ZAPISNIK
sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 04. rujna 2017. godine u prostorijama
Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 19,00 otvorio predsjednik Općinskog vijeća Josip Skočibušić, utvrdivši da je
sjednici nazočno svih 17 izabranih članova Vijeća, te da Vijeće može pravovaljano odlučivati.
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
1. Josip Skočibušić
2. Robert Periša
3. Ksenija Rajtek
4. Boris Marks
5. Miroslav Jerković
6. Valentin Pavleković
7. Velimir Džambić
8. Zoran Horvat
9. Anamarija Gregić
10. Josip Đimber
11. Hrvoje Hefer
12. Mario Žanko
13. Marko Brekalo
14. Melani Starčević
15. Marija Čačić
16. Dražen Arnold
17. Tanja Paun
Sjednici su također nazočni: Mateja Kalajžić, zamjenica općinskog načelnika, pročelnici
Mirjana Cvitkušić, Krešimir Crnković te viši savjetnik Željko Mamić. naknadno je sjednici
pristupio pročelnik T. Kuna.
Zamjenica načelnika Mateja Kalajžić upoznala je nazočne kako načelnik neće prisustvovati
sjednici zbog bolesti u obitelji, a zamjenik načelnika I. Žeravica je na službenom putu.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Josip Skočibušić.
Pročelnik K. Crnković predložio je dopunu dnevnog reda točkom:
- Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red s dopunom,
kako glasi:
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
Polaganje prisege općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Čepin
Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Čepin kod Addiko Bank d.d.
Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Općine Čepin
Donošenje Rješenja o osnivanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Čepin
7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju automobila i
mobitela za potrebe Općine Čepin
8. Donošenje Odluke o osiguranju dodatnih sredstava u Proračunu Općine Čepin za
2017. godinu za završetak izgradnje Trga palih branitelja u Čepinskim Martincima
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9. Donošenje Odluke o osiguranju dodatnih sredstava u Proračunu Općine Čepin za
2017. godinu za završetak izvođenja radova na zgradi i pomoćnim prostorijama Centra
za kulturu Čepin
10. Donošenje Odluke o osiguranju dodatnih sredstava u Proračunu Općine Čepin za
2017. godinu za završetak izvođenja radova na priključku na kanalizacijsku mrežu
Dječjeg vrtića „Zvončić“ u Čepinu
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Čepin za
rješavanje stambenog statusa stanara zgrade Centra za kulturu Čepin
12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
13. Razno
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 02. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
ČEPIN
Vijećnik D. Arnold moli da se izmjeni dio zapisnika na 2. stranici u rečenici „Nakon
objašnjenja pročelnice…“ te napiše kako je on rekao na sjednici.
Vijećnik Brekalo moli da se izmjeni prva rečenica pod točkom razno, te napiše cijela rečenica
kako je on rekao.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 7 uzdržanih glasova usvojilo je, s navedenim
izmjenama, zapisnik sa svoje 2. sjednice.
TOČKA 2. POLAGANJE PRISEGE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Predsjednik Vijeća pročitao je prisegu, nakon čega je zamjenica načelnika Mateja Kalajžić
prisegnula i istu potpisala.
TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ČEPIN
S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao pročelnik K. Crnković.
U raspravi su sudjelovali: M. Brekalo, T. Kuna i K. Crnković.
Vijećnik M. Brekalo predložio je da se napravi projekcija cijene poreza na nekretnine, za
slijedeću ili neku drugu sjednicu.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o općinskim porezima Općine Čepin
(Odluka je sastavni dio zapisnika)
TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU OPĆINE ČEPIN
KOD ADDIKO BANK D.D.
Pročelnica M. Cvitkušić upoznala je nazočne s ovom točkom dnevnog reda rekavši kako se
radi o kreditu za izgradnju biciklističke staze. Poslani su zahtjevi na adrese triju banaka,
načelnik predlaže zaduženje kod Addiko banke.
Vijećnik D. Arnold konstatira da se podizanje ovog kredita bazira na dvije pretpostavke: da će
se kredit financirati iz sredstava Urbane aglomeracije te da će doći do povećanje sredstava
jedinica lokalne samouprave zbog novog načina financiranja. Zanima ga imamo li odluku
urbane aglomeracije koliki dio se odnosi na Čepin i za čega su ta sredstva namijenjena.
