grad ''Kolođvar'', Z-1646 (na k.č.br. 4823, k.o. Čepin)''. 
 
U stavku 2., prva rečenica mijenja se i glasi: 
 
'' Zaštićena kulturna dobra simbolima su označena (točne lokacije nisu označene osim lokacije 
Srednjovjekovnog grada ''Kolođvar'') na kartografskom prikazu br. 3. ''Uvjeti korištenja, 
uređenja i zaštite prostora'', a na kartografskom prikazu br. 4.B2 '' Građevinsko područje 
naselja Čepin i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja Gospodarska zona ''Lug'''' u mj. 
1:5.000 prikazano je arheološko nalazište ''Ovčara-Rozingova pustara''.''. 
 
 

Članak 15.  
Iza članka 260. i naslova: ''10.MJERE PROVEDBE PLANA'', dodaje se novi podnaslov i 
članak 260a. koji glase: 
 
''10.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA 

 
Članak 260a. 

(1) Sukladno Zakonu i potrebama prostornog uređenja, Općina Čepin ovim Planom utvrđuje 
granice obuhvata i obvezu izrade sljedećih planova: 
- Urbanistički plan uređenja: 

1. ''Plandište 2'' u Čepinu 
2. ''Sjeveroistok'' u Livani 
3. ''Hipodrom'' 

 
(2) Izrada planova može biti po naprijed navedenom redoslijedu, odnosno redoslijed izrade 

planova može biti i drugačiji, a odrediti će ga Općina sukladno svojim potrebama i 
razvoju.  

 
(3) Dinamika izrade je minimalno jedan plan u dvije godine. 
 
(4) Na području Općine Čepin važeći planovi su: 

- Urbanistički plan uređenja ''Plandište 1'' u Čepinu  
- Urbanistički plan uređenja ''Gospodarska zona Čepin'' u Čepinu 
- Provedbeni urbanistički plan ''Dijela naselja Čepin'' 

 
(5) Područja za koja se utvrđuje granica obuhvata i obveza izrade prostornih planova, kao i 

važeći planovi označeni su na kartografskim prikazima broj ''3.'', ''4.B1'', ''4.B2'' i ''4.E''.''. 
 
 

Članak 16.  
Ispred članka 265., dodaje se novi podnaslov koji glasi: 
 
''10.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA''. 
 

Članak 17.  
Ispred članka 270a., podnaslov koji glasi: ''1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA '', 
briše se. 
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Članak 18.  
Članak 270a., mijenja se i glasi: 
 
''(1) Za gradnju građevina unutar obuhvata urbanističkih planova uređenja navedenih u 

članku 260a. u stavku 1. Odredbi Odluke, pod rednim brojevima 1. i 2., primjenjuju se 
Opći uvjeti gradnje i uređenja prostora navedeni u člancima 20. do 127. Odredbi Odluke, 
a za gradnju prometnih i građevina komunalne infrastrukture primjenjuju se uvjeti gradnje 
definirani u člancima 171. do 232. Odredbi Odluke. Iznimno, od navedenog u prethodnoj 
rečenici ovog stavka u urbanističkim planovima uređenja ''Plandište 1'' i ''Plandište 2'' 
može se omogućiti kroz Odredbe planova gradnja građevina uz postojeće putove do 
izgradnje planiranih uličnih koridor u punom profilu uz uvjet da se građevine i ulična 
ograda ne mogu smještati unutar prostora za planirani ulični koridor, a detaljnije uvjete 
definirati će se u navedenim planovima. 

 
(2) Unutar obuhvata ovim Planom navedenih urbanističkih planova uređenja moguća je 

gradnja obiteljskih stambenih građevina, višestambenih građevina, javnih i društvenih 
građevina, građevina gospodarskih djelatnosti, športsko-rekreacijskih građevina, 
pomoćnih građevina, javnih zelenih površina, građevina koje se grade na površinama 
javne namjene i infrastrukturnih građevina sukladno potrebama Općine Čepin i njenih 
stanovnika.  

 
(3) Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice obiteljske stambene 

građevine ovisno o načinu gradnje iznosi: 
- za samostojeći način gradnje je 1,5 
- za poluprislonjeni način gradnje je 2,0 
- za prislonjeni način gradnje je 2,5. 

 
(4) Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice PPUT djelatnosti je 2,4; 

građevne čestice javne i društvene namjene te za višestambenu izgradnju je 2,8 (osim 
kada je maksimalni koeficijent izgrađenosti 1,0 tada max. koeficijent iskorištenosti iznosi 
6,0). 

 
(5) Maksimalna gustoća stanovanja je 160 st/ha.''. 
 
 

Članak 19.  
Članak 270b., mijenja se i glasi: 
 
''(1) Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Čepin mogu se graditi 

proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke, komunalno-servisne građevine za 
gospodarenje otpadom, građevine i vodovi infrastrukture, te prateće građevine zdravstva 
i sportsko-rekreacijske namjene, garaža i spremišta, postavljanje reklamnih panoa 
urbane opreme i sl. 

