
 

Z A P I S N I K 

 

Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin, održane 18. veljače 2015. godine, u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 18,00 sati otvorio predsjednika Općinskog vijeća Dražen Arnold, utvrdivši da je 

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

odlučivati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

Dražen Arnold 

Valentin Pavleković 

Mirko Janković 

Gordana Kalajžić 

Josip Đimber 

Ivana Blažević 

Ivo Zrno 

Lara Liović –Nadaždi 

Josip Mioč, došao pod točkom 2. dnevnog reda 

Ivan Galir 

Božo Mitrović 

Marina Glavota 

Mario Žanko 

Darko Lazar 

Zdravko Živković. 

 

SJEDNICI NIJE NAZOČAN: 

Hrvoje Hefer 

Bernard Bestvina. 

 

Sjednici su također nazočni: Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika, Dražen Tonkovac, 

općinski načelnik, Krešimir Crnković, v.d. pročelnik, Tomislav Kuna, v.d. pročelnika i 

predstavnici DVD-a Čepin Tomislav Nađ i Stjepan Nađ. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold upoznao je nazočne sa predloženim dnevnim 

redom kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin 

2. Donošenje Odluke o potpisivanju Dodatka I. Ugovoru o partnerstvu na projektu „Projekt 

    poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ i sklapanju Dodatka I. Ugovoru 

3. Donošenje Odluke o potpisivanju Prvog dodatka Ugovoru o sufinanciranju projekta  

    „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ 

4. Donošenje Odluke o davanju jamstva Vodovod Osijek d.o.o. za zaduživanje kod 

    Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

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

    plana uređenja Općine (PPUO) Čepin 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine  

    Čepin 



7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

8. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima s  

    područja Općine Čepin 

9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

10. Donošenje Odluke o isplati naknade stalnim ili povremenim povjerenstvima, komisijama i 

     drugim radnim tijelima za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga  

     Općinskog vijeća 

11. Donošenje Odluke o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Čepin 

12. Razmatranje prijedloga Općinskog povjerenstva za rješavanje statusa dvorane Hrvatskog 

      doma u Čepinu  

13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na upravljanje višenamjenske  

      dvorane sagrađene u „Hrvatskom domu Čepin“ u Čepinu, K. Zvonimira 105 

14. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa predškole na području Općine Čepin za  

      2015. godinu  

15. Razno 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

         OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik Ivan Galir smatra kako bi u zapisnicima trebalo pisati i odgovore na postavljena 

pitanja vijećnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 1 glasom SUZDRŽAN (Ivan Galir) i 13 glasova ZA 

usvojilo je Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin. 

 

TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O POTPISIVANJU DODATKA 1. UGOVORU O 

                   PARTNERSTVU NA PROJEKTU „PROJEKT POBOLJŠANJA VODNE  

        INFRASTRUKTURE U OSIJEKU“ I SKLAPANJA DODATKA I. UGOVORU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 1. dnevnog reda. 

Točku 1. dnevnog reda obrazložio je Dražen Tonkovac, općinski načelnik rekavši kako će se 

Vodovod-Osijek d.o.o. zadužiti za dizanje kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 

sufinanciranje dijela nacionalne komponente „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“ financiranog iz Kohezijskog fonda EU u sklopu Operativnog programa zaštite 

okoliša 2007.-2013.  Poček kredita je 2 godine.  

Vijećnik Božo Mitrović zatražio je informaciju vezano za iznos od 0,93 kn koji je se odvajao 

za vodu par godina, zanima gdje su ti novci, te zbog čega se ta sredstva sada ne bih koristila 

za razvoj mreže. 

Odgovor na postavljeno pitanje vijećnika Bože Mitrovića dao je predsjednik Općinskog vijeća 

Dražen Arnold rekavši kako su ta sredstva namijenjena za rekonstrukciju vodocrpilišta, te je 

Općina Čepin imala obveze prema Urednosti s osnove redovnog poslovanja, a Urednost 

je bila u obvezi po namjenskim sredstvima, te su dugovanja podmirena izjavama o 

prijeboju.  

Došao Josip Mioč. 

Vijećnik Ivo Zrno zatražio je informaciju vezano za članak 5. Odluke o potpisivanju Prvog 

dodatka Ugovoru o sufinanciranju projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku.“ 



Na postavljano pitanje vijećnika Ive Zrno općinski načelnik Dražen Tonkovac odgovorio je 

kako će se svaka strana plaćati razmjerno svoj dio obveza, te da se Općina Čepin sada 

zadužuje u iznosu od 2.986.524,04 kn (388.066,90 EUR). 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Ivan Galir, Josip Mioč, 

Zdravko Živković, Božo Mitrović, Marina Glavota) donijelo je 

ODLUKU 

o potpisivanju Dodatka I. Ugovora o partnerstvu na 

projektu „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“ i sklapanju Dodatka I. Ugovoru 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O POTPISIVANJU PRVOG DODATKA UGOVORU  

        O SUFINANACIRANJU PROJEKTA „PROJEKT POBOLJŠANJA VODNE 

         INFRASTRKUTURE U OSIJEKU 

 

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

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Ivan Galir, Josip Mioč, 

Zdravko Živković, Božo Mitrović, Marina Glavota) donijelo je 

ODLUKU 

o potpisivanju Prvog dodatka Ugovoru o sufinanciranju 

projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika.) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA VODOVOD OSIJEK d.o.o. 

        ZA ZADUŽIVANJE KOD HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 4. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Ivan Galir, Josip 

Mioč, Zdravko Živković, Božo Mitrović, Marina Glavota) donijelo je 

ODLUKU 

o davanju jamstva Vodovod Osijek d.o.o. za zaduživanje 

kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI  

                   II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  

        OPĆINE (PPUO) ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 5. dnevnog reda. 

Točku 5. dnevnog reda obrazložio je Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika rekavši 

kako se predloženo odnosi na proširenje građevinskog područja naselja Čepin na lokaciji 

zapadno od građevinskog područja naselje (kod groblja) u površini do cca 16,00 ha.  

