
Z A P I S N I K 

 

sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 21. prosinca 2015. godine u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 19,30 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. Ivana Blažević 

4. Josip Đimber 

5. Gordana Kalajžić 

6. Vesna Grbeša 

7. Lara Liović Nadaždi 

8. Ivan Galir 

9. Božo Mitrović 

10. Josip Mioč 

11. Marina Glavota 

12. Bernard Bestvina 

13. Mario Žanko 

14. Darko Lazar 

 

SJEDNICI NISU NAZOČNI: 

1. Zdravko Živković 

2. Hrvoje Hefer 

3. Bernard Bestvina 

 

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

Periša, zamjenici općinskog načelnika, Krešimir Crnković, pročelnik, Mirjana Cvitkušić, 

pročelnica, Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, Željko Mamić, viši savjetnik, Željko Barišić, 

direktor tvrtki Komunalac Čepin i Urednost. 

Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s predloženim dnevnim redom  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo dnevni red s predloženom dopunom, 

kako slijedi: 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin 

2. Donošenje Proračuna Općine Čepin za 2016. i projekcije Proračuna za 2017. i 2018. 

godinu, s pripadajućim aktima: 

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

za 2016. godinu 

b) Program javnih potreba u sportu općine Čepin u 2016. godini 

c) Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Čepin za 2016. godinu 

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

Čepin za 2016. godinu 

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

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

Čepin u 2016. godini  



3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu 

4. Donošenje Odluke o kupnji građevinskog zemljišta radi spajanja starog djela Čepina s 

Novim Čepinom 

5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Čepin 

6. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Čepin za 2016. godinu 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju sudjelovanja u projektu rekonstrukcije 

malonogometnog igrališta „Kod uljare“ 

8. Donošenje Odluke o ograničenju brzine kretanja vozila 

9. Razno 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 24. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik Galir moli da se u točki 1. Zapisnika doda riječ koja nedostaje prilikom prebrojavanja 

glasova  (protiv ili suzdržan).  

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa svoje 24. sjednice s 

predloženom dopunom. 

 

TOČKA 2. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU  I 

       PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU  S PRIPADAJUĆIM  

      AKTIMA 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznala pročelnica Mirjana Cvitkušić, a vijećnici su 

materijale dobili zajedno s pozivom za ovu sjednicu. 

Vijećnik I. Galir postavio je pitanje zašto je ostalo neutrošeno 2 milijuna sredstava o ovoj 

godini. 

Vijećnik J. Mioč postavio je pitanje vezano uz sportsku dvoranu, u kojoj je fazi, i na čega se 

odnosi izdatak od 700.000 kn za izgradnju sportskog igrališta. 

Vijećnica M. Glavota ističe kako u prijedlogu Proračuna ima dosta dobrih stvari, ali ne vidi da 

je išta planirano za Čokadince. Nadalje, ne vidi da su planirana sredstva za cjevovode pitke 

vode. Smatra da bi se trebali racionalizirati troškovi za udruge, dok god ima ulica bez vode i 

asfalta. 

Vijećnica V. Grbeša predlaže sufinanciranje škole u prirodi za učenike trećih razreda naših 

osnovnih škola. 

Vijećnik B. Mitrović smatra kako je apsurdna stavka za korištenje privatnog automobila u 

iznosu od 48.000 kuna godišnje. Također ga zanima tko je udruga Rame uz rame. 

Vijećnica M. Glavota smatra da kako bi kod participacije škole u prirodi trebalo participirati 

svakom djetetu, bez obzira na imovinski status. Također smatra da se na nekim „pomodarskim“ 

stavkama treba ustegnuti sredstva i preusmjeriti ih u kvalitetnije akcije. Također je postavila 

pitanje vezane uz stavku promidžba na TV  i udrugu Blue Gym. 

Vijećnik Mioč postavio je pitanje uz facebook oglašavanje. 

Vijećnik I. Galir postavio je pitanje vezano uz poziciju 194 naknada režijskih troškova 

stanovanja, da li su režijski troškovi socijalnim korisnicima ograničeni ili troše koliko žele. 

Odgovore su dali općinski načelnik, zamjenik načelnika I. Žeravica, pročelnik K. Crnković 

Vijećnica M. Glavota pitala je koji su kriteriji postavljeni kada su u pitanju udruge, odnosno 

njihovo uvrštenje u Proračun, te da li udruge na kraju godine pravdaju dobivena sredstva.  

Usporedila je izdavanja za školsku kuhinju, koja su minimalna u odnosu na izdatke za udruge. 

Općinski načelnik nabrojao je na koje se sve načine pomaže djeci i socijalnim slučajevima iz 

Proračuna. 



Vijećnica M. Glavota želi da uđe u Zapisnik kako nije zadovoljna načelnikom odgovorom jer 

nije odgovorio na postavljeno pitanje. 

Vijećnik M. Žanko postavio je pitanje vezano uz reciklažno dvorište. 

Vijećnica V. Grbeša predlaže da se za 2017. godinu planira kupovina udžbenika 

osnovnoškolcima, koje bi mogle koristiti 4 generacije učenika. 

