
 

Z A P I S N I K 

 

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin, održane 17. srpnja 2014. godine, u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

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

sjednici nazočno 15 članova Vijeća od izabranih 17, te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati. 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. Dražen Arnold 

2. Valentin Pavleković 

3. Mirko Janković 

4. Gordana Kalajžić 

5. Josip Đimber 

6. Ivana Blažević 

7. Ivo Zrno 

8. Lara Liović Nadaždi 

9. Josip Mioč 

10. Božo Mitrović 

11. Marina Glavota 

12. Zdravko Živković 

13. Bernard Bestvina 

14. Mario Žanko 

15. Dario Lazar 

SJEDNICI NISU NAZOČNI: 

1. Hrvoje Hefer 

2. Ivan Galir 

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

Periša, zamjenici općinskog načelnika, Krešimir Crnković, v.d. pročelnika i Tomislav Kuna, 

v.d. pročelnika. 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne sa predloženim dnevnim redom, te na 

prijedlog Općinske uprave, odnosno Općinskog načelnika, predložio da se dnevni red dopuni 

točkom 3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o obračuni i naplati naknade za 

razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.  

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red s navedenom 

dopunom, kako slijedi: 

DNEVNI RED 

1.Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin 

2. Donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika 

    u Upravnim tijelima Općine Čepin  

3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 

    financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina 

4. Razno 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

        ČEPIN 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 11. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Čepin. 

 



 

TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA  

                   OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 2. dnevnog reda.  

Vijećnik Božo Mitrović zatražio je informaciju vezano za osnovicu po kojoj će se 

primjenjivati koeficijenti. Nadalje ga zanima specifikacija radnih mjesta zaposlenih u Općini 

Čepin, tj. koliko je zaposlenih i tko što od tih zaposlenih radi i sa kojom stručnom spremom, 

budući da se radi o zapošljavanju novih ljudi, i što će ovi ako bude zapošljavanja novi raditi.  

Odgovor na postavljeno pitanje vijećnika Bože Mitrovića dao je Općinski načelnik rekavši 

vezao za radna mjesta da je na oglasnoj ploči izvješena nova sistematizacija za svakog 

djelatnika što će raditi. Vezano za koeficijente naveo je da su od zadnje sistematizacije 

koeficijenti skoro ostali isti, jedino je se izjednačila SSS. Također je naveo da će biti novih 

zapošljavanja, i po završetku ove sistematizacije u roku mjesec dana biti će raspisan natječaj. 

Nadalje je naveo kako ima ogromnih problema u Odjelu za gospodarstvo… vezano za 

legalizaciju, jer isti odjel ne stigne odraditi sve predmete koliko ih sada ima za legalizaciju, 

kao i sve ostale poslove koje su u nadležnosti tog Odjela Naveo je kako je trenutno u Općini 9 

zaposlenih, 4 čovjeka više nema u Općini i oni sada fale. Nadalje je naveo da će zapošljavanje 

biti i u stalni radni odnos, ali i na određeno vrijeme sukladno obimu posla.  

Vijećnik Ivo Zrno zatražio je nadopunu materijala, jer u ovom materijalu koji su vijećnici 

sada dobili i onome materijalu koji su dobili prije 3 mjeseca samo je se čl. 4. promijenio. 

Također navodi da je zatražio očitovanje, što je očekivao da će dobiti, odnosno  prijedloge 

pročelnika vezano za zapošljavanje,  kao i očitovanje Sindikata na sistematizaciju, na ustroj i 

na koeficijente. Nadalje ga zanima vezano za sistematizaciju koja je obješena na oglasnoj 

ploči Općine zašto je se u jednom Odijelu išlo od pročelnika, pa onda ima viši savjetnik, u 

jednom Odijelu uopće nema savjetnika, a u trećem Odjelu ima savjetnik, a nema viši 

savjetnik. Također je naveo vezano za izmjene za potrebita radna mjesta  kako mu nije jasno 

da se za računovodstvenog referenta-knjigovođu stavila stručna sprema trgovačka. Također je 

istaknuo kako je se za pročelnika za gospodarstvo i komunalne poslove dodan  poljoprivredni 

fakultet. Kod savjetnika za poduzetništvo, prostorno uređenje zaštitu okoliša projektnu 

dokumentaciju i komunalnu infrastrukturu, što je većina tehničke struke, stavljen je 

Ekonomski fakultet, a nema ni jednog Tehničkog fakulteta. Također navodi da viši stručni 

suradnik za gospodarstvo u opisu poslova piše da bih trebao provoditi javnu nabavu, te ga 

zanima zbog čega se ne bih stavilo da ta osoba treba imati licencu za javnu nabavu. Također 

ga zanima zbog čega je kod komunalnog redara stavljena samo tehnička struka, te zbog čega 

ne bih mogla biti i gimnazija. Zatražio je da pročelnik da svoje mišljenje za ovo što je rečeno 

da će za mjesec i pol dana ići zapošljavanje, te da li je to sve zakonito. Također je podsjetio na 

čl. 71. Zakona o službenicima i namještenicima, te na čl. 121. Prekršaja. Budući da tu ima 

jako puno upitnika mišljenja je da bih bilo najbolje da Ministarstvo uprave napravi upravni 

nadzor, te da kaže što i kako treba napraviti, te da će na to biti sigurno žalbi. Također je 

istaknuo kako ima sumnju prema novom radnom mjestu referent-knjigovođa za kojega je 

stavljen uvjet trgovačka škola, te ga isto vuče na članak 295. kaznenog zakona i trgovanja 

utjecaja.  