Vijećnica Lara Liović Nadaždi moli da se svi prilozi vezani za svaku od točaka  dnevnog reda 

dostavljaju uz materijal svim vijećnicima.  

Vijećnica Marina Glavota istaknula je kako se materijali vijećnicima dostavljaju šturi, te ju 

zanima koji su to investitori koji bi došli u Čepin. 



Vijećnik Ivan Galir predložio je da bivše Naselje prijateljstva ne bude u korovu, da se 

zemljište na tom prostoru dodijeli djeci koja odlaze raditi izvan Hrvatske da grade kuće.  

Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika istaknuo je kako je bivše Naselje prijateljstva u 

postupku i od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom traži se prijenos tog 

zemljišta u vlasništvo Općine Čepin.  

 

U raspravi su sudjelovali: Božo Mitrović, Lara Liović Nadaždi, Mirko Janković, Marina 

Glavota, Ivan Galir. 

Na postavljena pitanja vijećnika obrazloženje su dali: Dražen Arnold, predsjednik Općinskog 

vijeća, Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika i Tomislav Kuna, v.d. pročelnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 5 glasova PROTIV (Ivan Galir, Božo 

Mitrović, Zdravko Živković, Josip Mioč, Marina Glavota) i 1 glasom SUZDRŽAN (Ivo Zrno) 

donijelo je 

ODLUKU  

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

                   KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 6. dnevnog reda. 

Točku 6. dnevnog reda obrazložio je Tomislav Kuna, v.d. pročelnika istaknuvši kako bih  

predloženom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu  za 

objekte poljoprivredne namjene koji se grade na području Općine Čepin na zemljištu koje se 

nalazi izvan granica građevinskog područja investitori plaćali komunalni doprinos po m3 

građevine za objekte i uređaje komunalne infrastrukture koje treba izgraditi, kako slijedi: 

javne površine 5,04 kn, nerazvrstane ceste 6,16 kn, javna rasvjeta 1,68 kn, groblja 1,12 kn. 

Ukupno za obročno plaćanje do 36 mjeseci 14,00 kn. Za jednokratnu avansnu uplatu 

odobrava se popust 15% - 11,90 kn. Ukoliko je vrijednost objekata komunalne infrastrukture 

koje treba graditi veća od obračunatog iznosa komunalnog doprinosa, investitor je u obvezi 

platiti komunalni doprinos u visini stvarnih troškova izgradnje potrebitih objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture, pri čemu se istom sukladno odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu može dati suglasnost da sam snosi troškove gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. točke 2., te mu se ti troškovi priznaju u iznos 

komunalnog doprinosa pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Čepin.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV (Ivan Galir, Marina 

Glavota, Josip Mioč, Zdravko Živković, Božo Mitrović) donijelo je 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  

                   GROBLJIMA 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 7. dnevnog reda. 

Točku 7. dnevnog reda obrazložio je Dražen Tonkovac, općinski načelnik, te naveo kako se 

mrtvačnica koja se nalazi na Katoličkom groblju u Čepinu nalazi na zemljištu koje je u 



vlasništvu crkve, pa je svećenik Schumacher poslao pismo poduzeću Urednost Čepin kojim 

traži da Općina Čepin ili Urednost plate naknadu za korištenje tog zemljišta, kao i samog 

platoa koji se nalazi uz mrtvačnicu. Shodno tome naveo je kako se ovom Odlukom o 

izmjenama i dopunama Odluke o grobljima oslobađaju od plaćanja naknade za korištenje 

infrastrukture groblja, crkve, župni uredi, samostani i vjerske zajednice koji imaju u 

vlasništvu grobna mjesta na području Općine Čepin. Također se predloženom Odlukom 

oslobađaju od plaćanja godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta crkve, župni 

uredi, samostani i vjerske zajednice koji imaju u vlasništvu grobna mjesta na području Općine 

Čepin. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI STIPENDIJA UČENICIMA,  

                   STUDENTIMA I DAROVITIM SPORTAŠIMA S PODRUČJA OPĆINE 

                   ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 8. dnevnog reda. 

Točku 8. dnevnog reda obrazložio je Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika istaknuvši 

kako stipendiju mogu ostvariti redovni učenici, studenti i daroviti sportaši koji su državljani 

RH, koji imaju prebivalište na području Općine Čepin, koji tijekom školovanja nisu ponavljali 

godinu, koji u protekloj godini obrazovanja imaju najmanji ostvareni prosjek ocjena od 4,00 

za učenike i 3,50 za studente, osim za darovite sportaše za koje nije bitan prosjek ocjena, koji 

su redovni učenici i studenti i koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po nekoj drugoj 

osnovi.  

Vijećnica Lara Liović Nadaždi predložila je da se i darovitim sportašima stavi neki minimalni 

prosjek bodova da bih isti mogli ostvariti pravo na stipendiju.  

Vijećnik Ivo Zrno također je predložio se i darovitim sportašima stavi neki minimum bodova 

koji je potreban da bih uopće netko mogao ostvariti pravo na stipendiju za vrhunskog ili 

darovitog sportaša.   

Vijećnica Marina Glavota postavila je pitanje vezano za ostvarivanje prava na stipendiju za 

djecu koja kreću u srednju školu, za studente koji se upisuju na fakultet, te koliki će se broj 

studenata i đaka sufinancirati  

Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika rekao je da je se po nekakvim okvirnim 

računicama  išlo na varijantu sufinanciranja 5+5, što znači 5 studenata, 5 srednjoškolaca i 4 

darovita sportaša.  

Vijećnik Božo Mitrović zatražio je obrazloženje vezano za članak 10. predložene Odluke, te 

je  mišljenja, a vezano za isti članak da se svaki student koji je prvi puta prošao na natječaju i 

dobio stipendiju ne mora svake godine prijavljivati na natječaj, nego da kriterij za nastavljanje 

stipendije bude taj da je završio prethodnu godinu, te kao dokaz donese potvrdu o redovitom 

upisu u slijedeću godinu.   

