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Z A P I S N I K 

 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 10. prosinca 2014. godine u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 18,00 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. Gordana Kalajžić 

5. Josip Mioč  

6. Josip Đimber 

7. Ivana Blažević 

8. Mario Žanko 

9. Lara Liović Nadaždi 

10. Ivo Zrno 

11. Darko Lazar 

12. Marina Glavota (zbog obveza napustila sjednicu nakon 4. točke dnevnog reda) 

13. Bernard Bestvina 

14. Zdravko Živković (zbog obveza napustio sjednicu nakon 4. točke dnevnog reda) 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI: 

1. Božo Mitrović 

2. Ivan Galir 

3. Hrvoje Hefer 

 

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

općinskog načelnika, Robert Periša, zamjenik općinskog načelnika, Krešimir Crnković, v.d. 

pročelnika, Željko Mamić, viši savjetnik, Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, Mirjana Cvitkušić, 

v.d. pročelnice.  

Na 4. točci nazočni su bili i : ispred tvtke Žito d.o.o. Ilija Župarić i Jaroslav Bolf, te ispred 

Zavoda za prostorno planiranje d.d. Krunoslav Lipić i Vanesa Bolf. 

Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne sa predloženim dnevnim redom kako slijedi 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin  

2. Donošenje Proračuna Općine Čepin za 2015. i projekcije Proračuna za 2016. i 2017. 

godinu, s pripadajućim aktima: 

a) Program javnih potreba u kulturi općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima 

za 2015. godinu 

b) Program javnih potreba u sportu općine Čepin u 2015. godini 

c) Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Čepin za 2015. godinu 

d) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Čepin za 2015. godinu 

e) Plan korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izrav-

nom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva na području općine Če-

pin u 2015. godini  

3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu 
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4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine 

Čepin 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima  

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada dim-

njačarske službe 

7. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za pod-

ručje općine Čepin 

8. Razno 

Predsjednik Općinskog vijeća predložio je u ime općinskog načelnika dopunu dnevnog reda: 

Na mjesto točke 4. predlaže se nova točka dnevnog reda 

4. Donošenje Odluke o izmjeni dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja općine (PPUO) Čepin  

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5, te nadalje do točke 9. Za točku 9. predlaže se nova točka 

dnevnog reda: 

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu 

provođenja plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 

izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva na području općine 

Čepin 

Točka 10. biti će Razno 

 

Vijećnica M. Glavota ispred kluba vijećnika HDSSB-a zatražila je stanku od 10 minuta, budući 

su zatečeni dopunom dnevnog reda. 

Nakon stanke vijećnica M. Glavota ističe kako klub HDSSB-a nije protiv investicija, ali ih 

smeta ovakav način rada, kada se materijal dobiva u zadnji čas. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 11 glasova za i 3 suzdržana glasa (M. Glavota, J. Mioč i Z. 

Živković) usvojilo je dnevni red s predloženim dopunama. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 

        ČEPIN 

 

Vijećnik J. Mioč moli da se ispravi pogreška pod točkom razno, te da se umjesto Krbavske ulice 

napiše  da je semafor potreban kod ulice A. Starčevića, Željezničke i Kolodvorske ulice. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa svoje 14. sjednice s 

predloženom ispravkom. 

 

TOČKA 2. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2015. I PROJEKCIJE  

        PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU S PRIPADAJUĆIM AKTIMA 

 

Prijedlog Proračuna  vijećnici su dobili zajedno s materijalima za ovu sjednicu.  

S prijedlogom Proračuna nazočne je upoznala v.d. pročelnice M. Cvitkušić. Proračun je 

planiran u iznosu od 33.409.000,00 kn od čega investicije iznose 20.682.000,00 kn. 

Vijećnik I. Zrno postavio je slijedeća pitanja: što se planira prodati za 1,4 milijuna kuna, planira 

li se kupovati novo službeno vozilo, ističe da ne treba izdvajati 300.000,00 kn za kupovinu 

zemljišta sve dok dvorana ne bude gotova, zašto su planirane otpremnine u proračunu, na čega 

se odnose planirani izdaci za razvoj software-a u iznosu od 50.000,00 kn i usluge održavanja 

računalnog programa 24.000,00 kn; zanima ga zašto se  registracija za vozilo opel combo ne 

plaća iz proračunska stavke za poljoprivredu kada se gorivo za to vozilo plaća iz te stavke. 