Vijećnik Božo Mitrović postavio je pitanje da li je to namještanje sistematizacije prema 

onome tko treba doći.   

Krešimir Crnković, v.d. pročelnika naveo je kako je postupak proveden sukladno Zakonu, 

Općinski načelnik je dao nalog da se očituju, da se daju prijedlozi pročelnika Odijela, na što 

su se isti izjasnili i dali svoje očitovanje o prijedlogu uređenja svojih Odijela sukladno članku 

4. stavku 3. Zakona o službenicima. Isto tako i Sindikalni povjerenik je dao svoje očitovanje. 

Nadalje je naveo kako je Općinski načelnik dao očitovanje na njihove prijedloge i donio 



Pravilnik. Očitovanja nisu dostavljena vijećnicima jer je to kadrovska politika, poslovni 

odnosi i u pravilu se ne odnose izvan općine. Istaknuo je kako je pravna služba učinila sve u 

skladu sa Zakonom.  

Vijećnik Ivo Zrno smatra da vijećnici imaju pravo ta očitovanja dobiti, a isto tako ga zanima 

tko će snositi odgovornost ukoliko ovo sve ne bude u pravu, jer  po nekim saznanjima dva 

pročelnika koja su dala svoje prijedloge nemaju uvjete za pročelnika, te smatra da odluke koje 

pročelnici donose su ništavne. Također navodi kako je tražio da se članovima Vijeća dostavi 

Odluka kojom su imenovani pročelnici, jer po Zakonu mora biti raspisan natječaj, a v.d. 

pročelnika po Zakonu se zna koliko može biti.  

Vijećnik Josip Mioč također je mišljenja da se koeficijenti trebaju staviti svima isti kako za 

SSS, tako i za VSS i VŠS. Vezano za novo zapošljavanje osobno je protiv. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold predložio je budući da je koeficijent za SSS sa 

1,50 povećan na 1,60, pročelnicima Upravnih kao i drugih Odjela koeficijent je ostao isti, 

jedno je Višem savjetniku za društvene djelatnosti koeficijent smanjen sa 2,80 na 2,70, a  u 

dogovoru i sa razumijevanjem općinskog načelnika, kao i pročelnika Općinske uprave da taj 

koeficijent ostane kakav je i prije bio s obzirom da se nikome drugome nije smanjivo 

koeficijent. Predlaže da koeficijent Višem savjetniku za društvene djelatnosti bude 2,80 kakav 

je i prije bio.  

U raspravi su sudjelovali: Božo Mitrović, Ivo Zrno, Josip Mioč. 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o određivanju 

koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijela Općine Čepin, kao 

i prijedlog da se Višem stručnom suradniku za društvene djelatnosti koeficijent sa 2,70 

poveća na 2,80. 

Općinsko vijeće Općine Čepin s 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Ivo Zrno, Božo 

Mitrović, Marina Glavota, Zdravko Živković i Josip Mioč), prihvatilo je gore navedeni 

prijedlog predsjednika Općinskog vijeća, te s navedenom izmjenom, donijelo je 

ODLUKU 

o određivanju koeficijenata za obračun plaće 

službenika i namještenika u Upravnim tijelima 

Općine Čepin  

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O  

        OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ ZA FINANCIRANJE 

                   GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 

 

 

 

 

 

 

TOČKA 4. RAZNO 

 

Vijećnica Lara Liović Nadaždi postavila je pitanje da li ona može sastaviti jedan tekst, da se 

isti usuglasi sa Općinom, a  vezano za nepropisno parkiranje kamiona, te da isti izađe na webu 

kako bi se riješio problem sa kamionima. 

Vijećnik Mirko Janković postavio je pitanje vezano za autobusni prijevoz koji je problem 

mještana Čokadinaca i Čepinskih Martinaca unazad godinu dana. Naveo je kao oni imaju 

autobus ujutro za Čepin i Osijek  u 5,30 sati i povratak u 15,30 iz Osijeka, a subotom i 

nedjeljom nemaju ni to. To se dešava od 15.06. kada djeca  prestanu ići u školu do početka 



nove školske godine. Budući da su ta dva mjesta totalno izolirana, moli ukoliko postoji 

mogućnost da se nešto napravi po tom pitanju.  

