ZAPISNIK
Sa 04. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 28. rujna 2017. godine u prostorijama
Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 18,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Josip Skočibušić, utvrdivši da
je sjednici nazočno 9 izabranih članova Vijeća, te da Vijeće može pravovaljano odlučivati.
NAZOČNI ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Josip Skočibušić
2. Robert Periša
3. Josip Đimber
4. Hrvoje Hefer
5. Marko Brekalo
6. Melani Starčević
7. Marija Čačić
8. Dražen Arnold
9. Tanja Paun
SJEDNICI NISU NAZOČNI VIJEĆNICI:
1. Ksenija Rajtek
2. Boris Marks
3. Miroslav Jerković
4. Valentin Pavleković
5. Velimir Džambić
6. Zoran Horvat
7. Anamarija Gregić
8. Mario Žanko

Sjednici su također nazočni: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Tomislav Kuna, pročelnik,
Mirjana Cvitkušić, pročelnica, Željko Mamić, viši savjetnik, Krešimir Crnković, pročelnik.
Vijećnica Melani Starčević ispred kluba vijećnika Mosta predložila je donošenje Zaključka o
potrebi i provedbe ravizije poslovanja Općine Čepin kao i proračunskog nadzora od starne
Državnog ureda za reviziju i od strane Ministarstva financija. Razlozi za reviziju i proračunski
nadzor je da je zadnja revizija u Općini za 2010. godinu provedena u lipnju 2011. godine, da
načelnik ne stavlja Rebalans Proračuna iako je Proračun nedavno planiran s prihodima preko
10 milijuna kuna, znači ne pridržava se u biti Zakona o Proračunu. Sumnja se na
nenamjensko trošenje sredstava tijekom 2017. godine, probijanje stavke bez odobrenja Vijeća
i načelnik je sklapao ugovore s izvođačima bez osiguranih sredstava u Proračunu (ugovor za
zgradu umirovljenika 300.000,00 kn na stavici) ugovor potpisa na preko 500.000,00 kn.
Na pitanje vijećnika Josipa Đimbera kako će se ta točka zvati vijećnica Melani Starčević
ponovila je prijedlog dopune dnevnog reda koji bi glasio: „Donošenje Zaključka o potrebi
provedbe revizije poslovanja Općine Čepin kao proračunskog nadzora od strane Državnog
ureda za reviziju i od strane Ministarstva financija.
Predsjednik Općinskog vijeća Josip Skočibušić naveo je kako bi revizija poslovanja bila bi
od strane Državnog ureda za reviziju, a proračunski nadzor od strane Ministarstva financija.
Vijećnik M. Brekalo predložio je da ta dopuna bude točka 11., a točka 12. da bude „Razno.“
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Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA prihvatilo je prijedlog vijećnice M. Starević
da se u predloženi dopuni red uvrsti i točka: Donošenje Zaključka o potrebi provedbe revizije
poslovanja u Općini Čepin od strane Državnog ureda za reviziju i proračunskog nadzora od
strane Ministarstva financija.
Predsjednik Općinskog vijeća J. Skočibušić naveo je kako će se ta uvrštena točka staviti kao
11. točka dnevnog reda, a točka „Razno“ će biti 12. točka dnevnog reda..Upoznao je nazočne
sa predloženim dnevnim redom kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Polaganje prisege općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za
2017. godinu
4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Čepin kod Addiko Bank d.d.
5. Donošenje Odluke o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima
6. Donošenje Odluke o osiguranju dodatnih sredstava u Proračunu Općine Čepin za
2017. godinu za završetak izgradnje Trga palih branitelja u Čepinskim Martincima
7. 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
8. Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog
redarstva s Općinom Vuka
9. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
10. Donošenje Odluke o odobrenju zahtjeva društva Novi Agrar d.o.o. Osijek
11. Razno
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA usvojilo je predloženi dnevni red.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE ČEPIN
Vijećnik Hrvoje Hefer moli da se izmjeni dio zapisnika na 3. strani u rečenici „Vijećnik H.
Hefer pitao je da li netko….“ te napiše kako je on rekao na sjednici.