Također ga zanima kako sada više nije potrebno dizati kredit za industrijsku zonu i Centar za
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kulturu, a prije je to traženo. Općina se mora odlučiti hoće li raditi industrijsku zonu ili
biciklističke staze jer teško će se biti zadužiti za jedno i drugo (zbog mogućnosti zaduženja
Općine do 20% izvornih prihoda). Nije protiv biciklističke staze, ali prioritet daje izgradnji
industrijske zone.
U raspravi su sudjelovali: D. Arnold, M. Jerković, R. Periša, M. Brekalo.
Vijećnik M. Brekalo pita zašto nije priložena dokumentacija kao što je traženo na prošloj
sjednici. Zašto se ne poštuje odluka prošlog saziva Vijeća gdje je rečeno da će se Općina
dugoročno zadužiti za izgradnju biciklističke staze, a sada se nudi kratkoročno zaduženje.
Predlaže da se na slijedećem Vijeću donese odluka da pravna služba i službe iz općinskog
vijeća više ne mogu ni na jednu sjednicu staviti ovakve materijale na glasanje, mogu se staviti
samo materijali u kojima piše: koliko što košta, tko gradi, koliko se gradi i kako će se to
vratiti i uz to obrazloženje načelnika, zamjenika ili pročelnika.
Vijećnik H. Hefer pitao je da li netko iz uprave zna možemo li dobiti novce iz Aglomeracije
ako stazu izgradimo, isplatimo izvođača, pa naknadno tražimo sredstva. Moli odgovor u
pisanom obliku iz Aglomeracije svim Vijećnicima.
Predsjednik vijeća postavio je retoričko pitanje: zašto se krenulo u radove bez osiguranih
sredstava.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 7 glasova za i 10 uzdržanih glasova nije donijelo Odluku o
kratkoročnom zaduženju Općine Čepin kod Addiko Bank d.d.
TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE ČEPIN
S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao pročelnik K. Crnković, a objašnjenje je dao
i Tomislav Nađ iz DVD-a Čepin. Donošenje ovog Plana početna je točka ka osnivanju javne
vatrogasne postrojbe. Planira se osnivanje JVP-a sa sjedištem u Čepinu, s 15 vatrogasaca.
Svojim djelovanjem pokrivala bi općine Čepin, Vladislavce i Vuku.
Viši savjetnik Ž. Mamić naglašava kako sredstva dobivena od države neće biti dostatna za
financiranje JVP, uz dosadašnje izdvajanje za dobrovoljna vatrogasna društva, koja će se i
dalje morati izdvajati.
Gosp. T. Nađ ističe kako je trenutno u RH 68 JVP, osnivači su općine, više od 25% njih ne
izdvaja niti kune. DVD-ovi će nastaviti funkcionirati kao i do sada, kao udruge.
U raspravi su sudjelovali: Ž. Mamić, M. Brekalo, H. Hefer i T. Nađ.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara Općine Čepin
(Odluka je sastavni dio zapisnika)
TOČKA 6. DONOŠENJE RJEŠENJA O OSNIVANJU ODBORA ZA STATUT,
POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ČEPIN
Vijećnik M. Brekalo ispred Povjerenstva za izbor i imenovanja upoznao je nazočne sa dva
prijedloga:
-Prijedlog liste vijećnika MOST-a, HDZ i nezavisne liste dr. D. Arnolda:
1. Josip Skočibušić, predsjednik
2. Krešimir Crnković, član
3. Sanja Jukić, član
4. Ana-Marija Buljan, član
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5. Josip Karačić, član
-Prijedlog HSS-a:
1. Melani Starčević, predsjednik
2. Dražen Arnold
3. Anamarija Gregić
4. Zoran Horvat i
5. Miroslav Jerković
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za 1 glasom protiv i 6 uzdržanih glasova
prihvatilo je prijedlog liste vijećnika MOST-a, HDZ i nezavisne liste dr. D. Arnolda te
donijelo
RJEŠENJE
o osnivanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Čepin
(Rješenje je sastavni dio zapisnika)
TOČKA 7. DONOŠENJE PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O KORIŠTENJU AUTOMOBILA I MOBITELA ZA POTREBE OPĆINE
ČEPIN
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s predloženim izmjenama u ime vijećnika Most-a,
HDZ-a i Nezavisne liste dr Dražen Arnold, a koji su prijedlog vijećnici dobili zajedno s
materijalima za ovu sjednicu. Predlaže se ukidanje fiksne naknade za korištenje osobnog
automobila načelniku, kao i korištenje osobnog automobila u službene svrhe samo u nužnim
situacijama. Pročitao je dopis kojim je tražio podatke vezane uz članke 5. i 6. ovog Pravilnika,
kao i podatke vezane uz službene mobitele. Kako nije dobio sve odgovore, moli da se
pismeno odgovori na pitanja koja je dostavio.