Dražen Tonkovac istaknuo je kako su upoznati sa tim problemom, te da su održana tri 

sastanka vezano za taj problema, i pokušava se naći zajednički jezik sa GPP-om da uvede 

liniju do izlaza iz Čepinskih Martinca. Naveo je kako se planira napraviti jedno okretište za 

autobuse na kraju Č. Martinaca, a da onda mještani Čokadinaca dođu do Čepinskih Martinaca  

Istaknuo je kako Uprava GPP-a ne želi izići u susret Općini, i uvesti liniju GPP-a, a zbog kako 

tvrde malo mještana. Općina Čepin GPP-u također je slala i službeni dopis i pokušavala sve 

napraviti vezano za taj problem. GPP u razgovoru nije pokazivao nikakve znakove da bih 

uveo liniju za Č. Martince, te je uvijek iznosio problem kako mora tražiti liniju od Panturista i 

da se moraju uskladiti. 

Vijećnik Mirko Janković nadalje je postavio pitanje da li se može utjecati na postojećeg 

prijevoznika da ubaci barem još jednu liniju za Č.Martince i Čokadince.     

Općinski načelnik Dražen Tonkovac istaknuo je kao će on pokušati utjecati na Panturist, a i 

na GPP, te je osobnog mišljenja da bih najviše volio da GPP uvede liniju.  

Vijećnica Lara Liović-Nadaždi postavila je pitanje da li Općina može osnovati putem 

komunalnog poduzeća autobusnu liniju, nekakvi mali mini bus koji bi kružio samo na tim 

relacijama svakodnevno i time pomagao sumještanima, pogotovo umirovljenicima i 

bolesnima iz Čokadinaca i Čepinski Martinaca. 

Vijećnik Bernard Bestvina predložio je da se provjeri koliko bih koštalo da im se ekstra 

financira još jedna dodatna linija.  

Vijećnik Božo Mitrović istaknuo je kako je na jednoj od sjednica Vijeća postavio pitanje 

vezano za Uljaru, te ga zanima što je s tim napravljeno, a vezano za miomirise iz Uljare koji 

su jako neugodni.        

Tomislav Kuna, v.d. pročelnika istaknuo je kako je nakon te sjednice Vijeća Općina uputila 

službeni dopis prema Uljari da se očituju o opremi i ulaganjima, da li šteti, u kojim omjerima 

šteti, ali na žalost odgovor nije još stigao, te je naveo kako će se poslati požurnica.  

Vijećnik Ivo Zrno naveo je kako je prije dvije sjednice Vijeća pitao za znakove za nazive 

ulica koji nedostaju, te ga zanima što je s tim. Također je postavio pitanje vezano za koncert 

Thomsona u Beketincima, te ga zanima što se dešava sa rasvjetom u Beketincima, u kojoj je 

to fazi. Također je predložio da se zemljište između Livane i Čepina, a koje je poljoprivredno, 

da se ono dotjera da to bude poljoprivredno zemljište. Također ga zanima da li ima kakvih 

sudskih sporova koje vodi „Urednost“ i Općina, u kojoj su fazi, jer ima informaciju da je 

jedan čovjek tužio Općinu, te ga zanima da li je to istina, i u kojoj je to fazi. Također ga 

zanima vezano za poduzeće „Urednost“ da će se navodno morati vratiti šefica računovodstva. 

Nadalje je postavio pitanje zašto u Službenom glasniku Općine Čepin broj 5. gdje je 

objavljena prodaja zemljišta, nije stavljena kolika je bila procjena sudskog vještaka, a za neko 

drugo je bila stavljena, te zašto baš u tom nije stavljena procjena sudskog vještaka.   

Dražen Tonkovac, općinski načelnik odgovorio je na pitanje vijećnika Ive Zrne rekavši kako 

ove godine vegetacija buja, te vlasnici tog zemljišta fizički i ne stignu to pokositi svakih 

tjedan dana. Komunalni reda je svakodnevno na terenu i on opominje te ljude. Vezano za 

održavanje koncerta u Beketincima naveo je kako se radi na svim projektima.  

Krešimir Crnković, v.d. pročelnika naveo je, a vezano za postavljeno pitanje vijećnika Ive 

Zrne vezano za procjenu sudskog vještaka, istaknuvši da je Odluka objavljena onakva kakvu 

je donijelo Općinsko vijeće.  

Vijećnica Lara Liović Nadaždi postavila je pitanje vezano za održavanje jesenskog osječkog 

sajma zanima ju budući da je Općina Čepin član LAG-a, da li se i te firme koje su pozvane 

smatraju članicama LAG-a ili se moraju ići dodatno učlanjivati.  

Vijećnica Marina Glavota istaknula je kako se kanali ispred kuća ne kose, te zašto se kosi 

napreskokce, kao i ispred kuća pojedinca.  



Dražen Tonkovac, općinski načelnik istaknuo je kao će na slijedećoj sjednici Općinskog 

vijeća jedna od točaka dnevnog reda biti i ta vezano za odobrenje za zaduživanje poduzeća 

Komunalac Čepin za nabavu mehanizacije da bih se mogli obavljati svi komunalni poslovi.  

Dražen Arnold, predsjednik Općinskog vijeća naveo je kako u Bilogorskoj ulici već mjesec i 

pol dana ne gore 2,3 lampe.  

 

Odgovore na postavljana pitanja vijećnika dao je Dražen Tonkovac, općinski načelnik, 

Krešimir Crnković, v.d. pročelnika, Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika, Zdenko 

Arambašić, komunalni redar.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