Sjednicu je napustio D. Tonkovac, općinski načelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA usvojilo je sa predloženom izmjenom
vijećnika Hvoja Hefera zapisnik sa 03. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin.
TOČKA 2. POLAGANJE PRISEGE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA
OPĆINSKOG NAČELNIKA
Predsjednik Općinskog vijeća J. Skočibušić naveo je kao općinski načelnik i zamjenik nisu
trenutno nazočni ovdje.
Vijećnik M. Brekalo postavio je pitanje pročelniku K.- Crnkoviću da li je gosp. načelnik ili
netko od njih obavezan prisustvovati na sjednicama Vijeća.
Odgovor je dao pročelnik Krešimir Crnković.
Vijećnik M. Brekalo naveo je kako je načelnik došao na sjednicu i u 18,15 sati napustio
sjednicu bez obrazloženja znači nema ga. Moli da se konstatira da je načelnik bio na sjednici i
da je napistio sjednicu.
2

Predsjednik Općinskog vijeća J. Skočibušić moli da se u zapisnik naznači da općinski
načelnik nije nazočan za vrijeme ove točke dnevnog reda.
TOČKA 3. DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 3. dnevnog reda. Prije
početka sjednice Općnskog vijeća vijećnici su na stol dobili i nadopunu za ovu točku dnevnog
reda.
Točku 3. dnevnog reda obrazložila je M. Cvitkušić, pročelnica. Navela je kako načelnik dva
puta godišnje podnosi izvještaj o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Proračuna. Izvještaj
mora biti u obliku kakav je propisan Zakonon. Sastoji se od općeg i posebnog dijela. U općem
dijelu su rekapitulacija svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Navela je kako se
Proračun donosi na trećoj razini, projekcije na drugoj, a izvještaj o izvršenju na četvrtoj. Uz
taj izvještaj o izvršenju ide izvještaj o zaduživanju i obrazloženje u kratkom obliku.
Vijećnk M. Brekalo postavio je pitanje vezano za stavke: „Rashodi za zaposlene“, „Ostali
nespomenuti rashodi“. Zanima ga koji su to nespomenuti rashodi budući da se radi o
ogromnim sredstvima.
Predsjednik Općinskog vijeća J. Skočibušić postavio je pitanje da li su u ovo Izvješće do
30.06. jesu li svi računi koji su do 6. mjeseca došli u Općinu ušli u ovo Izvješće.
Vijećnika M. Čačić zatražila je informaciju vezano za podatak o dugoročnom kreditu, budući
da je u Izvješću naznačno samo na dan 30. lipnja, o kakvom kreditu se radi, kada je podignut,
na koji rok, te par osnovnih informacija vezano za isti.
Predsjednik Općinskog vijeća J. Skočibušić naveo je kako je Proračun planiran u iznosu od
cca 59 milijuna kuna. Budući da su pomoći iz državnog i županijskog proračuna cca
24.922,00 milijuna kuna., a realiziran je u iznosu od 483.753,00 kn, odnosno 1,94% do kraja
6. mjeseca, pa ga zanima postoji li budući da sukladno Zakonu o proračunu, Proračun mora
biti uravnotežen, što je i jedan uvjet za Proračun, da li je ovaj Proračun uravnotežen i postojii
li potreba da se uravnoteži kroz jedan sveobuhvatni rebalans Proračuna.
Obrazloženje na posavljena pitanja vijećnika dala je pročelnica M. Cvitkušić.
Vijećnik Hrvoje Hefer postavio je pitanje da li se o ovom Izvješću glasa ili se prima na
znanje.
Krešimir Crnković, rekao je kako je Zakon o proračunu propisao da predstavničko tijelo
donosi Izvješće, to je članak 109. stavak 2. Zakona o proračunu, te da predstavničko tijelo
donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.
Vijećnik Hvoje Hefer zamolio je da se to provjeri, te da Vijeće u prošlom sazivu nije glasalo
za to nego je samo primilo na znanje, te da ukoliko je potrebno da se napravi 5 minuta stanke.