 
(2) Osim površina za PPUT djelatnosti unutar obuhvata urbanističkog plana uređenja mogu 

se definirati i površine za infrastrukturne građevine i vodove te javne zelene površine i 
zaštitne zelene površine, kao i površina za smještaj reciklažnog dvorišta i ostalih 
građevina za gospodarenje otpadom. 

 
(3) Za gradnju građevina unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona 

Čepin primjenjuju se Opći uvjeti gradnje navedeni u člancima 20.-58., 83.-91. Odredbi 
Odluke. Za gradnju građevina komunalne i prometne infrastrukture primjenjuju se uvjeti 
gradnje definirani u člancima 171.-232. Odredbi Odluke. 
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(4) Maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju građevina PPUT 
djelatnosti je 0,7; a infrastrukturnih građevina je 1,0. 

 
(5) Najveća etažna visina građevina je Po+P+2K+Pk, s izuzetkom pojedinačnih visokih 

zgrada (silosi, dimnjaci, tehnološki tornjevi i sl.). Najveća ukupna visina građevina je 18,0 
m; iznimno može biti i veća ako to zahtijeva tehnološki proces. 

 
(6) Najveći koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice za gradnju građevina PPUT 

djelatnosti je 3,5 (ne odnosi se na silose, dimnjak, tehnološke tornjeve i sl.).''. 
 
 

Članak 20.  
Članak 270c., mijenja se i glasi: 
 
''(1) Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja ''Hipodrom'' dozvoljena je gradnja 

športsko-rekreacijskih građevina i poljoprivrednih građevina koja su u funkciji osnovne 
namjene odnosno ''Hipodroma'' te pratećih ugostiteljsko-turističkih, odgovarajućih javnih 
i društvenih građevina (udruge i sl.) kao i infrastrukturnih građevina. 

  
(2) Za gradnju građevina unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja ''Hipodrom'' 

primjenjuju se Opći uvjeti gradnje navedeni u člancima 20.-58, 66.-91. i 104.-110. 
Odredbi Odluke. Za gradnju prometnih i građevina komunalne infrastrukture se 
primjenjuju uvjeti gradnje definirani u člancima 171.-232. Odredbi Odluke. 

 
(3) Ukupna površina zemljišta pod građevinama koje se grade na površini športsko-

rekreacijske namjene može iznositi najviše 30% površine športskih terena i sadržaja. 
 
(4) Najveća etažna visina je podrum ili suteren, prizemlje, dva kata i potkrovlje. 
 
(5) Maksimalni koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice je 1,5.''. 
 
 

Članak 21.  
Članak 270d., briše se. 
 
 

Članak 22.  
Članak 270e., briše se. 
 

 
III. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 23.  
Kartografski prikazi koji su do sada bili na snazi, a označeni su rednim brojevima: ''1.'', ''3.'' i 
''4.F'' u cijelosti se zamjenjuju novima kako slijedi: 

 
Broj 

kartografskih 
prikaza 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI Mjerilo 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET 1:25.000 

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  1:25.000 

4.F 
IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA 
ŠPORTSKO-REKREACIJSKA ZONA ''RIBNJAK'' I IZDVOJENI 

1:5.000 
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DIO GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA ČEPIN 
SREDNJOVJEKOVNI GRAD ''KOLOĐVAR'' 

 
Članak 24.  

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na česticama koje 
su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci 
dovršit će se po odredbama ove Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva. 
 
 

Članak 25.  
(1) Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 

1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana. 

 
(2) Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 

Čepin i na WEB stranici Općine www.cepin.hr  
 
 

Članak 26.  
Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju (‘’Narodne novine’’ broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu 
djelatnost Općine Čepin izvršiti će objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu i grafičkog 
dijela Prostornog plana uređenja Općine Čepin, najkasnije u roku od 30. dana od stupanja na 
snagu ove Odluke. 
 
 

Članak 27.  
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po objavljivanju u „Službenom glasniku 
Općine Čepin“. 

 
KLASA: 350-01/15-01/10 
URBROJ: 2158-12-22-441 
 
Čepin, 07. srpnja 2022. 
 

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.), članka 1. Odluke o 

raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

u Gospodarskoj zoni Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 10/22.), članka 27. stavka 2. 

Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj  

 

zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 

6/21., 31/21. i 14/22.), točke 3. Zaključka općinskog 

načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za 

kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 17/22. i 

18/22.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni 

tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-

pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 

7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Čepin na svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 

2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Čepin 

http://www.cepin.hr/
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Članak 1. 

 

Općina Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, OIB: 

64176613943, prodaje nekretnine u Gospodarskoj 

zoni Čepin, kako slijedi: 

 

1. k.č.br. 4229/6 k.o. Čepin, 

VINOGRADSKA BARA, ORANICA, 

površine 26286 m2, društvu 

Novocommerce International d.o.o., 

Jablanova 16, Osijek, OIB: 68189057981, 

po povlaštenoj kupoprodajnoj cijeni. 