Vijećnik M. Brekalo upozorava da će ubuduće za nedostavljanje zatraženih materijala
vijećnicima osobno podnijeti kaznenu prijavu nadležnim institucijama protiv svih odgovornih.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova za i 7 uzdržanih glasova donijelo je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju automobila i
mobitela za potrebe Općine Čepin
(Pravilnik je sastavni dio zapisnika)
TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O OSIGURANJU DODATNIH SREDSTAVA U
PRORAČUNU OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU ZA ZAVRŠETAK
IZGRADNJE TRGA PALIH BRANITELJA U ČEPINSKIM MARTINCIMA
Pročelnica M. Cvitkušić upoznala je nazočne kako je Proračunom planirano za izgradnju trga
u Č. Martincima 50.000,00 kn, dobili smo 30.000,00 kn, a ukupna cijena radova po ponudi i
izdanoj narudžbenici iznosi 124.000,00 kn iz čega je vidljivo da nema dovoljno sredstava za
završetak trga.
Vijećnik D. Arnold ističe kako su točke 9., 10. i 11. faktički rebalans proračuna, smatra da
treba napraviti kvalitetan rebalans, a to onda ne isključuje niti mogućnost kredita od 2
milijuna kuna, s tim da se ne ugroze vitalni korisnici proračuna. Rebalansom je potrebno
odlučiti i što će biti sa sredstvima u iznosu 160-170.000 kn koje ostaju od vijećničkih naknada
do kraja ove godine, kojih su se vijećnici odrekli. Smatra da će i stavku za plaće načelnika biti
potrebno povećati, jer sada imamo tri profesionalca.
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Vijećnik H. Hefer postavio je pitanje kako se predvidjelo da će 80.000,00 kn biti dovoljno a
sada fali.
Vijećnik M. Brekalo pitao je zašto načelnik sklapa ugovore s izvođačima, a nema osigurana
sredstva.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 7 glasova za i 10 uzdržanih glasova nije donijelo Odluku o
osiguranju dodatnih sredstava u proračunu Općine Čepin za 2017. godinu za završetak
izgradnje trga palih branitelja u Čepinskim Martincima.
TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O OSIGURANJU DODATNIH SREDSTAVA U
PRORAČUNU OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU ZA ZAVRŠETAK
IZVOĐENJA RADOVA NA ZGRADI I POMOĆNIM PROSTORIJAMA
CENTRA ZA KULTURU ČEPIN
Pročelnica M. Cvitkušić upoznala je nazočne kako je Proračunom planirano 300.000 kn,
zgrada je bila u lošijem stanju od očekivanog, te je sklopljen ugovor s izvođačem radova na
veći iznos.
Zamjenica načelnika M. Kalajžić upoznala je nazočne kako se očekivalo 500.000,00 kn od
Ministarstva graditeljstva, koje nismo dobili, zbog čega se sada traži osiguranje dodatnih
sredstava. Kako nismo dobili odluku od Agencije za plaćanje, sportski centar na Livani neće
ići ove godine pa se zbog toga traži da se sredstva prebace na Centar za kulturu.
Vijećnica M. Čačić pitala je zašto se pristupilo izvođenju radova prije nego što su osigurana
sredstva, tko je započeo radove i tko ih je prekinuo. Vijećnici su zbog toga stigmatizirani i
prozivani od strane mještana. Moli odgovor u pisanom obliku.
Vijećnik R. Periša ističe kako je ovo najbolji primjer kako ne treba raditi u predizborno
vrijeme. Načelnik je započeo radove u predizborno vrijeme, a nije imao osigurana sredstva u
Proračunu. Nije protiv obnove ali ne na ovaj način koji je vrlo upitan u smislu zakonske
regulative. Podržava vijećnika D. Arnolda i traži od načelnika pravi rebalans Proračuna.