Mišljenja je da je Vijeće uvijek to primalo na znanje. Također je istaknuo kako on može
glasati o čemu ne odlučuje.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: D. Arnold, H. Hefer.
Predsjednik Općinskog vijeća napravio je 5 minuta stanku.
Nakon stanke predsjednik Općinskog vijeća J. Skočibušić rekao je kako je provjerio sa
pročelnikom te da se ne donosi Odluka nego da se donosi samo Izvješće. Naveo je da je to
samo formalnost, i ono se objavljuje u „Službenom glasniku“ i ide prema Ministarstvu
financija i objavljuje se na službenim stranicama Općine.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU
(Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu
sastavni je dio Zapisniku)
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TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU OPĆINE
ČEPIN KOD ADDIKO BANK DD
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 4. dnevnog reda.
D. Tonkovac, općinski načelnik upoznao je nazočne sa točkom 4. dnevnog reda kako je za
2017. g. planirano 2.000,000,00 kn da se zaduži za biciklističke staze. Odluka je donesena na
izglasavanju Proračuna. Nije se uspio realizirati kredit jer nije bilo Vijeća. Moli da se usvoji ta
točka ukoliko se to želi.
Vijećnik M. Brekalo naveo je kako je on na prošloj sjednici upozorio i da je to zakonska
odluka, te da su molili da im se dostavi dokumentacija s kim je sklopljen ugovor, koliko nas
košta staza, koliko staze gradimo, koliko fali novaca. Zanima ga zašto im se to ponovno ne
dostavlja.
D. Tonkovac, općinski načelnik odgovorio je pitanje vijećnika M. Brekala.
D. Tonkovac, općinski načelnik nadalje je naveo da je izvođač Vuka d.d. Investicija je cca
2.139.000,00 kn. U iznosu od 2.000.000,00 kn se planira zadužiti kreditno, a 139.000,00 kn se
planira platiti iz našeg Proračuna. U proračunu za 2017. godinu planirano je pola milijuna
naših sredstava, a 2.000.000,00 kn iz kredita. Vijeće donosi tu Odluku. Najpovoljnija banka je
Addiko banka s fiksnom kamato od 2,3%.
Vijećnika M. Brekala istaknuo je kako se vijećnicima i dalje ne dostavljaju materijali,
apstruira ih se, manipulira, moli da im se kaže za što glasaju da im se priloži uz materijale, te
da nije problem da se to donese, ali moli da im se kaže za čega glasaju, te istaknuo da je to
normalan rad u svim normalim vijećima i općinama da se uz točku dnevnog reda dostave
kompletni materijali za koje se treba donijeti odluka, a oni to ne dobivaju.
D. Tonkovac, općinski načelnik zatražio je stanku te zamolio Krešimira Crnkovića,
pročelnika da iskopira Ugovor sa Vukom d.d. i dostavi vijećnicima. Naveo je da je provedena
i javna nabava.
Vijećnik M. Brekalo postavio je pitanje općinskom pravniku vezano za Ugovor sa Vukom
d.d. u iznosu do 2.300.000,00 kn s obzirom da nema odluke Vijeća i da nije ovaj trošak
predviđen Proračunom da li je taj potpisani Ugovor u skladu sa Zakonom
Vijećnik M. Brekalo mali da se u zapisnik konstatira da pročelnik pravnih poslova u Općini
Čepin nije pročitao Ugovor, da nema pojma o potpisanom Ugovoru.
Krešimir Crnković, pročelnik naveo je da ima pojma, ima ga u svojoj evidenciji, ali ga on nije
radio, a da ga je on radio ne bi bila javna nabava, te da on nije ovlašten provoditi javnu
nabavu.
D. Tonkovac, općinski načelnik istaknuo je da pročelnik ne radi javnu nabavu, te istaknuo da
je Vijeće dalo suglasnost kada je izglasalo Proračun.
Vijećnik M. Brekalo moli da se konstatira da gosp. Načelnik vrijeđa vijećnike, a njega ne
vrijeđa niko.