Cijena iz prethodnog stavka ove točke 

utvrdit će se na način da se ponuđena 

kupoprodajna cijena u iznosu od 

3.830.000,00 kn, postignuta na 

provedenom javnom natječaju, umanji za 

49 % ukupnog postotka olakšica. 

Ukoliko iznos ukupnog postotka olakšica 

premašuje iznos de minimis potpore, tada 

se isti utvrđuje u razmjernom dijelu, koji ne 

premašuje iznos de minimis potpore. 

2. k.č.br.4228/12 k.o. Čepin, ČEPIN, 

VINOGRADSKA BARA, ORANICA, 

površine 2004 m2, društvu Metalplast 

d.o.o., Pulska 3, Osijek, OIB: 

11176345181, po povlaštenoj 

kupoprodajnoj cijeni. 

Cijena iz prethodnog stavka ove točke 

utvrdit će se na način da se ponuđena 

kupoprodajna cijena u iznosu od 

305.312,99 kn, postignuta na provedenom 

javnom natječaju, umanji za 68 % ukupnog 

postotka olakšica. 

Ukoliko iznos ukupnog postotka olakšica 

premašuje iznos de minimis potpore, tada 

se isti utvrđuje u razmjernom dijelu, koji ne 

premašuje iznos de minimis potpore. 

3. k.č.br. 4228/11 k.o. Čepin, ČEPIN, 

VINOGRADSKA BARA, ORANICA, 

površine 3418 m2, društvu Limocin d.o.o., 

Ulica Papuka 13, Čepin, OIB: 

56444612425, po povlaštenoj 

kupoprodajnoj cijeni. 

Cijena iz prethodnog stavka ove točke 

utvrdit će se na način da se ponuđena 

kupoprodajna cijena u iznosu od 

495.000,00 kn, postignuta na provedenom 

javnom natječaju, umanji za 68 % ukupnog 

postotka olakšica. 

Ukoliko iznos ukupnog postotka olakšica 

premašuje iznos de minimis potpore, tada 

se isti utvrđuje u razmjernom dijelu, koji 

ne premašuje iznos de minimis potpore. 

4. k.č.br. 4227/8 k.o. Čepin, ČEPIN, 

VINOGRADSKA BARA, ORANICA, 

površine 8373 m2, društvu Debeljak d.o.o., 

Vratnička 2, Čepin, OIB: 15483033171, po 

povlaštenoj kupoprodajnoj cijeni. 

Cijena iz prethodnog stavka ove točke 

utvrdit će se na način da se ponuđena 

kupoprodajna cijena u iznosu od 

1.207.077,00 kn, postignuta na 

provedenom javnom natječaju, umanji za 

68 % ukupnog postotka olakšica. 

Ukoliko iznos ukupnog postotka olakšica 

premašuje iznos de minimis potpore, tada 

se isti utvrđuje u razmjernom dijelu, koji 

ne premašuje iznos de minimis potpore. 

 

Članak 2. 

 

Ukupan iznos de minimis potpore koja se 

dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 

200 000 EUR u kunskoj protuvrijednosti po 

srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 

odobrenja državne potpore tijekom bilo kojeg 

razdoblja od tri fiskalne godine, odnosno na dan 

sklapanja kupoprodajnog ugovora. 

 

Članak 3. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Čepin za 

sklapanje kupoprodajnih ugovora s kupcima iz 

članka 1. ove Odluke, a kojim ugovorima će se 

utvrditi međusobna prava i obveze prodavatelja i 

kupca, sve sukladno natječajnoj dokumentaciji, 

Odluci o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj 

zoni Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 

6/21., 31/21. i 14/22.) i ovoj Odluci. 

 

Članak 4. 

 

 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: 302-01/21-01/2 

URBROJ: 2158-12-22-29 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

            

          PREDSJEDNIK 

          OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Robert Periša, dipl. oec. 

 

**** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-

pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 

5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 

5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Čepin na svojoj 13. sjednici održanoj dana 

07. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 

 



Stranica 474                                       „Službeni glasnik“                                                Broj 19.     

  

 

 

O D L U K U 

o sufinanciranju troškova boravka djece s 

prebivalištem na području Općine Čepin 

u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan 

područja Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom utvrđuju korisnici 

sufinanciranja troškova boravka djece u dječjim 

vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan područja 

Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Općina), iznosi 

sufinanciranja te način i postupak ostvarivanja prava 

na sufinanciranje. 

 

 Pojam izvan područja Općine Čepin u smislu 

ove Odluke obuhvaća područje Osječko-baranjske 

županije. 