Smatra da sredstava očito ima ali ista nisu dobro raspoređena.
Vijećnik M. Brekalo traži pismeni odgovor od pravne službe na pitanje ima li pravo načelnik
potpisivati unaprijed ugovore o izvođenju radova s točnim financijskim troškovima bez
znanja, odluke Vijeća i bez osiguranih sredstava putem proračuna. Ako ima, do kojeg iznosa
ima pravo i da li je imao pravo potpisati ugovor za izgradnju pomoćnih prostorija bez odluke
Vijeća i bez osiguranih financijskih sredstava.
Predsjednik Vijeća smatra da ako Općina financira obnovu i izgradnju zgrade Centra za
kulturu, zgrada bi trebala biti stavljena na raspolaganje svim udrugama i političkim
strankama temeljem nekakvog pravilnika koji je donijelo Općinsko vijeće i koji je objavljen
u Službenom glasniku. Ne vidi razloga zašto bi pravo na zgradu imali samo umirovljenici i
izviđači.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 7 glasova za i 10 uzdržanih glasova nije donijelo Odluku o
osiguranju dodatnih sredstava u proračunu Općine Čepin za 2017. godinu za završetak
izvođenja radova na zgradi i pomoćnim prostorijama Centra za kulturu Čepin.
TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O OSIGURANJU DODATNIH SREDSTAVA U
PRORAČUNU OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU ZA ZAVRŠETAK
IZVOĐENJA RADOVA NA PRIKLJUČKU NA KANALIZACIJSKU MREŽU
DJEČJEG VRTIĆA „ZVONČIĆ“ U ČEPINU
Pročelnik K. Crnković upoznao je nazočne kako je vrtić podnio zamolbu za plaćanje računa u
iznosu od 6.665,00 kn za troškove iskopa za kanalizaciju.
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Vijećnik D. Arnold ističe kako je i ova točka zapravo rebalans Proračuna ali ima određeni
specifikum, pa se može napraviti iznimka i pod svaku cijenu odobriti sredstva jer se radi o
malom iznosu i vrlo ranjivoj populaciji.
U raspravi su sudjelovali: M. Brekalo, J. Đimber, K. Crnković, D. Arnold, R. Periša.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o osiguranju dodatnih sredstava u proračunu Općine Čepin za 2017. godinu
za završetak izvođenja radova na priključku na kanalizacijsku mrežu
Dječjeg vrtića „Zvončić“ u Čepinu
(Odluka je sastavni dio zapisnika)
TOČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINSKOM
NAČELNIKU OPĆINE ČEPIN ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG
STATUSA STANARA ZGRADE CENTRA ZA KULTURU ČEPIN
Pročelnik K. Crnković upoznao je nazočne kako su Vedran Tobijaš i Samir Ivošević uputili
dopis za pomoć u rješavanju stambenog statusa. Žive u stanu koji je dio Centra za kulturu
Čepin i predviđen je za rušenje. Ističe kako oni nemaju stanarsko pravo na stanu u kojem žive.
Vijećnici K. Rajtek i V. Pavleković smatraju da se mora pomoći stanarima u rješavanju
njihovog stambenog problema.
Vijećnik R. Periša smatra da treba ljude smjestiti, vodeći računa o troškovima, i pomoći im u
taženju trajnog rješenja.
Vijećnik Brekalo ponudio je pomoć u rješavanju problema putem braniteljskog statusa.
Predsjednik Vijeća smatra da treba pomoći stanarima, smatra da će načelnik postupiti
savjesno i zakupiti prostor na određeno vrijeme.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine Čepin za rješavanje
stambenog statusa stanara zgrade Centra za kulturu Čepin
(Odluka je sastavni dio zapisnika)
TOČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Pročelnici K. Crnković i T. Kuna u izlaganju su već objasnili kako je predmetnom
Povjerenstvu istekao četverogodišnji mandat, a zbog vjerojatnog proglašenje elementarne
nepogode od suše Povjerenstvo je potrebno imenovati što prije.
Vijećnik D. Arnold predlaže da se dosadašnjim članovima prolongira mandat.