Vezano uz bušenje bunara na nogometnom igralištu, pitao je da li se to buši drugi bunar. 

Također je postavio pitanja vezano uz parkiralište ispred doma zdravlja, cestu u ulici Zrinske 

gore, Željezničku ulicu, izdvajanje od 100.000,00 kn za štandove i binu.  
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Odgovore s udali općinski načelnik i v.d. pročelnika T. Kuna. 

Vijećnik I. Zrno također predlaže preraspodjelu sredstava kod Udruga, jer je pročitao u Glasu 

Slavonije da se Udruga Zanatlija ugasila: 1.000,00 Veteranima Vojne policije, 1.000,00 kn 

Radio klubu i 1.000,00 kn Kinološkom društvu.   

Viši savjetnik Mamić istaknuo je kako Udruga Zanatlija još uvijek nije službeno ugašena, ako 

do toga dođe sredstva će se preraspodijeliti Rebalansom Proračuna. 

Vijećnica M. Glavota pitala je općinskog načelnika hoće li sredstava u iznosu od 50.000,00 kn 

koja su predviđena za cjevovod pitke vode biti dostatna, te zna li u kojim ulicama u Čepinu 

nema pitke vode. 

Odgovor je dao općinski načelnik. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 glasa protiv (I. Zrno, M. Glavota, Z. 

Živković i J. Mioč) donijelo je  

PRORAČUN OPĆINE ČEPIN  

ZA 2015. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 

2016. I 2017. GODINU 

s pripadajućim aktima 

Program javnih potreba u kulturi općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima 

za 2015. godinu 

Program javnih potreba u sportu općine Čepin u 2015. godini 

Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Čepin za 2015. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Općine Čepin za 2015. godinu 

i 

Plan 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 

(Proračun i pripadajući akti sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN  

        ZA 2015. GODINU 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin s 10 glasova za i 4 glasa protiv (I. Zrno, M. Glavota, Z. Živković 

i J. Mioč) donijelo je 

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2015. godinu 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

Kako prezentatori 4. točke nisu stigli, određena je stanka od 10 minuta. 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI II.  

        IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE (PPUO)  

        ČEPIN 

 

Predsjednik Vijeća predstavio je predstavnike tvtke Žito d.o.o. gosp. Iliju Župarića i gosp. 

Jaroslava Bolfa. Također su nazočni predstavnici tvtke Zavod za prostorno planiranje d.d. 

(Izrađivač Plana) gosp. Krunoslav Lipić i gđa Vanesa Bolf. 

Gosp. Ilija Župarić, voditelj investicija Žito grupe, iznio je  inicijativu tvrtke Žito d.o.o. i 

povezanih tvrtki  za izmjenu Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Čepin. Inicijativom se 

moli proširenje gospodarske zone Ovčara za zemljište na k.č.br. 4883 k.o. Čepin u površini 

57.513 m2 . Tvrtka Žito i povezana poduzeće u narednih 5 godina  uložiti će oko 130 milijuna 
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eura u projekte na području općine Čepin, te zaposliti oko 150 djelatnika. U slijedećoj godini 

počinje izgradnja 4 velika pogona mesne industrije: sušionica pršuta, proizvodnja trajnih 

salama, proizvodnja komadne robe i pogon za narezivanje i pakiranje mesnih proizvoda. U 

planu je i gradnja tvornice za preradu mlijeka (proizvodnju tvrdih sireva) na području Male 

Branjevine.  Na čestici 4883 planira se postaviti prezentacijski centar, gdje će se prezentirat 

proizvodi Slavonije. 

Predsjednik Vijeća D. Arnold pročitao je nazočnima pismo Žita d.o.o. kojim je pokrenuta 

inicijativa za izmjenu Odluke o izradi izmjena i dopuna PPUO Čepin. 

V.d. pročelnika Kuna ističe kako će cijela općina imati koristi od ovih projekata: zapošljavanje 

mještana, naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa… 

Općinski načelnik D. Tonkovac smatra kako će prezentacijski centar privući veliki broj turista, 

te donijeti veliku korist mjestu i mještanima. 

Vijećnik B. Bestvina pohvalio je projekte, te postavio  pitanje vezano uz prava životinja, njihov 

smještaj do klanja, te koji standardi se pri tome koriste. 

Gosp. I. Župarić ističe kako ovdje neće niti biti klaonice, a pri uzgoju životinja tvtka Žito poštuje 

svu europsku regulativu. 