 

 Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno 

značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

 

 Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece 

s prebivalištem na području Općine u dječjim 

vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan područja 

Općine ostvaruju roditelji, samohrani roditelj 

odnosno skrbnici s prebivalištem na području 

Općine (u daljnjem tekstu: korisnici usluga) u 

slučajevima kada su zadovoljili sve propisane uvjete 

za upis, a nisu ostvarili pravo na upis djeteta u dječji 

vrtić Zvončić Čepin zbog popunjenosti njegovih 

smještajnih kapaciteta. 

 

Članak 3. 

 

 Općina će sufinancirati troškove boravka djece 

u dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan 

područja Općine u iznosu 500,00 kuna mjesečno po 

djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja snosit će 

korisnici usluga. 

 

Članak 4. 

 

 Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje 

troškova boravka djece u dječjim vrtićima i obrtima 

za čuvanje djece izvan područja Općine, korisnici 

usluge iz članka 2. ove Odluke dužni su podnijeti 

pisani zahtjev Upravnom odjelu za upravno-pravne 

poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb (u 

daljnjem tekstu: nadležni upravni odjel). 

 

 Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je 

priložiti: 

 

1. Izvadak iz matice rođenih za dijete 

2. Uvjerenje o prebivalištu djeteta (ne starije 

od 30 dana) 

3. Uvjerenje o prebivalištu oba roditelja, 

samohranog roditelja odnosno skrbnika (ne 

starije od 30 dana) 

4. Dokaz da su oba roditelja, samohrani 

roditelj odnosno skrbnici u radnom odnosu 

(potvrda poslodavca ne starija od 30 dana) 

5. Potvrdu/ugovor o upisu djeteta u dječji vrtić 

6. Potvrdu da su podmirene sve obveze prema 

Općini Čepin (izdaje Općina Čepin) 

7. Izjavu da dijete nije upisano u Dječji vrtić 

Zvončić Čepin, odnosno da je na listi 

čekanja (izdaje Dječji vrtić Zvončić Čepin) 

 

Korisnici usluga dužni su nadležnom upravnom 

odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti 

koje utječu na daljnje korištenje prava propisanog 

ovom Odlukom u roku od 8 dana od dana nastanka 

promjene. 

 

U slučaju da korisnici usluga u roku iz stavka 2. 

ovog članka ne prijave promjenu činjenica i 

okolnosti koje su utječu na daljnje korištenje prava 

propisanih ovom Odlukom, dužni su Općini 

nadoknaditi nastalu štetu. 

 

Članak 5. 

 

 O zahtjevu iz članka 4. odlučuje nadležni 

upravni odjel rješenjem. 

 

 O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka 

odlučuje nadležno tijelo Osječko-baranjske 

županije. 

 

Članak 6. 

 

 Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece 

dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan 

područja Općine  korisnici ostvaruju od prvog dana 

sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva iz 

članka 4. ove Odluke. 

 

Članak 7. 

 

 Radi provedbe ove Odluke ovlašćuje se općinski 

načelnik Općine Čepin na sklapanje ugovora s 

dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece izvan 

područja Općine Čepin. 

 

 Utvrđeni iznos sufinanciranja isplaćivat će se 

temeljem ugovora iz stavka 1. ovog članka u korist 

dječjih vrtića i obrta za čuvanje djece izvan područja 

Općine Čepin po ispostavljenom mjesečnom računu 

sa specificiranim korisnicima usluge za protekli 

mjesec. 

 

Članak 8. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se 

u Proračunu Općine Čepin. 
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Članak 9. 

 

 Dosadašnji ugovori koje je Općina Čepin 

sklopila s dječjim vrtićima i obrtom za čuvanje djece 

ostaju na snazi. 

 

Članak 10. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“, a 

primjenjuje se do proširenja kapaciteta Dječjeg 

vrtića Zvončić Čepin. 

 

KLASA: 601-01/22-01/5 

URBROJ: 2158-12-22-1 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

          PREDSJEDNIK 

    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 18. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“, broj 144/21.), a sukladno članku 

10. stavku 1. točki 3. Pravilnika o postupku 

zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.) i članka 

32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 

5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 

4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 13. 

sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, 

donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 

2022. godinu („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 

31/21.) u članku 13. iza stavka 3. dodaje se novi 

stavak 4. koji glasi:  

 „Općina Čepin dat će jamstvo Vodovodu-Osijek 

d.o.o. Osijek za refinanciranje ostatka duga i pokriće 

nedostatnih sredstava za provedbu „Projekta 

poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada 

Osijeka“ do iznosa 5.968.200,00 kuna.“. 

 

Dosadašnji stavak 4. sada postaje stavak 5. 

 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ostale odredbe Odluke o izvršenju proračuna 

Općine Čepin za 2022. godinu („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 31/21.) ostaju nepromijenjene.  