D. Tonkovac, općinski načelnik moli da gosp. Brekalo ne vrijeđa njegove pročelnike.
Vijećnik D. Arnold postavio je pitanje vezano za iznos od cca 2.300.00 kn da li je to za stazu
koja se radi od benzinske pumpe do pošte i onaj dio za Livanu, te da li u taj iznos ulaze i
jedna i drga faza.
Odgovor je dao D. Tonkovac, općinski načelnik.
T. Kuna, pročelnik, istaknuo je kako je bitno za napomenuti da su prošle godne tri biciklista
na području Općine Čepin smtno stradala jedan kod prelaza Bile, jedan kod Paralele i jedna
mlađa osoba na Livani. Istaknuo je kako su najveći problem biciklisti koji su nezaštićeni, te
da će se to tim potezom to riješiti.
Odgovor je dao Dražen Tonkovac, općinski načelnik, te istaknuo kako se vijećnici tu
zabavljaju s glupostima i sram ih može biti, moli da to uđe u zapisnik.
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J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća postavio je pitanje općinskom načelniku zašto se
već kad se krenilo u radove, a znalo se da nisu osigurana sredstva iz urbane aglomeracije
zašto se nije prvo Livana odradila, taj dio koji je prometno nakritičniji, a radio se prvo ovaj
dio u centru Čepina, a Livana naknadno
Odgovor je dao D. Tonkovac, općinski načelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova UZDRŽAN nije donijelo Odluku o kratkoročnom
zaduženju Općine Čepin kod Addko Bank d.d.
J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća moli da vezano za ovu točku dnevnog uđe u
zapisnik obrazloženje ispred Kluba vijećnika Mosta da su oni uzdržani iz raloga što nisu
sudjelovali u donošenju Proračuna za ovu godinu i smatraju da je prije odluke o kreditnom
zadužeju trebalo pred Vijeće staviti kvalitetan, odnosno cjelovit Rebalans Proračuna da se vidi
postoje li u Proračunu sredstava za dovršetak staze i može li se Općina uopće zadužiti
kratkoročno za 2.000.000,00 kn.
TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O KAPITALNIM PROJEKTIMA KOJI SE
FINANCIRAJU KREDITNIM SREDSTVIMA
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i mateijal za točku 5. dnevnog reda.
Vijećnike sa točkom 5.dnenvog reda upoznao je D. Tonkovac, općinski načelnik, te naveo
kako će se na osnovu te odluke pokrenuti nekakva financijska zaduživanja. Budući da su to
malo veći iznosi prvo će se zatražiti odobrenje Minstarstva financija i kada se dobije
odobrenje od Ministarstva financija ide se na raspisivanje javne nabave. Na to se javljaju
banke koje daju svoje ponude i svoje kamate. Isto to sve dolazi na Vijeće i ono o tome
odlučuje hoće li se o tome zadužiti ili se neće o tome zadužiti. Vezano za kulturno
umjetničko društvo Općina Čepin je potpisala Ugovor sa izvođačem i ove godine kreće u
izgradnju. Nije se moglo čekata da se Vijeće odluči hoće li se to graditi ili neće. Sam projekt
traje od 01.07. i završetak je kraj slijedeće godine. Općina Čepin je dobila 2.500.000,00 kn, i
sve što se u tom vremenskom razdoblju ne završi Općina Čepin neće dobiti novce. Općina
Čepin nema 4.600.000,00 kn. Naveo je ako se danas da odluka za kulturno umjetničko
društvo, do kraja godine se treba pripremiti papirologija i sva odobrenje od Ministarstava, da
bih se krenilo u projekt nominiranja i raspisivanja javne nabave. Nave je kako će se dobiti
2.500.000,00 kn s prekogranične suradnje i 2.000.000,00 kn bi stavili na kredit. Vezano za
industrijsku zonu Općina Čepin je prije tjedan dana nominirala projekt. Općina ima odluka o
kapitalnim investicijama za industrijsku zonu i o zaduženju na 8.000.000,00 kn. Raspisana je
javna nabava. U javnoj nabavi su se javile 3 tvrtke. Vrijednost industrijske zone je
11.000.000,00 kn. Za javnu nabavu s nikim nije potpisan Ugovor jer imamo nestabilno
Vijeće. Naveo je kako je on na svoju roku potpisao Ugovor da se imaju osigurana sredstva jer
nije mogao čekati Vijeće da se ono predomisli želi li ono da se nešto gradi ili ne želi. Moli da
se uvaži ova odluka o kapitalnim projektima i da vijećnici glasaju ZA.