Vijećnik Josip Mioč također je mišljenja da se svaki vrhunski i dobar sportaš ne treba 

limitirati, nego da mu treba pomoći da on i dalje bude dobar i postiže uspjehe.  

Vijećnik Ivo Zrno mišljenja je da bih se trebao postaviti kriterij i za imovinski cenzus.  

Krešimir Crnković istaknuo je kako Općinski načelnik određuje broj stipendija na godinu, 

kriterije i cenzus, posebnom Odlukom, sukladno članku 2. predložene Odluke.  

Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnik istaknuo je kako se pri pisanju ove Odluke 

rukovodilo Odlukama drugih općina i gradova po kojima je se imovinski cenzus uzimao samo 



u jednakom broj bodova, te je naveo da je ovo stipendiranje izvrsnosti, a ne ide se na socijalni 

karakter.   

Vijećnica Lara Liović Nadaždi mišljenja je kako bih za darovite sportaše trebao biti nekakav 

prosjek ocjena, te da je kod djece potrebno poticati izvrsnost kako u sportu, u kreativnom, 

tako i u društvenom radu. Istaknula je kako su djeca po zakonu dužna ići u školu i školovati 

se, a ne se baviti sportom.     

Vijećnik Božo Mitrović slaže se sa prijedlogom vijećnice Lare Liović-Nadaždi da se daroviti 

sportaši na neki način ipak ograniče. 

Robert Periša, zamjenik Općinskog načelnika mišljenja da ne potrebe mijenjati predloženu 

Odluku, te da darovite sportaše ne treba ograničavati sa prosjekom ocjena ukoliko su oni 

zaista daroviti sportaši, a što i kriteriji u predloženoj Odluci definiraju.   

U raspravi su sudjelovali: Lara Liović Nadaždi, Marina Glavota, Božo Mitrović, Josip Mioč, 

Ivo Zrno.  

Odgovore na postavljana pitanja vijećnika dali su Ivan Žeravica i Robert Periša, zamjenici 

Općinskog načelnika, Krešimir Crnković, v.d. pročelnika, Tomislav Kuna, v.d. pročelnika,  

  

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 6 glasova SUZDRŽAN ( Ivan Galir, Josip 

Mioč, Božo Mitrović, Zdravko Živković, Marina Glavota, Lara Liović Nadaždi) donijelo je 

ODLUKU 

o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim sportašima 

s područja Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika.) 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA DODJELU 

        STIPENDIJA 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 9. dnevnog reda. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold naveo je kako su u Povjerenstvo za dodjelu 

stipendija imenovani: 1. Ivan Žeravica, predsjednik, 2. Krešimir Crnković, član i Željko 

Mamić, član.  

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 5 glasova SUZDRŽAN (Ivan Galir, Josip 

Mioč, Božo Mitrović, Zdravko Živković, Marina Glavota) donijelo je 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika.) 

 

TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O ISPLATI NAKNADE STALNIM ILI  

          POVREMENIM POVJERENSTVIMA, KOMISIJAMA I DRUGIM RADNIM 

                     TIJELIMA ZA PROUČAVANJE I RAZMATRANJE POJEDINIH PITANJA  

                     IZ DJELOKRUGA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 10. dnevnog reda. 

Točku 10. dnevnog reda obrazložio je Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, rekavši kako Općinsko 

vijeće donosi Odluku o isplati naknade Povjerenstvima od elementarnih nepogoda, 

imenovanju trgova, ulica, a evo i sada Povjerenstvu za društveni dom, te da će se 

predloženom Odlukom isplaćivati naknada stalnim ili povremenim Povjerenstvima, 

Komisijama i drugim radnim tijelima za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća za rad u neto iznosu od 250,00 kn pojedinačno po prisutnosti na 

održanoj sjednici. Pored tog prava, Općinski načelnik  sukladno članku 3. Predložene Odluke 

može zbog povećanog obujma posla Povjerenstva, kvalitetno obavljenog zadatka i 



izvanrednih rezultata koje je postiglo Općinsko povjerenstvo, donijeti Odluku o jednokratnoj 

isplati do maksimalno 1.500,00 kn neto po članu Povjerenstva.  

Vijećnik Božo Mitrović mišljenja je da se ova Povjerenstva plaćaju iz naknada koje plaćaju 

ljudi. 

Vijećnica Marina Glavota postavila je pitanja da li su Povjerenstva do sada imala nekakvu 

naknadu, koliko Povjerenstava ima, koliko će novaca ići na ta Povjerenstva. Navela je kako su 

se sada u Povjerenstvo imenovale 3 osobe koje su uposlenici Općine, te je mišljenja da ti 

članovi tog Povjerenstva taj posao mogu odraditi u svoje radno vrijeme, te da se u današnjim 

kriznima vremenima ne treba plaćati takvim Povjerenstvima. Istaknula je kako će biti protiv 

te Odluke.      

Vijećnik Ivo Zrno mišljenja je da u vrijeme današnje financijske situacije u Općini Čepin tih 

250,00 kn ipak puno, te da je to trošak za Općinu u iznosu od 500,00 kn, te predložio da se taj 

iznos smanji. Nadalje je predložio da se u predloženu Odluku stavi članak da djelatnici 

Općine koji su u Povjerenstvu za posao koji će obaviti za vrijeme radnog vremena ne mogu 

biti plaćeni.      

Dražen Tonkovac, općinski načelnik istaknuo je kako on od kada je došao za načelnika do 

sada nikada nitko ništa nije dobio od članova Povjerenstava,  te naveo kako jedan od članova 

Povjerenstva za zemlju koristi svoje slobodno vrijeme, svoj automobil.  

Tomislav Kuna  naveo je da prilikom elementarne nepogode svi članovi Povjerenstva rade, ali 

uglavnom poslije posla, a subotom i nedjeljom to Povjerenstvo radilo je gotovo cijeli dan, te 

da je to preodgovoran posao.  