Vijećnik M. Janković postavio je pitanja vezano uz slijedeće stavke: nadstrešnice na 

autobusnim stajalištima, projektna dokumentacija za dvorac Adamović, ŽNK Beketinci, izrada 

strategije razvoja Općine Čepin, ITA strategija,  usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja  

Vijećnica V. Grbeša postavila je pitanje vezano uz stavku Projektiranje nove javne rasvjete, te 

gdje će biti postavljeno dizalo za invalide. 

Vijećnik V. Pavleković upozorava kako u Proračunu nema stavke za dovršetak Doma u 

Beketincima. 

Odgovore su dali općinski načelnik, zamjenik načelnika I. Žeravica i pročelnik T. Kuna. 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 suzdržana glasa ( M. Glavota, I. Galir, B. 

Mitrović i J. Mioč) donijelo je  

 

PRORAČUN OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU 

I PROJEKCIJE PRORAČUNA  ZA 2017. I 2018. GODINU 

s pripadajućim aktima 

 

Program javnih potreba u kulturi općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima za 2016. 

godinu 

Program javnih potreba u sportu općine Čepin u 2016. godini 

Program održavanja komunalne infrastrukture u općini Čepin za 2016. godinu 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Čepin za 

2016. godinu 

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

pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva na području općine Čepin u 2016. godini 

 

(Proračun i pripadajući akti sastavni su dio Zapisnika) 

  

 

TOČKA 3.  DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN 

         ZA 2016. GODINU 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 4 suzdržana glasa ( M. Glavota, I. Galir, B. 

Mitrović i J. Mioč) donijelo je  

ODLUKU 

o izvršenju Proračuna općine Čepin za 2016. godinu 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O KUPNJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  

                   RADI SPAJANJA STAROG DIJELA ČEPINA S NOVIM ČEPINOM 

 

Predsjednik Vijeća D. Arnold upoznao je nazočne kako je sjednici nazočan i gosp. Ivica Vanđa, 

vlasnik zemljišta o kojem se raspravlja. 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao v.d. pročelnika T. Kuna. 

Vijećnik I. Galir pitao je da li je dovoljan ovaj plac kako bi se spojila naselja.  

T. Kuna ističe kako je potrebna kupovina i dijela druge čestice, u vlasništvu gosp. 

Šargovinskog. 



Gosp I. Vanđa ističe kako je procjena vještaka u iznosu od 79.200,00 kn donja granica, te po 

podacima Porezne uprave smatra da čestica vrijedi 120.000,00 kn, koliko ju je i on platio kada 

je kupovao. 

Vijećnik M. Janković predlaže da se pričeka dogovor i s  vlasnikom drugog zemljišta. 

Pročelnik K. Crnković ističe kako je vještak  utvrdio tržišnu cijenu sukladno zakonu, ali cijena 

je stvar nagodbe između kupca i prodavatelja. 

Vijećnica V. Grbeša ističe kako je potrebno procijeniti da li nam je koridor potreban, te krenuti 

u pregovore. 

Vijećnica L. Liović Nadaždi pitala je za koliko vremena se može ova točka ponovno staviti na 

dnevni red ako se sada ne usvoji. 

Pročelnik K. Crnković odgovorio je da se po Poslovniku točka koja nije usvojena može 

ponovno staviti na dnevni red najranije za 3 mjeseca, ako Vijeće ne odluči drugačije (kod hitnih 

slučajeva). 

Vijećnik V. Pavleković predlaže da e postigne dogovor s oba vlasnika zemljišta te se ponovno 

stavi na Vijeće. 

Gosp. I. Vanđa smatra da se koridor može napraviti i bez parcele Šargovinskog. 

V.d. pročelnika T. Kuna ističe kako bi isto bilo izvedivo ali ne i funkcionalno. 

 

Na prijedlog Predsjednik Vijeća Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK 

 Zbog nepripremljenosti ova točka se odgađa,   u roku od tri mjeseca trebaju se  iznaći konkretni 

prijedlozi, odnosno dogovor svih triju zainteresiranih strana, te točku ponovno staviti na dnevni 

red Vijeća. 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA 

        ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN  

 

S ovom točkom nazočne je upoznao pročelnik K. Crnković rekavši kako se odluka donosi u 

skladu s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite. Također ističe kako je na prijedlog odluke 

dobivena suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, što je preduvjet donošenja odluke.  

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

na području općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE 

        ČEPIN ZA 2016. GODINU 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao pročelnik K. Crnković istaknuvši kako je 

donošenje Plana zakonska obveza. Naglašava, kako se Plan razlikuje od dosadašnjih što je u 

ovom dodana i edukacija građana  

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo  

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU 

(Plan je sastavni dio Zapisnika) 

 

 

 

 



TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SUDJELOVANJA U PROJEKTU  

        REKONSTRUKCIJE MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA „KOD ULJARE“ 

 

 

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

je prijedlog ove odluke rezultat kontakata između NK Čepin i Hrvatskog nogometnog saveza, 

koji svake godine sufinancira izgradnju malonogometnih travnatih terena. HNS će financirati 

umjetnu travu na terenu ali Općina kao vlasnik zemljišta mora izdati suglasnost za isto.  