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2022. godinu 

stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 400-06/21-01/2 

URBROJ: 2158-12-22-4 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

   PREDSJEDNIK 

    OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 127. i 129. Zakona o 

proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), članka 

10. stavka 1. točke 5. Pravilnika o postupku 

zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

(„Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.) i članka 

32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 

5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 

4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni 

tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 13. 

sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, 

donosi 

 

ODLUKU 

o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje 

Vodovoda-Osijek d.o.o. Osijek kod Zagrebačke 

banke d.d. Zagreb za refinanciranje ostatka duga i 

pokriće nedostatnih sredstava za provedbu 

„Projekta poboljšanja vodnokomunalne 

infrastrukture grada Osijeka“  

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin suglasno je da se 

Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek dugoročno zaduži za 

refinanciranje ostatka duga temeljem Ugovora o 

kreditu broj PKL-01/14 zaključenim s Hrvatskom 

bankom za obnovu i razvitak i pokriće nedostatnih 

sredstava za provedbu „Projekta poboljšanja 

vodnokomunalne infrastrukture grada Osijeka“ u 

iznosu od 42.000.000,00 kuna. 

Udio jamstva Općine Čepin u kreditnom 

zaduživanju iz stavka 1. ovog članka iznosi 14,21% 

odnosno 5.968.200,00 kuna. 



Stranica 476                                       „Službeni glasnik“                                                Broj 19.     

  

 

 

Članak 2. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin je suglasno da 

Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek kreditno zaduživanje 

iz članka 1. ove Odluke kod Zagrebačke banke d.d. 

Zagreb provede pod sljedećim uvjetima: 

 

1. Iznos kredita – do 42.000.000,00 kuna 

2. Vrsta kredita – dugoročni kredit u 

kunama 

3. Rok i način korištenja kredita – povrat 

obveza koje se refinanciraju po 

zaključivanju ugovora o kreditu, 

preostali iznos kredita sukcesivno, 

temeljem dospjelih obveza prema 

dobavljačima ili zahtjevu Hrvatskih 

voda 

4. Rok i način otplate kredita – deset 

godina, počeka nema, otplata će teći u 

mjesečnim ratama 

5. Dospijeće prve rate – 31. siječnja 

2025. 

6. Kamatna stopa – 0,19% (nominalna), 

0,19% (efektivna), nepromjenjiva 

7. Naknade po kreditu – nema 

8. Obračun i naplata kamate – kamata se 

obračunava primjenom proporcionalne 

metode obračuna kamate i 

kalendarskog broja dana u mjesecu i 

godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. 

dan po isteku kamatnog razdoblja 

9. Osiguranje naplate po kreditu 

- Jednu zadužnicu Korisnika 

kredita na iznos kredita, uvećano 

za ugovorene kamate, naknade i 

ostale troškove, solemniziranu od 

strane javnog bilježnika 

- Jamstvo Općine Čepin do iznosa 

iz članka 1. stavak 2. ove Odluke 

 

Članak 3. 

 

 Prije davanja jamstva iz članka 2. ove Odluke 

Općina Čepin u obvezi je ishoditi suglasnost iz 

članka 129. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 

broj 144/21.). 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 325-01/14-01/4 

URBROJ: 2158-12-22-328 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

   PREDSJEDNIK 

    OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Robert Periša, dipl. oec. 

***** 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-

pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 

5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 

5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), a u svezi članka 31. 

stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 

144/20.), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 

13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, 

donosi  

 

ODLUKU 

o utvrđivanju naknade za rad članova radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

Članovima radnih tijela Općinskog vijeća 

Općine Čepin (povjerenstva, komisije, odbori i dr.), 

a koje osniva Općinsko vijeće Općine Čepin, pripada 

pravo na naknadu troškova za rad u istima. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na naknadu troškova za rad članovi radnih 

tijela Općinskog vijeća ostvaruju po prisustvu na 

sjednici, odnosno po danu/danima 

trajanja/održavanja sjednice tijela kojeg su članovi. 

 

Članak 3. 

 

Predsjedniku radnog tijela Općinskog vijeća 

Općine Čepin pripada pravo na naknadu troškova za 

rad u neto iznosu 1.000,00 kuna. 

Potpredsjedniku radnog tijela Općinskog vijeća 

Općine Čepin pripada pravo na naknadu troškova za 

rad u neto iznosu 750,00 kuna. 

Članovima radnog tijela Općinskog vijeća 

Općine Čepin pripada pravo na naknadu troškova za 

rad u neto iznosu 500,00 kuna.  

 

Članka 4. 

 

Naknada iz članka 3. ove Odluke isplaćuje se na 

temelju dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici 

radnog tijela. 

 

Članak 5. 

 

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se 

u Proračunu Općine Čepin. 

 

Članka 6. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o isplati naknade stalnim ili povremenim 
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povjerenstvima, komisijama i drugim radnim 

tijelima za proučavanje i razmatranje pojedinih 

pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 2/15.). 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.  

 

KLASA: 024-01/22-01/11 

URBROJ: 2158-12-22-1 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

    PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                 Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21.) i 

članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 

4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni 

tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. 

godine, donijelo je 

 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČIH  

DUŽNOSTI U OPĆINI ČEPIN 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje 

sukoba interesa između privatnog i javnog interes u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća, način 

praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja 

odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga 

pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 

 

Članak 2. 