Vijećnik D. Arnold upozorio je na zaduženje Općine do 20%, te ga zanima koliko će trajati da
se dobije od Ministarstva da uđe u uvidu u našu situaciju za raspolaganje proračunskim
sredstvima da bih se odobrio ovakav veliki kredit.
J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća postavio je pitanje zašto se ne razdvoje ova dva
kapitalna projekta zbog gospodarske zone, a zbog puno većeg iznosa koji se traži za
gospodarsku zonu.
Obrazloženje na postavljeno pitanje vijećnika D. Arnolda dali su D. Tonkovac, općinski
načelnik, M. Cvitkušić, pročelnica.
Vijećnik Hrvoje Hefer zatražio je stanku.
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Vijećnica M. Čačić postavila je pitanje s obzirom na tako visok iznos investicije za
gospodarsku zonu, zanima ju da li ima već tako velik interes poduzetnika, gospodarstvenika
koji će raditi u toj gospodarskoj zoni.
Odgovor je dao D. Tonkovac, općinski načelnik.
Vijećnik Hrvoje Hefer zatražio je kratku stanku.
Vijećnik M. Brekalo predložio je da se ova dva projekta „Izgradnja prometne i komunalne
infrastukture „Gospodarska zona Čepin“ i „Izgradnja i rekonstrukcija Centra za kulturu“
razdvoji i da se ovaj „Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture “Gospodarska zna
Čepin“ trenutno izbaci i da se izglasa samo „Izgradnja i rekonstrukcija Centra za kulturu“.
Moli da se u zapisnik stavi kako nema ekonomske studije o isplativosti izgradnje
gospodarske zone. Tek kada se bude imala jedna takva studija koja će imati imena poduzeća
koja su zainteresirana raditi u našoj zoni, on osobno može dići ruku za jedno ovako veliko
zaduženje.
Vijećnik H. Hefer smatra da se ne smije raditi na tome da se radi protiv sebe i protiv Čepina.
Slaže se sa kolegom Brekalom i podržava rad KUD-a i da se završi naša zgrada. Što se tiče
poslovne zone o tome se uvijek može razgovarati, nada se da će se nedoumice riješiti na
obostrano zadovoljstvo, te smatra da treba donijeti tu odluku i da Centar za kulturu treba
završiti.
Vijećnik D. Arnold podržava projekt Centar za kulturu, te da treba pozvati poduzetnike da se
vidi koliki je interes, te napraviti jednu projekciju koliko ima zainteresiranih, te sigurno da će
u tom pravcu i krenuti potreba za zonom.
Vijećnik R. Periša istaknuo je kako bez industrijske zone nema napretka i opstanka Čepina, te
je i ista ključni projekt svih projekata Općine Čepin. Slaže se vijećnicima, treba razdvojiti ova
dva projekta. Drugi projekt je gotova stvar, prekogranična suradnja, potpisani su ugovori i
sporazumi, i to je ono što se želi i za projekt gospodarske zone. Ističe kako se neće donositi
odluka za koju nema stopostotne sigurnosti da će se moći isfinancirati.
J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća postavio je pitanje pročelnici M. Cvitkušić da li
se Općina Čepina može uopće zadužiti za 11 milijuna kuna za zonu ako se zaduži sada za
2.500.000,00 kn za kulturni centar, plus još ove kredite koje imamo.
Odgovor su dali M. Cvitkušić, pročelnica i D. Tonkovac, općinski načelnik.
J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u Odluci u članku 1. briše u
tablici prvi redak „Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture „Gospodarska zona Čepin“
i da u istoj tablici ostane samo redak „Izgradnja i rekonstrukcija Centra za kulturu“.
