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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Broj 19.                                               „Službeni glasnik“                                        Stranica 465                                                             
 

 
 
 
 

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. 



Stranica 468                                       „Službeni glasnik“                                                Broj 19.     
  

 
 

  
(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 