 

Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, 

objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje 

etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na 

temeljnim društvenim vrijednostima i široko 

prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja 

građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine 

odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture 

dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na 

savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, 

objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti 

članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća.   

 

Članak 3. 

 

Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova 

Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog 

vijeća odnose se i na načelnika i zamjenika načelnika 

(u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). 

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna 

načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 14., 

16. i 17. odnose na sve sobe koje je predsjednik 

Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog 

vijeća. 

 

Članak 4. 

 

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju 

sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se neka 

osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti 

stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u 

usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga 

ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog 

opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili 

drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih 

obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog 

položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci 

ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i 

na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili 

dužnosnikom Općine Čepin 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug 

nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi 

u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 

posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim 

osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati 

interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj 

nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, najam, 

koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za 

zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije 

učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz 

programa javnih potreba i druge potpore koje se 

isplaćuje iz proračuna Općina 

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada 

privatni interes nositelja političkih dužnosti može 

utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti 

u obavljanju njegove dužnosti 

4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni 

interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se 

osnovano može smatrati da je utjecao na 

nepristranost nositelja političke dužnosti u 

obavljanju njegove dužnosti 
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4.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje 

prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno 

predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa 

obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, 

neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje 

stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili 

drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, 

vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja 

je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili 

ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 

Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a 

imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 

ženski rod. 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

 

Članak 5. 

 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju 

javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih 

načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i 

razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih 

dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, 

zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj 

postoji mogućnost sukoba interesa 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja 

dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 

osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u 

obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili 

primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine 

stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih 

ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih 

pitanja 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju 

u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad 

tijela općinske vlasti 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, 

odnosno imenovani 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem 

donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora 

informacija, trajnim usavršavanjem i na druge 

načine 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te 

primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 

uvredljivog govora 

15. odnosa prema službenicima i namještenicima 

upravnih odjela Općine koji se temelji na propisanim 

pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, 

isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na 

upravu koji se u demokratskim društvima smatra 

neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za 

protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom 

promjene vlasti i slično) 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i 

namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih 

informacija ili obavljanje službenih poslova, putem 

njihovih pretpostavljenih 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke 

 

Članak 6. 

 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje 

poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču 

njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da 

odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje 

proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 

nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA 

NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 8. 

 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, 

prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi 

predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću 

ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog 

vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je 

ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti 

pred zakonom. 

 

Članak 10. 

 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati 

na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vijeća 

ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili 

probitka povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 11. 

 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od 

sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na 

njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim 

povezane osobe. 
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V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE 

ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 12. 

 

Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i 

Vijeće časti. 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće 

časti predsjednik i četiri člana. 

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti 

imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat 

predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti 

traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 13. 

 

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda 

osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti 

nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 

odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u 

Općinskom vijeću. 

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda 

vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i 

jedan iz oporbe. 

 

Članak 14. 

 

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda 

osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici.  

Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti 

nositelj političke dužnosti, niti članovi političke 

stranke, odnosno kandidati nezavisne liste 

zastupljene u Općinskom vijeću.  

 

Članak 15. 

 

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, 

po prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela 

Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, 

općinskog načelnika,  službenika upravnog tijela 

Općine ili po prijavi građana. 

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime 

i prezime nositelja političke dužnosti koji se 

prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz 

navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je 

povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim 

prijavama. 

Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti 

dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i 

očitovanja. 

 

Članak 16. 

 

Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti 

protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u 

roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog 

odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim 

činjenicama i okolnostima u prijavi. 

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano 

očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom 

glasova. 

 

Članak 17. 

 

Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave 

predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke po 

zaprimljenoj prijavi. 

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog 

odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i 

u odlučivanju. 

 

Članak 18. 

 

Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko 

vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili 

preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje 

uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za 

usklađivanje načina djelovanja nositelja političke 

dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa. 

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke 

dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka 

odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 19. 

 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom 

glasova svih članova u roku od 15 dana od dana 

podnesenog prigovora. 

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku 

Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili 

poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

Članak 20. 

 

Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti 

primjenjuju se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća 

Općine Čepin u dijelu koji se odnosi na rad radnih 

tijela.  

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti 

ostvaruju pravo na naknadu za rad sukladno Odluci 

o utvrđivanju naknade za rad članova radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Čepin. 

 

Članak 21. 

 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u 

„Službenom glasniku Općine Čepin“ i na službenoj 

stranici Općine Čepin.   
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VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.  