Općinsko vijeće Općine Čepin, prihvatilo je prijedlog predsjednika Općinskog vijeća i sa 9
glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
Dražen Tonkovac, općinski načelnik moli da uđe u zapisnik da on više neće prijaviti ni jedan
projekt za Općinu Čepin i da su za to zaslužni vijećnici Mosta, HDZ-a i nezavisne liste s
ovakvim ponašanjem kakvim trpi već 4 mjeseca.
J. Skočibušić, predsjednik Općinsko vijeća moli da uđe u zapisnik obrazložemje ispred kluba
vijećnika Mosta da su podržali ovu točku kulturnog centra zato što je to prvi projekt u Općini
Čepin koji se financira sredstvima iz EU fondova ako se izuzme projekt Vodovoda-Osijek
koji je radio Grad Osijek odnosno Vodovod-Osijek za izgradnju kanalizacije. Ako se
usporedimo s nekim drugim sličnim općinama misli da smo u velikom zaostatku. Naveo je
Općinu Antunovac koji su milijune i milijune eura već povukli iz EU fondova, te da su to
napravili zato što imaju razvojnu agenciju, a što je jedan od raloga.
6

D. Tonkovac, općinski načelnik moli da uđe u zapisnik da je se na isti taj natječaj gdje je se
prijavila Općina Čepin prijavila i Općina Antunovac za proširenje svoje industrijske zone.
Vijećnik M. Brekalo moli da uđe u zapisnik da kulturni centar nije projekat Općine Čepin
nego je projekat grada Mohača u kojem je Općina Čepin samo partner, i da Općina Čepin iz
ni jednog projekta nije ostvarila ni lipu iz nikakvih fondova.
D. Tonkovac, općinski načelnik istaknuo je kako je to jedni projekt koji je prošao u OBŽ, te
da je Općina Čepin sebi tražila partnera i našla partnera preko Mađarske ambasade i došla do
grada Mohača, te istaknuo da nije grad Mohač našao Općinu Čepin nego je Općina Čepin
našla grad Mohač.
J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća naveo je kako se nagodinu mijenja Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu pa će se ljudima koji nisu zaposleni pravedno podijeliti
poljoprivredno zemljište da ne sele u Irsku i Njemačku. Napraviti će se javni poziv,
povjerenstvo osnovati i natječaj.
D. Tonkovac, općinski načelnik moli da uđe u zapisnik, te upitao kome će se uzeti zemlja
Piuniću ili kome.
J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća naveo je da se zemlja neće nikome uzeti
TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O OSIGURANJU DODATNIH SREDSTAVA U
PRORAČUNU OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU ZA ZAVRŠETAK
IZGRADNJE TRGA PALIH BRANITELJA U ČEPINSKIM MARTINCIMA
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 6. dnevnog reda.
Točku 6. dnevnog reda obrazložio je Dražen Tonkovac, općinski načelnik, te naveo kako je se
30.000,00 kn dobilo od Ministarstva branitelja. Proračunom je planirano 50.000,00 kn. Po
troškovniku ustanovljeno je da fali 50.000,00 kn, pa moli da se taj iznos prebaci sa stavke na
stavku i da se to završi.
Vijećnik M. Brekalo je za to da se ova sredstva daju ali kada se bude radio Rebalans Općine
Čepin neka se to kroz Rebalans riješi.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova UZDRŽAN nije donijelo Odluku o osiguranju
dodatnih sredstava u Proračunu Općine Čepin za 2017. godinu za završetak izgradnje Trga
palih branitelja u Čepinskim Martinaca.
D. Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako je se zadnji puta donijela odluka za vrtić, a
sada gosp. M. Brekalo traži za Trg branitelja Rebalans, te da je to zbog vrtića bilo zato što
tamo radi gđa. Hefer, gđa. Brekalo zato je to moralo proći, a ovo sada za branitelje ne mora
proći.
TOČKA 7. 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
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 7. dnevnog reda.
Vijećnica M. Čačić postavila je pitanje vezano uz iznose iz Ugovora.