U raspravi su sudjelovali: Božo Mitrović,Marina Glavota, Ivo Zrno. 

Obrazloženje na postavljena pitanja dali su: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Tomislav 

Kuna, v.d. pročelnika. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 6 glasova PROTIV (Marina Glavota, Ivan 

Galir, Josip Mioč, Božo Mitrović, Zdavko Živković, Ivo Zrno) donijelo je 

ODLUKU 

o isplati naknade stalnim ili povremenim Povjerenstvima, komisijama i  

drugim radnim tijelima za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja  

iz djelokruga Općinskog vijeća 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJEDLOGU IMENOVANJA  

          MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 11. dnevnog reda. 

Točku 11. Dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, v.d. pročelnik istaknuvši kako je 

člankom 189. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano da vrijeme i uzrok smrti utvrđuje  

doktor medicine, te iznimno i drugi osposobljeni zdravstveni radnik. Nadalje člankom 90. 

istog tog Zakona utvrđeno je kako predstavničko tijelo jedinice područne samouprave, 

odnosno Županije, na prijedlog Općinskih odnosno gradskih vijeće  imenuju potreban broj 

doktora medicine i ostalih zdravstvenih radnika koji utvrđuju uzrok smrti. Naveo je kako je 

Općinsko vijeće 2012. g. donijelo zadnju Odluku o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na 

području Općine Čepin. Budući da su neki od tih doktora otišli i jednostavno više ovdje ne 

obavljaju svoju zdravstvenu djelatnost, sada postoji potreba imenovanja novih imena za 

mrtvozornike.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 



o prijedlogu imenovanja mrtvozornika  

za područje Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 12. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA OPĆINSKOG POVJERENSTVA ZA 

                      RJEŠAVANJE STATUSA DVORANE HRVATSKOG DOMA U ČEPINU 

 

Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika, a i u ime gosp. Željka Mamića, predsjednika 

Povjerenstva za rješavanje statusa dvorane Hrvatskog doma u Čepinu upoznao je nazočne 

članove Općinskog vijeća kako je Povjerenstvo održalo 2 sastanka vezano za rješavanje 

statusa dvorane Hrvatskog doma u Čepinu. Na prvom sastanku u prilog zapisnika sa tog 

sastanka dijagnosticirani su problemi korištenja dvorane, od inventara pa do problema 

otpadnih voda itd. Te teme, odnosno zaključci su trebali biti doneseni na idućoj sjednici 

Povjerenstva, jer iduća sjednica je trebala donijeti prijedlog Općinskom vijeću. Na 2. sjednici 

Povjerenstva iznesene su nekakve nesuglasice koje nastaju između DVD-a Čepin i Udruga 

mještana u raspolaganju Domom. Povjerenstvo je nakon pregledavanja određenih činjenica 

dalo prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na upravljanje višenamjenske 

dvorane, te kao takvu Odluku Povjerenstvo daje Općinskom vijeću na glasanje.  

Vijećnica Lara Liović Nadaždi kao član Povjerenstva za rješavanje statusa dvorane Hrvatskog 

doma u Čepinu istaknula je da su u zaključku sa 1. sastanka  Povjerenstva u razgovoru sa 

DVD-om Čepin postavljeni problemi koji muče DVD Čepin zbog rentabilnosti i 

funkcionalnosti dvorane. Prvo što je zaključeno to je sam inventar: namještaj, stolovi i stolice, 

koji su neadekvatni za veće manifestacije upravo zbog broja sijedećih mjesta. Druga stvar je 

pražnjenje septičke jame.  DVD Čepin je pozdravio način na koji se to vodi i radi. 

Povjerenstvo je dalo nekakve prijedloge. Jedan od prijedloga je bio da se napravi cjenik i da 

oni kao DVD koji upravlja Hrvatskim domom Dom stavi u funkciju, da se pokaže 

rentabilnim, a to je bilo 2014. g. DVD donosi cjenik. Nakon toga opet zamire priča oko 

Hrvatskog doma i na žalost se ništa nije događalo. Uz interveniranje napokon je pokrenuta ta 

tematika i slijedi 2. sjednica Povjerenstva za rješavanje statusa dvorane Hrvatskog doma u 

Čepinu koja je održana nakon 1. sjednice malo manje od godinu dana. Navodi kako je vidljivo 

da je Dom prazan i da to lagano prerasta u nekakvu rujinu, te da je to u nekakvom vakumu u 

Općini. Mišljenja je da se sada na Općinskom vijeću napokon treba razmotriti situaciju dali je 

to DVD-u Čepin rentabilno, dali je to njima teret, da li bi Općina s tim puno bolje upravljala 

zbog toga što ima bolji možda uvid u nekakva druga događanja.  

Vijećnica Ivana Blažević, od strane KUD „I.K. Adamović“ Čepin iznijela je da je KUD 

morao platiti korištenje Hrvatskog doma radi održavanja dugogodišnje manifestacije 

Čepinskog čijala, bez obzira što u Odluci o dodjeli na upravljanje višenamjenske dvorane 

DVD-u Čepin stoji da Udruge imaju pravo jedanput godišnje koristiti Dom bez naknade. 

Navodi kako se sada traži da se usuglasi hoće li se Dom naplaćivati, dali će biti besplatno za 

Udruge, po kojim uvjetima i ostalo.  

Vijećnik Ivo Zrno postavio je pitanje ukoliko taj Dom preuzme Općina, a DVD tuži, da li 

postoji opasnost plaćanja nekakve naknade.  