 

KLASA: 024-01/22-01/10 

URBROJ: 2158-12-22-1 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

  

    PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Na temelju članka 12. stavka 3. Etičkog kodeksa 

nositelja političkih dužnosti u Općini Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj ___/22.) i 

članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 

4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni 

tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. 

godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Etičkog odbora 

Općinskog vijeća Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

Osniva se Etički odbor Općinskog vijeća Općine 

Čepin (u daljnjem tekstu: Etički odbor). 

 

Članak 2. 

 

U Etički odbor iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

 

ZA PREDSJEDNIKA: Krešimir Crnković 

 

ZA ČLANOVE:   1. Ksenija Rajtek 

(VIJEĆNICA – VLADAJUĆI) 

2. Marija Čačić 

(VIJEĆNICA – OPORBA) 

 

Članak 3. 

 

Zadaće Etičkog odbora su: 

- praćenje primjene Etičkog kodeksa 

nositelja političkih dužnosti u Općini Čepin 

(u daljnjem tekstu: Etički kodeks), 

- zaprimanje prijava o kršenju Etičkog 

kodeksa, 

- pokretanje postupaka na vlastitu inicijativu 

ili po zaprimljenoj prijavi, 

- donošenje odluka iz vlastitog djelokruga, 

- predlaganje donošenja odluka Općinskom 

vijeću po zaprimljenim prijavama te 

- drugi poslovi propisani Etičkim kodeksom. 

 

Članak 4. 

 

Na način rada Etičkog odbora primjenjuju se 

odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin 

o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Čepin dok se na postupak po 

zaprimljenim prijavama ili na vlastitu inicijativu 

primjenjuju odredbe Etičkog kodeksa. 

 

Članak 5. 

 

Predsjednik i članovi Etičkog odbora ostvaruju 

pravo na naknadu za rad sukladno Odluci o 

utvrđivanju naknade za rad članova radnih tijela 

Općinskog vijeća Općine Čepin. 

 

Članak 6. 

 

Administrativne poslove za Etički odbor obavlja 

Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene 

djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.  

 

KLASA: 024-01/22-01/10 

URBROJ: 2158-12-22-2 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

    PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Na temelju članka 12. stavka 3. Etičkog kodeksa 

nositelja političkih dužnosti u Općini Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj ___/22.) i 

članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 

4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni 

tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. 

godine, donijelo je  
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ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Vijeća časti 

Općinskog vijeća Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

Osniva se Vijeće časti Općinskog vijeća Općine 

Čepin (u daljnjem tekstu: Vijeće časti). 

 

Članak 2. 

 

U Vijeće časti iz članka 1. ove Odluke imenuju se: 

 

ZA PREDSJEDNIKA: Marjan Gavran 

 

ZA ČLANOVE:   1. Ilija Pavić 

      2. Branka Mak-Savanović 

      3. Monika Tovarović 

      4. Tomislav Nađ 

 

Članak 3. 

 

Vijeće časti kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o 

prigovorima protiv odluka Općinskog vijeća Općine 

Čepin o povredi odredaba Etičkog kodeksa. 

 

Članak 4. 

 

Na način rada Vijeća časti primjenjuju se odredbe 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Čepin o 

osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Čepin dok se na postupak po 

zaprimljenim prigovorima primjenjuju odredbe 

Etičkog kodeksa. 

 

Članak 5. 

 

Predsjednik i članovi Vijeća časti ostvaruju pravo na 

naknadu za rad sukladno Odluci o utvrđivanju 

naknade za rad članova radnih tijela Općinskog 

vijeća Općine Čepin. 

 

Članak 6. 

 

Administrativne poslove za Vijeće časti obavlja 

Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene 

djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin. 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.  

 

 

KLASA: 024-01/22-01/10 

URBROJ: 2158-12-22-3 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

    PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

                     Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 32. Statuta 

Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, 

broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-

pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 

5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 13. sjednici 

održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju 

osnovice i koeficijenata za obračun plaće 

Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog 

načelnika Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom o izmjenama i dopunama 

Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za 

obračun plaće Općinskog načelnika i zamjenika 

Općinskog načelnika Općine Čepin (u daljnjem 

tekstu: Odluka), u Odluci o određivanju osnovice i 

koeficijenata za obračun plaće Općinskog načelnika 

i zamjenika Općinskog načelnika Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 9/15. i 

14/18.), članak 3. mijenja se i glasi: 

 „Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika 

iznose kako slijedi: 

- za obračun plaće Općinskog načelnika – 4,55, 

- za obračun plaće zamjenika Općinskog načelnika – 

3,86.“ 

 

Članak 2. 

 

 Članak 7. mijenja se i glasi: 

„Koeficijenti određeni u članku 3. ove Odluke 

primjenjuju se na obračun plaće od 01. srpnja 2022. 

godine, počevši s plaćom za mjesec srpanj 2022. 

godine, koja će biti isplaćena u mjesecu kolovozu 

2022. godine.“ 

 

Članak 3. 