Općinsko vijeće Općine Čepin prihvatilo je prijedlog da članovi Povjerenstva ostanu isti, te sa
16 glasova za i 1 uzdržanim glasom donijelo
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda
(Odluka je sastavni dio zapisnika)
TOČKA 13. RAZNO
Pročelnik K. Crnković upoznao je nazočne kako je svećenik crkve Presvetog trojstva odustao
od zahtjeva za sredstvima za obnovu tornja. Također je vijećnicima na stol dostavio zamolbu
Mariške Batrnek za plaćanjem kanalizacijskog priključka.
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Vijećnik M. Brekalo moli da mu se na slijedeću sjednicu pisanim putem dostavi odgovor na
slijedeća pitanja: da li su načelnik i njegovi zamjenici profesionalci i koji je iznos njihovih
bruto plaća, koliko je u Općini Čepin zaposlenih sa stalnim ugovorom o radu, koliko s
privremenim ugovorom o radu, koliko imamo vježbenika na praksi i njihove bruto plaće.
Također ga zanima da li je riješen problem gospodina Majdandžića pored čije je kuće Općina
Čepin izvodila radove, te tko će snositi odgovornost ako se čovjeku uruši kuća.
Vijećnica K. Rajtek postavila je pitanje vijećniku R. Periši da li je po prestanku dužnosti
vratio službenu karticu i službeni telefon.
Vijećnik R. Periša odgovorio je kako će odgovor dati u pisanom obliku. Na pitanje vijećnice
Rajtek koja su zadnja tri broja njegovog mobitela, vijećnik R. Periša odgovorio je da ne može
dati taj podatak.
Vijećnik R. Periša ističe kako u svezi zamolbe gđe Mariške Batrnek treba provjeriti s
načelnikom ima li poziciju za donošenja takve odluke, a ako nema zamolbu treba uputiti
Vijeću na rješavanje.
Predsjednik Vijeća ističe kako je zatražio da se u dnevni red uvrsti točka o načinu financiranja
izgradnje kulturnog centra, da se odredi izvjestitelj odnosno voditelj projekta koji će
vijećnicima stručno obrazložiti načine financiranja, obveze partnera u projektu, rokove
provedbe i projektne aktivnosti te omogućiti uvid u dokumentaciju, ugovor o projektu ako je
potpisan. Traži pismeni odgovor od zamjenika načelnika Žeravice na slijedeća pitanja: zašto
ta točka nije stavljena u dnevni red tko je dogovorio prekograničnu suradnju s kulturnoumjetničkim društvom Mohač, tko je pisao projekt (koja agencija), tko je u prijavi projekta
predviđen za voditelja projekta i kolika je plaća predviđena za voditelja projekta i na koji rok.
Vijećnik H. Hefer upoznao je nazočne s potrebom osnivanja još jedne jasličke grupe u vrtiću,
treba iznaći dodatna sredstva i angažirati još 1-2 voditeljice za još jednu grupu djece.
Predsjednik Vijeća upoznat je s tim problemom, predlaže organiziranje tematske sjednice s
temom dječjeg vrtića na koju će biti pozvani ravnateljica Centra za predškolski odgoj,
voditeljica vrtića u Čepinu i roditelji koji su na listi čekanja kako bi se iznašlo najbolje
rješenje.
Vijećnik M. Brekalo inzistira da se načelnik hitno zauzme za rješenje problema vrtića.
Viši savjetnik Ž. Mamić upoznao je nazočne kako je zgrada vrtića u vlasništvu Dječjeg vrtića
Osijek i unatoč nizu pokušaja Općina nije dobila zgradu u vlasništvo. Dječji vrtić Osijek
obavlja uslugu temeljem ugovora i Općina to sufinancira sa 600.000,00 kn godišnje. Smatra
da je ovo za Općinu povoljnija varijanta jer kod osnivanja vlastitog vrtića pojavio bi se još
čitav niz troškova. Smatra da je rješenje moguće povećanjem svote koja se sufinancira
Dječjem vrtiću Osijek iz koje će se plaćati još dvije tete.
Vijećnik H. Hefer upozorio je na problem malog broja upisanih učenika u OŠ V. Nazor,
smatra da bi uvođenjem cjelodnevnog boravka povećao broj učenika (mještani ne bi djecu
upisivali u osječke škole kao sada).
Sjednica je zaključena u 22,00 sata.
ZAPISNIČAR:
Lidija Tolj
KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2158/05-17-2
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč.spec.krim.
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
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1. Zoran Horvat _______________________
2. Miroslav Jerković ____________________
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