Dražen Tonkovac, općinski načelnik, istaknuo je, a vezno za dopis koji je DVD Čepin 

dostavio svima vijećnicima prije početka ove sjednice, kako u istom ima nešto malo istine, a 

najviše neistine. Naveo je kako je u trenutku preuzimanja vlasti Općina Čepin bila dužna 

DVD-u Čepin iznos od cca 250 tisuća kn za prošlu godinu. Danas je situacija ta da Općina 

Čepin vatrogascima nije dužna ni kune i da se vatrogascima mimo sredstava iz Proračuna još 

pomože. Također je istaknuo kako je on išao na 5,6 sastanak sa gosp. Obradovićem, 

Perinićem da bih pomogao DVD-u u nabavci vozila. Vezano za dvoranu istaknuo je kako se 

već 2 godine pokušava naći zajednički jezik da se ta dvorana stavi u funkciju. Naveo je kako 



ga mještani nazivaju i pitaju što je sa dvoranom, tko gospodari dvoranom, zašto su te cijene 

toliko velike, zašto se iste ne smanje, zbog čega se ista ne stavi u funkciju.  Nadalje je naveo 

kako je jedna osoba na staru godinu u 23,55 sati uslikala dvoranu i njemu poslala sliku Doma 

kako je prazan, te kako se u njemu nije mogao organizirati doček Nove godine. Također je 

istaknuo kako je pokladno jahanje tradicija već 15 godina i prvo je krenulo iz Općine Čepin, 

da bih i unatoč tome DVD Čepin Konjogojskoj udruzi tražio 2.000,00 kn za korištenje sale.  

Istaknuo kako on više ne želi taj teret, to breme nositi u nekakvom odlučivanju. Nadalje je 

naveo kako u povijesnom slijedu DVD Čepin nikada nije bio vlasnik, te da je to bilo 

društveno vlasništvo u bivšoj državi, a kada je se izašlo iz Općine Osijek, to postaje Općina 

Čepin i automatski je postala vlasnik Općine Čepin.  Također navodi kako ga mještani Čepina 

prozivaju i za Sporazum koji je potpisan 2001. g. u kojem stoji da svaka Udruga ima pravo 

jedanput godišnje besplatno koristiti Dom.   

Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin i član Povjerenstva za rješavanje statusa 

dvorane Hrvatskog doma u Čepinu vezano za KUD „I.K.Adamović“ Čepin ističe da ne vidi 

ništa sporno u tome što je KUD platilo  DVD-u Čepin režijske troškove za korištenje dvorane, 

te istaknuo kako DVD na tome ništa ne zarađuje. Vezano za cijene naveo je kako se nisu ni 

Općinsko vijeće, a ni načelnik obratili DVD-u vezano za cijene za korištenje Doma da su 

visoke. Također je istaknuo kako su bile nastale nove situacije javljale su se nove Udruge, 

pravne osobe, sa strane, koje su tražile korištenje Doma za  održavanje nekakvih savjetovanja 

za poljoprivrednike. Cjenik je tada bio 5.000,00 kn upućen njima. Istaknuo je kako je Upravni 

odbor DVD-a prije dan, dva napravio prijedlog novog cjenika za koji traže suglasnost Općine 

Čepin. Nadalje je istaknuo kako se niti KUD „I.K.Adamović“ Čepin, a niti Konjogojska 

udruga Čepin, nakon odluke DVD-a Čepin o cijeni, nisu žalili DVD-u, nego su se žalili 

Općini Čepin. Također je naveo kako je Općina Čepin prošle godine tražila Dom za jedan 

socijalni slučaj kojemu je isti i dan na korištenje. Vezano za upis vlasništva ističe kako se ne 

zna zbog čega nije došlo do upisa, dali je to bio propust tadašnjeg pročelnika Općine koji je 

ujedno bio i član Vatrogasaca, ili je to neka vrst „kriminalne radnje“, a koju će sud dokazati, 

te naveo ukoliko se donese predložena Odluka DVD će tužiti Općinu Čepin. Naveo je kako su 

ljudi prije 100 davali svoje kuće na hipoteku da bi se ondašnji dom izgradio. Nadalje je 

istaknuo kako je prostor koji sada koristi DVD u vakumu,  DVD nije uknjižen, te da Općina 

nema uporabnu dozvolu za zgradu u kojoj se nalazi iz razloga što nije ispoštovala, između 

ostalog, nije napravila stan za domara koji je trebao biti u sklopu zgrade. Smatra da vezano za 

financiranje vatrogasaca nema nikakvih problema,  a vezano za salu naveo je da je sala glavni 

kamen spoticanja između DVD-a i Općine Čepin. Također je istaknuo kako se nije ništa 

napravilo vezano za etažiranje prostorija u kojem se sada nalazi DVD.  

Stjepan Nađ, predstavnik DVD- Čepin naveo je kako je 1997.g. kada je DVD Čepin dobio 

poziv da se upiše kao korisnik zemljišta, Općina Čepin poslala  dopis DVD-u da se ne uknjiži 

kao vlasnik, zato što neće moći doći do izgradnje Hrvatskog doma, jer Općina mora biti 

vlasnik 1/1. Mišljenja je kako je DVD Čepin dao sve za dobrobit ovog sela, a sada treba da 

završi na ulici.  

Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin upoznao je nazočne sa razlogom zbog 

kojega nije kupljeno vozilo za DVD-Čepin.  

Dražen Tonkovac, općinski načelnik istaknuo je taj Dom od naroda, odnosno od 12. tisuća 

stanovnika, te da on osobno nema ništa protiv da se Dom pokloni DVD-u Čepin, ali više ne 

želi da trpi  pritisak i kritike mještana Općine, te da ga se u neko doba noći zove. Istaknuo je 

ukoliko se raskine Sporazum osnovati će se Povjerenstvo koje će Općinskom vijeću predložiti 

cjenik, što će se u tom Domu napraviti, tko će imati pravo na besplatno korištenje Doma.   

Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin također je istaknuo kako je u Domu tri 

godine organiziran doček Nove godine, ali to više nije išlo zbog pijanstva. Također je 

postavio pitanje koja je Udruga odbijena da nije dobila salu. Vezano za predloženi novi cjenik 



od strane DVD-a naveo je kako Odbor za upravljanje salom ništa nije predložio vezano za 

cjenik.   

Dražen Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako se godinu dana priča kako je sala 

preskupa,  te da to nisu realne cijene za današnju situaciju u kakvoj se narod nalazi.  