 

 Ostale odredbe Odluke o određivanju osnovice i 

koeficijenata za obračun plaće Općinskog načelnika 

i zamjenika Općinskog načelnika Općine Čepin 
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(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 9/15. i 

14/18.) ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 120-01/15-01/1 

URBROJ: 2158-12-22-3 

 

Čepin, 07. srpnja 2022.  

 

    PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 6. Zakona o plaćama u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“, broj 28/10.) i članka 32. Statuta 

Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, 

broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-

pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 

5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 13. sjednici 

održanoj dana 07. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o visini naknade za rad općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika 

 

Članak 1. 

 

Visina naknade za rad općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika koji dužnost 

obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa određuje se 

u visini 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće 

odgovarajućeg nositelja dužnosti koju tu dužnost 

obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 121-01/22-01/1 

URBROJ: 2158-12-22-1 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

          PREDSJEDNIK 

    OPĆINSKOG VIJEĆA 

                Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 45. stavak 4. Statuta Dječjeg 

vrtića Zvončić Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 13/22.) i članka 32. Statuta Općine 

Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 

5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 

3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni 

tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Čepin na svojoj 13. sjednici održanoj dana 

07. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 

PRIJEDLOG 

Odluke o visini naknade za rad predsjednika, 

zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Zvončić Čepin 

 

Članak 1. 

 

Naknada predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Zvončić Čepin utvrđuje se u neto iznosu 

1.000,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 2. 

 

 Naknada zamjeniku predsjednika Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Čepin utvrđuje se u 

neto iznosu 750,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 3. 

 

Naknada članovima Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Zvončić Čepin utvrđuje se u neto iznosu 

500,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 4. 

 

 Naknade iz članka 1., 2. i 3. isplaćuju se iz 

sredstava Dječjeg vrtića Zvončić Čepin počevši s 

naknadama za mjesec svibanj 2022. godine koje će 

biti isplaćene u mjesecu srpnju 2022. godine. 

 

Članak 5. 

 

 Ovaj Prijedlog Odluke dostaviti će se Upravnom 

vijeću Dječjeg vrtića Zvončić Čepin radi donošenja 

Odluke o visini naknade za rad predsjednika, 

zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Zvončić Čepin. 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Prijedlog Odluke stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Čepin“. 

 

KLASA: 601-01/20-01/3 

URBROJ: 2158-12-22-55 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

   PREDSJEDNIK 

                      OPĆINSKOG VIJEĆA 

                      Robert Periša, dipl. oec. 



Broj 19.                                               „Službeni glasnik“                                        Stranica 483                                                              

 

 

 

 

 

***** 

 

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 

10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 22. 

stavak 4. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Zvončić 

Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 4/20.), 

članka 63. stavka 5. Pravilnika  o plaćama, 

naknadama plaće i drugim materijalnim pravima 

radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin 

i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 

4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni 

tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 13. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2022. 

godine, donijelo je  

 

ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 

Odluke o utvrđivanju visine osnovice 

za obračun plaće za zaposlene u 

Dječjem vrtiću Zvončić Čepin 

 

1. Daje se prethodna suglasnost na 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine 

osnovice za obračun plaće za zaposlene 

u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin, koji je 

utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Zvončić Čepin na svojoj 3. sjednici 

održanoj dana 27. svibnja 2022. godine. 

 

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja i objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 601-01/20-01/3 

URBROJ: 2158-12-22-56 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

   PREDSJEDNIK 

    OPĆINSKOG VIJEĆA 

    Robert Periša, dipl. oec. 

 

***** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-

pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 

5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 

5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Čepin na svojoj 13. sjednici održanoj dana 

07. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine 

Čepin za angažiranje usluge zaštite privatne osobe  

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o davanju suglasnosti 

općinskom načelniku Općine Čepin za angažiranje 

usluge zaštite privatne osobe (u daljnjem tekstu: 

Odluka), Općinsko vijeće Općine Čepin daje 

suglasnost općinskom načelniku Općine Čepin za 

angažiranje usluge zaštite štićenja privatne osobe, i 

to za sljedeće subjekte: 

 

1. Dražen Tonkovac, Željeznička 70, 

Čepin, općinski načelnik Općine Čepin 

i 

2. Marica Beraković, Prenjska 21, Čepin, 

pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo i komunalno-stambenu 

djelatnost Općine Čepin. 

 

Članak 2. 

 

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se iz 

razloga opravdane bojazni za sigurnost života, tijela 

i imovine štićenih osoba iz članka 1. ove Odluke, a 

od strane pojedinih mještana Općine Čepin, sve dok 

postoje objektivni razlozi za predmetni angažman. 

 

Članak 3. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Čepin za 

poduzimanje svih pravnih radnji vezanih za 

provedbu ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se 

u Proračunu Općine Čepin za 2022. godinu. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 081-01/22-01/67 

URBROJ: 2158-12-22-1 

 

Čepin, 07. srpnja 2022. 

 

    PREDSJEDNIK 

     OPĆINSKOG VIJEĆA 

     Robert Periša, dipl. oec. 
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