Općinski načelnik D. Tonkovac pitao je obzirom da je Općina s prošlim izmjenama i dopunama 

PPUO Čepin dopustila da čestica od 5 ha uđe u građevinsku zonu, zanima ga što će se na toj 

čestici napraviti. 

Gosp. I Župarić  rekao je kako je na toj čestici bio planiran prezentacijski centar, ali budući 

ispostavilo da je ta čestica premala, na noj će biti poprati sadržaji: restoran, dječja igrališta, 

parkirališta. Nema govora o nikakvoj stanogradnji. 

Vijećnik I. Zrno pitao je da li će ovom izmjenom možda biti prevelik postotak.  

Gosp. K. Lipić smatra kako ne bi trebalo biti problema, ali ističe kako je u svakom slučaju 

potrebno pribaviti različita mišljenja i suglasnosti državnih tijela. 

Općinsko vijeće Općine Čepin s 13 glasova za i 1 suzdržanim glasom (B. Bestvina) donijelo je  

ODLUKU 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA  

PROSTORNOG PLANA UREĐENJE OPĆINE (PPUO) ČEPIN 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika)  

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

        KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE ČEPIN 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao v.d. pročelnika T. Kuna, rekavši kako će sva 

proširenja na području k.o. Čepin automatski ulaziti u 2. zonu naplate komunalnog doprinosa i 

komunalne naplate, a sve proširenja koja se odnose na k.o. Čokadinci, Martinci i Beketinci 

automatski će ulaziti u 3. zonu naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

        GROBLJIMA 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao v.d. pročelnika K. Crnković rekavši kako se 

radi o tehničkoj izmjeni sadržaja gdje se riječ Urednost d.o.o. zamjenjuje  riječju društvo 

Komunalac Čepin d.o.o., budući da se tvrtka Urednost više ne bavi komunalnim poslovima. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 
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ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

        ORGANIZACIJI I NAČINU RADA DIMNJAČARSKE SLUŽBE 

 

Objašnjenje je i ovdje dao v.d. pročelnika K. Crnković, rekavši kako se i ovdje radi samo o 

tehničkoj ispravci,  riječ Urednost zamjenjuje se riječju Komunalac, a tekst Upravni odjel za 

upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb zamjenjuje se tekstom Upravni 

odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada 

dimnjačarske službe 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I  

        TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE ZA PODRUČJE OPĆINE ČEPIN 

 

V.d. pročelnika K. Crnković upoznao je nazočne kako je potrebno donijeti Plan zaštite od 

požara i tehnološke eksplozije budući da je prethodni star više od 10 godina.  Plan je izrađen 

od ovlaštene tvrtke, usvojen od strane Vatrogasne zajednice i MUP-a, te ga je potrebno usvojiti 

od strane Općinskog vijeća. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

o donošenju Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije 

za područje općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

        KRITERIJIMA, UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA PLANA KORIŠTENJA  

        SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE,  

        PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ 

        JAVNOG POZIVA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN 

 

V.d. pročelnika T. Kuna objasnio je nazočnima kako se mijenja članak 1. Odluke kojim će biti 

priznati i računi o plaćenoj edukaciji iz 2013. godine, budući da ta sredstva nisu realizirana u 

prethodnoj godini. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva na području općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 10. RAZNO 

 

Vijećnik I. Zrno  pitao je zašto u dnevni red nije uvrštena točka: izvješće povjerenstva za  
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rješavanje statusa dvorane hrvatskog doma. 

V.d. pročelnika K. Crnković rekao je kako je omaškom ispuštena tražena točka, te će biti 

stavljena na dnevni red za slijedeću sjednicu. 

Vijećnik Mioč ističe problem parkiranja ispred Osnovne škole Vladimir Nazor Čepin. 

Odgovor je dao v.d. pročelnika T. Kuna. 

Vijećnik D. Lazar izvijestio je nazočne o zatvaranju staračkog doma. 

 

Sjednica je zaključena u 19,45 sati. 

 

ZAPISNIČAR: 

Lidija Tolj 

 

KLASA:021-05/14-01/11 

URBROJ: 2158/05-14-1 

 

Čepin, 10. prosinca 2014.     

 

         PREDSJEDNIK 

             OPĆINSKOG VIJEĆA   

             Dražen Arnold, dr. med. 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

 

1.Ivana Blažević _____________________________ 

 

2.Josip Đimber ______________________________ 

 

 

 