Vijećnik Ivo Zrno naveo je kako mještani Čepina znaju da su tu vatrogasci bili oduvijek, te je 

da je tu u pitanju komunikacija, te predložio da je za dogovor potrebno zadužiti jednu 

zaposlenu sobu iz Općine.   

Vijećnica Marina Glavota postavila je pitanje tko plaća režijske troškove sale.  

 Dražen Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako Općina plaća ispumpavanje septičke jame 

jedanput mjesečno, a povremeno i DVD sudjeluje u ispumpavanju, a struju i plin plaća DVD.   

Vijećnica Marina Glavota navela je, a kako i stoji da DVD postoji 127 godina i oni sve te 

godine odgovaraju cijeloj općini i svim mještanima.  Također je navela kada je HDSSB imao 

prvu Skupštinu u sali, ona je bila besplatna, jedino su platili trošak potrošene struje. Također 

je navela kako je na jednoj od sjednica Vijeća imenovano  Povjerenstvo koje će komunicirati 

između DVD i vijećnika, i tada su vijećnici u materijalima dobili i pismo namjere u kojem je 

stajalo da su Vatrogasci dozvolili Općini, tj. da su suglasni da se Općina upiše i da se sruši 

stari dom, jer vatrogasci od kada postoje, oni su tu, te zbog čega bih sada sala bila kamen 

spoticanja između rezultata ovog društva. Također je navela da Vijeće nije dobilo nikakve 

prijedloge vezano za cijene za salu da bih se vijećnici mogli očitovati ukoliko su one bile 

previsoke. Predložila je da se odredi rok od mjesec dana da se postigne dogovor. Nadalje je 

zatražila informaciju, a vezano sa prvog sastanka Povjerenstva za rješavanje statusa dvorane 

Hrvatskog doma u Čepinu na kojemu je dogovoreno da će se namještaj prodati jer nije 

adekvatan, te što je učinjeno po tom pitanju. 

Obrazloženje je dao općinski načelnik. 

Vijećnik Valentin Pavleković predložio je da se to odgodi za tjedan, dva dana, budući da je 

DVD donio novi cjenik, te da se pronađe rješenje.  

Općinski načelnik  izrazio je svoje žaljenje zbog čega je uopće moralo doći do te situacije da 

se raskida taj Sporazum, te da se sada o tome mora raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.  

Vijećnika Božu Mitrovića zanima ukoliko DVD nikada nije bio vlasnik  zbog čega su oni 

uopće davali suglasnost na pismo namjere da se odriču prava vlasništva u koristi Općine. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold istaknuo je kako je to bilo da bih Općina mogla 

povući sredstva iz Županije da bih se mogao izgraditi taj dom, i u tom slučaju Općina je 

morala biti vlasnik 1/1.  

Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin naveo je kako misli da je u redu da onaj 

tko je koristio salu da treba platiti i režijske troškove koje je potrošio.   

Dražen Tonkovac, općinski načelnik iznio je probleme koji su nastali sa DVD-om Čepin 

vezano za projekt Otvorena mreža, te postavljanje MW opreme na toranj DVD-a za besplatni 

internet. 

Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepim istaknuo je kako taj projekt nije na 

pravi način iskomuniciran. 

Ivan Žeravica, zamjenik Općinskog načelnika upoznao je nazočne sa svim nesuglasicama i 

radnjama između Općine Čepin i DVD-a Čepin koje su se odvijale vezano za projekt 

Otvorena mreža, te postavljanje MW opreme na toranj DVD-a Čepin za besplatni internet.  

Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće razmotrilo je točku 12. dnevnog reda, te je 

suglasno da se pređe na točku 13. dnevnog reda. 

 

TOČKA 13. DONOŠENJE ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O   

                     DODJELI NA UPRAVLJANJE VIŠENAMJENSKE DVORANE 

                     SAGRAĐENE U „HRVATSKOM DOMU ČEPIN“ U ČEPINU, 

                     K.ZVONIMIRA 105 



 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 13. dnevnog reda. 

Predsjednik Općinskog vijeća Držen Arnold istaknuo je kako se radi o sali Hrvatskog doma 

koja je dio tog Hrvatskog doma, i tom predloženom Odluko ukida se Sporazum od 06. ožujka 

2001.g. Naveo je kako se ukidanjem ove Odluke ne preudicira rješenje o samoj sali. Kakvo će 

biti rješenje i odluka ovog Vijeća, a prije svega u dogovoru DVD-a sa Općinom i Općinskom 

upravom takva odluka će se kasnije donijeti, što ne znači  da ovo Vijeće sukladno njihovim  

prijedlozima ne može tu istu salu ako je to pravno opravdano apsolutno pokloniti i dati u 

vlasništvo DVD-u ili će to biti neki drugačiji dogovor. Nadalje je naveo da bi se nešto riješilo 

i odlučilo što će se s tom salom mora se prethodno ukinuti  Odluka o dodjeli na upravljanje 

višenamjenske dvorane sagrađene u „Hrvatskom domu Čepin“ u Čepinu, K. Zvonimira 105, 

od 06. ožujka 2001. godine.  

Vijećnik Božo Mitrović postavio je pitanje ukoliko se sada ukine predložena Odluka, tko će 

upravljati salom do donošenja bilo kakve Odluke.  

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold naveo je kako će salom upravljati Općina 

Čepin, a  koja je i vlasnik 1/1, a koje vlasništvo je potvrdio i Tomislav Nađ, zamjenik 

zapovjednika DVD-a Čepin.    

Vijećnik Božo Mitrović mišljenja je kako predstavnici Općine i DVD-a trebaju dogovoriti 

parlamentarni sistem upravljanja Domom, te sa tim sporazumom doći na Općinsko vijeće, te 

da tog trenutka Općinsko vijeće  može donijeti Odluku da se ukida stari Sporazum, a da na 

snagu stupi  novi. Mišljenja je da se u tome ne treba stvarati vakum, te predložio za dogovor 

da to bude petnaest do mjesec dana.  