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o prihvaćanju sudjelovanja u projektu rekonstrukcije  

malonogometnog igrališta „Kod uljare“ 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O OGRANIČENJU KRETANJA BRZINE VOZILA  

 

S ovom točkom nazočne je upoznao v.d. pročelnika T. Kuna rekavši kako se radi o smanjenju 

dozvoljene brzine na dijelu Osječke ulice sa 70 na 50 km/h u skladu s prometnim elaboratom 

Uprave za ceste OBŽ i prethodnom suglasnošću MUP-a. 

Vijećnik B. Mitrović slaže se s prijedlogom odluke, ali smatra da je ograničenje trebalo krenuti 

već od Kalničke ulice. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o ograničenju kretanja brzine vozila 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 9. RAZNO 

 

Vijećnik I. Galir pitao je idu li radovi na kanalizaciji predviđenom dinamikom. Također je 

dao prijedlog da se ulaz u OŠ Miroslava Krleže premjesti sa zapada na istok, odnosno sa 

strane Sveučilišta, zbog sigurnosti djece. 

Vijećnica L. Liović Nadaždi podržava prijedlog premještanja ulaza u OŠ, također predlaže 

osnivanje ženskog nogometnog kluba. 

Vijećnik B. Mitrović istaknuo je problem kod radova na kanalizaciji: izvođač Osijek-Koteks 

sanirati će ćuprije tek na proljeće, također kanali u ulici M. Držića  su svi zatrpani. 

Vijećnik V. Pavleković upozorava kako su na Ovčari kanali zatrpani. 

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

Vijećnica M. Glavota postavila je pitanja direktoru Urednosti d.o.o.: cjevovod pitke vode u 

ulicama V. Nazora i P. Preradovića, nepokošen kanal u ulici D. Šimunovića, između ulica D. 

Šimunovića i P. Preradovića nalazi se putić koji mještani koriste kao stazu, trebalo bi ga nasipati 

kamenom, rijetko se kosi kanal između ulica V. Nazora i ulice bez imena. Također ističe 

problem lisica iz Naselja prijateljstva. Predlaže organiziranje lovačke hajke. Ističe kako bi 

kontejneri za krupni otpad trebali mijenjati lokacije, zbog dostupnosti svim mještanima. 

Odgovore su dali v.d. pročelnika T. Kuna i direktor Ž. Barišić. 

Vijećnik J. Mioč postavio je pitanje mještana Livane vezano uz uređenje platana u Livani, te 

zašto nije nastavljena geodetska izmjera i u ostalim naseljima. Također pitao je može li se 

zabraniti parkiranje automobila ispred OŠ V. Nazor, zbog sigurnosti djece. Naglašava problem 

rupa na cesti, nastalih uslijed radova na kanalizaciji. Upoznao je nazočne kako je teren NK 

Čepin uništen, zbog treniranja na istom. 

Odgovore su dali v.d. pročelnika T. Kuna i zamjenik načelnika I. Žeravica. 



Vijećnica V. Grbeša iznijela je problem kanala u ulici K. Domagoja koji nije spojen niti na 

jedan od glavnih kanala. 

Vijećnik B. Mitrović pitao je zašto načelnik ne iznosi prijedlog Rebalansa i Proračuna. 

Predsjednik Vijeća D. Arnold rekao je kako u pravilu Rebalans i Proračun izlaže načelnik, ali 

isto tako on može ovlastiti i nekoga iz stručnih službi. 

Vijećnik D. Lazar pitao je što će se poduzeti s uređenjem kanala na Ovčari i javnom rasvjetom. 

Vijećnik I. Galir ističe kako je nova rasvjeta u ulici K. Zvonimira slabija, naglašava kako je u 

Antunovcu rasvjeta jača. 

Odgovore su dali v.d. pročelnika  T. Kuna i zamjenik načelnika I. Žeravica.  

Predsjednik Vijeća D. Arnold zahvalio se zamjeniku načelnika I. Žeravici, T. Kuni i M. 

Cvitkušić na iscrpnim odgovorima,  te se višem savjetniku Ž. Mamiću zahvalio  što je svojim 

angažmanom osigurao 300.000 kn bespovratnih sredstava od strane Ministarstva za 

rekonstrukciju Knjižnice, uz prijašnjih 200.000 kn za rekonstrukciju krovišta. 

 

Sjednica je zaključena u 21,45 sati. 

 

ZAPISNIČAR: 

Lidija Tolj 

 

KLASA: 021-05/15-01/14 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 21. prosinca 2015. 

 

         PREDJEDNIK 

            OPĆINSKOG VIJEĆA 

            Dražen Arnold, dr. med. 

 

  

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

 

1. Mirko Janković ______________________________ 

 

2. Goradana Kalajžić ____________________________ 

 

 