Općinski načelnik Dražen Tonkovac naveo je kako se taj problem pokušava riješiti već 2 

godine, ali ništa od toga. Naveo je kako je DVD prekršio članak IV i X Odluke iz 2001. g., te 

smatra kako se ta Odluka mora poništiti.  

Tomislava Nađa, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin  zanima koje Udruge nisu dobile dom 

na korištenje.  

Vijećnik Valentin Pavleković predložio je da se u roku 2 tjedna sastane Komisija, te da 

donese da Udruge koje koriste Dom moraju platiti potrošene režije.  

Tomislav Kuna, v.d. pročelnik naveo je kako smatra da komunikacija između DVD-a i 

Općine Čepin nije bila na razini kakva je trebala biti. Navodi  kako je i Općina pristala i 

snositi režije samo da mještani mogu koristiti taj Dom, te da je činjenica ta da Dom u 365 

dana nije iskorišten 10%  kapaciteta, te kako je trebalo raspraviti o cjeniku da bih ljudi mogli 

koristiti taj Dom.  

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold predložio je da se u roku mjesec dana 

Općinskom vijeću u dogovoru sa Općinskom upravom i Povjerenstvo za rješavanje statusa 

dvorane Hrvatskog doma u Čepinu iznese  prava, dogovorna i čista situacija što dalje sa 

Domom, s tim da će se predložena Odluka sada dati na glasanje. Predložio je da se 4 tjedna 

stavi moratori. 

Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin naveo je vezano za moratori kako oni 

sada to ne mogu reći, te kako je Upravni odbor donio svoje Odluke – tužiti, te da ovdje na 

sjednici prisutna 2 glasa ispred DVD-a Čepin od 13 ljudi ne mogu ništa reći vezano za 

moratori, kao ni za tužbu.  

Vijećnik Božo Mitrović predložio je da dosadašnja Odluka ostane ovakva kakva je, bez 

donošenja, poništavanja i usvajanja Odluke, te da se za mjesec dana dogovori, a ukoliko se ne 

postigne dogovor, predložio je da Vijeće donese Odluku o poništavanju iste.  

 Općinski načelnik Dražen Tonkovac također je predložio da Povjerenstvo za rješavanje 

statusa dvorane Hrvatskog doma u Čepinu donese prijedlog da se i za prostorije gdje se sada 

nalazi DVD, kao i toranj, a što je sve u vlasništvu Općine Čepin, donese odluka za 

gospodarenje tih prostorija, kao i tornja, te da se i ti odnosi riješe.   



Vijećnik Mirko Janković predložio je da se ta točka dnevnog reda odgodi za slijedeću 

sjednicu Općinskog vijeća. Nadalje je upoznao nazočne članove tko i kako upravlja sa salom 

u Č.Martincima.  

 

Nakon održane stanke  Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 5 glasova PROTIV 

(Marina Glavota, Josip Mioč, Božo Mitrović, Zdravko Živković, Ivo Zrno) i 1 glasom 

SUZDRŽAN (Ivan Galir) donijelo je 

ODLUKU 

o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na upravljanje višenamjenske dvorane 

sagrađene u „Hrvatskom domu Čepin“ 

u Čepinu, K. Zvonimira 105 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 14. DONOŠENJE ODLUKE O SUFINANCIRANJU PROGRAMA PREDŠKOLE 

                     NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 14. dnevnog reda.  

Točku 14. dnevnog reda obrazložio je Općinski načelnik Dražen Tonkovac rekavši kako je 

zahtjev došao od Centar za predškolski odgoj. Grad Osijek je išao sa tom odlukom da će 

sufinancirati program predškole  u iznosu od 174,02 kn po djetetu mjesečno. Naveo je kako je 

to za djecu koja nisu išla u vrtić,  a u obvezi su ići u nju, te da se radi za oko 35-40 djece.Taj 

program država sufinancira u iznosu od 20,00 kn, što sve skupa iznosi 194,02 kn.   

Vijećnik Mirko Janković postavio je pitanje što će biti sa djecom koja su iz Čepinskih 

Martinaca, te da li je moguće da se i za njih organizira taj program.  

Općinski načelnik Držen Tonkovac naveo je ukoliko se taj problem ne riješi sa školom i 

Centrom za predškolski odgoj, da će Općina Čepin organizirati prijevoz za dolazak te djece iz 

Č.Martinaca na taj program u vrtić.   

Vijećnica Lara Liović Nadaždi istaknula je kako djeca po zakonu koja su barem pola godine 

išla u dječji vrtić nemaju pravo na predškolu. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU  

o sufinanciranju Programa predškole  

na području Općine Čepin za 2015. godinu 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

 

TOČKA 15. RAZNO 

 

Član  Općinskog vijeća Ivan Galir predložio je da se održi tematska sjednica za rad poduzeća 

Urednost i Komunalac Čepin.  

Vijećnica Lara  Liović Nadaždi postavila je pitanje vezano za postavljanje ograde ispred ulaza 

u Dječji vrtić da se auta ne parkiraju na samom ulazu u vrtić. Isto tako postavila je pitanje da 

li se na Rimokatoličkom groblju u centru Čepina spomenici koji imaju povijesnu važnost 

mogu pretvoriti u povijesnu baštinu, bez obzira na nasljednike.  

Vijećnica Marina Glavota postavila je pitanje vezano za rasvjetu  u ulici grada Vukovara od 

ambulante do igrališta. Nadalje je navela kako parkiralište ispred OŠ M. Krleže nije u dobroj 

funkciji, te da li se može organizirati sastanak sa ravnateljem, policijom i roditeljima da se 

riješi to parkiralište kada se dolazi po djecu. Nadalje je zatražila informaciju vezano za 

biciklističku stazu da li je ona tehnički  zaprimljena, te zašto nije uređen okoliš oko iste.  



Općinski načelnik Dražen Tonkovac naveo je kako biciklistička staza nema uporabnu 

dozvolu.  

Tomislav Kuna, v.d. pročelnika naveo je kako tvrtka koja je radila na izgradnji biciklističke 

staze nije ispunila niti jednu od zamjerki koje je Općina postavila u zapisniku. 

Vijećnik Ivan Galir istaknuo je kako je kod Bille potrebno postaviti pješački prijelaz ili znak 

sa usporenjem prometa da ljudi mogu doći do trgovine, te da je bilo i smrtnih slučajeva.   

Općinski načelnik naveo je kako je 12. listopada 2014.g. Hrvatskim cestama dostavljen dopis 

kojim se traži da se kod trgovačkog centra Bille postavi pješački prijelaz, a isto tako se traži 

da se i u Beketincima kod ambulante također postavi pješački prijelaz.  

Vijećnik Ivan Galir naveo je kako se na raskrižju ulice J.J.Strossmayera i ulice K. Zvonimira 

– Policijska postaja parkiraju službeni auti odmah uz rub na pješačkom prijelazu.  Naveo je 

kako je osobno razgovarao sa njima i rečeno mu je da su to služena vozila, te je mišljenja da 

su to privatna vozila.   

Vijećnik Božo Mitrović naveo je kao u zadnjih tri tjedna reflektori na igralištu na pomoćnom 

terenu gore cijelu noć.  

Vijećnik Ivo Zrno vezano za biciklističku stazu postavio je pitanje da li je Općinska uprava 

dala dozvolu da se siječe biciklistička staza, ako je, zašto je, ako nije da li ima prijava da je 

ista presječena još od prošle godine. Predložio je da se kod groblja na oglasnu ploču 

osmrtnice stavljaju na stranu do groblja. Nadalje je naveo kako na križanju Željezničke –

Kolodvorske ulice gore dva rasvjetna tijela, jedno na rasvjetnom stupu, a jedno na privatnoj 

kući, te je mišljenja da se jedno rasvjetno tijelo može ugasiti. Također je mišljenja kako bih 

Općina trebala raspisati javni natječaj za zakup prostorija koje su u njezinom vlasništvo, a 

koje su dane na korištenje političkim strankama, te je naveo budući da Općina financira 

stranke svaka 3 mjeseca da se po Zakonu prostori ne smiju davati besplatno. Nadalje je 

zatražio informaciju vezano za prijem na stručno osposobljavanje budući da se radi o 10 ljudi, 

zanima ga gdje će isti sjediti. Također je predložio vezano za plan prijma, odnosno 

zapošljavanje 3 osobe, da se iskoriste te osobe iz stručnog osposobljavanja te iskoristi poticaj 

do 29 godina, sa čime bi Općina tu uštedila na doprinosima i na zapošljavanju. Nadalje ga 

zanima zbog čega se ne može dobiti tematska sjednica Komunalca i Urednosti jer se priča o 

istražnim radnjama, prijavama DORH-u. Također ga zanima što je sa Vukom i Vladislavcima 

dali su pristupili Općini. Također je postavio pitanje vezano za onih 0,95 kn koja su se morala 

odvajati,  moli pisani odgovor koliko je kubika tu bilo, koliki je to ukupan iznos sredstava, od 

kada do kada je se to prikupljalo, koja je to vrsta prijeboja bila. Nadalje je postavio pitanje 

koliko se može biti na funkciji v.d. po Zakonu.   

Krešimir Crnković, v.d. pročelnika odgovorio je na postavljeno pitanje Ive Zrne vezano za 

funkciju v.d. rekavši kako ni u jednom Zakonu taj odgovor nije našao. Naveo je kao postoje 2 

mišljenja, jedno je 5 mjeseci, a drugo je do raspisivanja natječaja, a prilog i jedne i druge teze 

nigdje nikada nije pronašao. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold upoznao je nazočne članove Općinskog vijeća 

kako je razgovarao sa Crvenim križem, a vezano za autobusne karte za osobe koje su dale 50 

puta i više krv. Naveo je kako je tih osoba svega 8 i one bih koristile kartu do Osijeka, s tim 

da se traži određeno sufinanciranje od Općine Čepin. Za tih 8 osoba Grad Osijek bih 

sufinancirao gradsku kartu do Briješća, a Općina Čepin  razliku 2 i 3 zone, što bih na 

godišnjoj razini po osobi iznosilo cca 180,00 kn.  

Vijećnik Ivo Zrno zatražio je obrazloženje vezano za održavanje tematske sjednice za 

Komunalac, te da li je istina da su radnje bile nezakonite.   

Vijećnica Lara Liović Nadaždi, ujedno i član Nadzornog odbora Komunalac Čepin, a vezano 

na postavljeno pitanje vijećnika Ive Zrne za rad Nadzornog odbora navela je da ona kao član 

Nadzornog odbora ne može ništa iznijeti dok ne bude gotovo prošlogodišnje izvješće koje će 



reći što se događalo sa PDV-om, sa razdvajanjem Urednosti-Komunalac Čepin, a na kraju i o 

tim inspekcijskim pričama koje su se tamo događale.  

Vijećnika Božu Mitrovića zanima što će raditi još ta tri djelatnika koja se planiraju zaposliti u 

Općinu.  

Krešimir Crnković, v.d. pročelnika upoznao je nazočne članove Općinskog vijeća kako je 

potpisan Sporazum o mjerama  za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana , 

te naveo  kako vezano za Općinu tu idu komunalna naknada, komunalni doprinos, ali samo za 

one građane za koje su bili ovršni postupci.  

 

Stjepan Nađ zahvalio je se na ovakvoj donesenoj Odluci, te postavio pitanje kada mogu 

očekivati prvu naplatu najma za korištenje prostorija gdje se sada nalazi Vatrogasna jedinica.  

 

 

Odgovore na postavljena pitanja vijećnicima dali su: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, 

Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, Krešimir Crnković, v.d. pročelnika.    

 

Sjednica je zaključena u 22,15 sati. 

 

 

ZAPISNIČAR: 

Mladenka Bagarić 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 
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                 OPĆINSKOG VIJEĆA 
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