Objašenje je dao D. Tonkovac, općinski načelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova UZDRŽAN nije donijelo Odluku o osiguranju
dodatnih sredstava u Proračunu Općine Čepin za 2017. godinu za završetak izvođenje radova
na zgradi i pomoćnim prostorijama Centra za kulturu Čepin.
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J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća moli da uđe u zapisnik te postavio pitanje
općinskom načelniku vezano za prostorije udruge umirovljenika i izvođača, te naveo kako
postoje prostorije koje su u vlasništvu RH gdje je bio bivši Dom da psihički oboljele osobe
kod dvorca (barake) koje su u još u relativno dobrom stanju i trenutno su na korištenju MUP-a
i oni navodno imaju nekakve planove da bi tamo obnavljali tu zgadu za prihvat azilanata.
Budući da sad po medijima piše da se azilanti iz zgrade Porin u Zagrebu premještaju kod
Vrbanje i da će tamo biti smještani, pa postoji opasnost, odnosno mogućnost ako dođe do
migrantske krize i ako nam vrate dio migranata iz europskih zemalja da se ti migranti smjeste
u tu zgradu koju MUP koristi i namijenjen za smještaj migranata, te da bi bilo dobro da
načelnik poduzme inicijativu i zahtjev prema MUP-u i Ministarstvu državne imovine da se ta
zgrada sa MUP-a vrati na Općinu Čepin i da se prostorije u toj zgradi da se za iste raspiše
natječaj i dodjeli svim udrugama na korištenje.
Vijećnik D. Arnold istaknuo je da nito nije protiv da se završi ta zgrada umirovljenika, a svi
znaju koji je to problem njihov bio oduvijek. Naveo je kako je potrebno napraviti kompletan
Rebalans i u njega staviti sve što je potrebn, kao i te tri, četiri ključne točke da vijećnici imaju
cjeloviti i kompletan uvid u Rebalanbs da Vijeće to može usvojiti i da ti umirovljenici tamo
ne trče po ulici, a ne mogu se pripremiti za suncokrete jer su 4-5 mjeseci bez tih prostorija, a
to je koda si im uzeo dnevni sobu.
TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA
POLJOPRIVREDNOG I KOMUNALNOG REDARSTVA S OPĆINOM VUKA
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 8. dnevnog reda.
Točku 8. dnevnog reda obrazložio je T. Kuna, pročelnik, te naveo kako se Ovom Odlukom
daje suglasnost da načelnik potpiše da Općina Čepin i Općina Vuka zajedno obavljaju
djelatnosti na području poljoprivrednog i komunalnog redarstva. Općina Vladislavci više ne
žele i izašla je iz te priče i vjerojatno ide u smjeru da zaposle vlastitog poljoprivrednog i
komunalnog redara.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva
s Općinom Vuka
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA
Vijećniici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 9. dnevnog reda.
Točku 9. dnevnog reda obrazložio je T. Kuna, pročelnik, rekavši da je Vijeće Općine Čepin
dobilo zahtjev da se izda pravo građenja za upravnu zgradu društva Komunalac na dvije
čestice koje su u vlasništvu Općine Čepin da će se uz suglasnost Općine Čepin na toj čestici u
budućnosti napravi objekat kojeg bi koristila tvrtka Komunalac. Naveo je kako još nije u
izradi ni projektna dokumentacija, ni natječaj, te da se ide u smjeru da se na tim česticama
izgradi zgrada tvrtke Komunalac.
D. Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako je to područje stare Policijske postaje. Naveo je
da je to program HSS-a da se tamo preseli i napravi novi objekat za komunalnu firmu, te da se
nije moglo krenuti u realizaciju dok se nije riješilo sa bivšim vlasnicima, a što je sada
riješeno. Moli da vijećnici dignu ruku da HSS-ov projekt da se preseli tamo gdje se treba i
biti.
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Vijećnik D. Arnold naveo je kako je on osobno kao i vijećnica dr. T. Paun također su za to da
se omogući i krene u realizaciju tog projekta, tim više što to nije vezano za nikakve ruralne
granične suradnje i slično, a kasnije će se vidjeti iz kojih će se sredstava to financirati.
D. Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako taj objekat ugrožava sve mještane i moli da se
izglasa ta odluka da se može krenuti u rušenje tog objekta. Naveo je kako se želi preseliti u
centar Čepina, Urednost se gasi do kraja godine, te isto tako se želi napraviti veća mrtvaćnica
u sklopu toga, kao i auto park za sve strojeve.
U raspravi su sudjelovali: D. Arnold, M. Brekalo.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o osnivanju prava građenja
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU ZAHTJEVA DRUŠTVA
NOVI AGRAR D.O.O. OSIJEK
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 10. dnevnog reda.
Točku 10. dnevnog reda obrazložio je T. Kuna, pročelnik rekavši da je tvrtka Novi Agrar
d.o.o. Osijek dostavila zamolbu da im se umanji zakupnina u iznosu od 19.973,94 kn iz
razloga što im je prilikom radova na izgradnji ceste u Industrijske zone nastala šteta na usjevu
šećerne repe.
D. Tonkovac, općinski načelnik moli da se ispravi što je rekao pročelnik T. Kuna da šteta nije
nastala prilikom radoma na izgradnji ceste nego na izgradnji kanalizacije i vode u
Industrijskoj zoni. Radi se o 3 ha šećerne repe. Predlaže da im se oprosti taj zakup.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA donijelo je
ODLUKU
o odobrenju zahtjeva društva Novi Agrar d.o.o. Osijek
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 11. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O POTREBI PROVEDBE REVIZIJE
POSLOVANJA U OPĆINI ČEPIN OD STRANE DRŽAVNOG UREDA ZA
REVIZIJU I PRORAČUNSKOG NADZORA OD STRANE MINISTARSTVA
FINANCIJA
Uvodno vijećnica predlagatelj ispred Kluba vijećnika Mosta M. Starčević navela je da su
razlozi za reviziju i proračunski nadzor je zadnja revizija u Općini za 2010. godinu provedena
je u lipnju 2011.g.. Načelnik ne stavlja Rebalans iako je Proračun nedavno planiran s
prihodima oko 50 milijuna kuna, ne pridržava se odredbi Zakona o Proračunu. Sumnja se na
nenamjensko trošenje sredstava tijekom 2017. godine. Probijanje stavki bez odobrenja Vijeća,
i načelnik je sklapao ugovore s izvođačima bez osiguranih sredstava u Proračunu. Ugovor za
zgradu umirovljenika 300.000,00 kn na stavci i ugovor potpisan na preko 500.000,00 kn.
D. Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako se on ne boji Rebalansa, a ako je što pogriješio,
pogriješio je zbog takvih odluka koje donosi ovo Vijeće i moli da to uđe u zapisnik.
Vijećnik M. Brekalo istaknuo je kako je on prošli puta podnio nekakve zahtjeve da mu se
pismenim putem dostave informacije, pa ga zanima da li mu je se to pripremilo.
K.Crnković, pročelnik naveo je kako to nije stigao napaviti od posla, te će to na slijedećoj
sjednici svima dostaviti.
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D.Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako je od vijećnika revizija mještani, a njegova
revizija su Ministarstvo financija, revizija, a u 12. mjesecu će vijećnicima biti revizija od
mještana i moli da to uđe u zapisnik.
J. Skočibušić, predsjednik Općinskog vijeća vezano za ovu točku pročitao je što je
proračunski nadzor i zašto se traži proračunski nadzor.
Vijećnik M. Brekalo predložio je da se zatraži izvanredni nadzor.
Josip Skočibušić, predsjednik općinskog vijeća pročitao je zaključak o potrebi provođenja
revizije od strane Državnog ureda za reviziju i izvanrednog proračunskog nadzora od strane
Ministarstva financija i iznio razloge za isto.
D. Tonkovac, općinski načelnik moli da uđe u zapisnik da Općina Čepin ima svake godine
reviziju. Također moli da uđe u zapisnik da je Općina Čepin dominirala projekt Centra za
kulturu taj projekt Ministarstvu graditeljstva sa pola milijuna kuna, sa 300.000,00 kn naših i
to je 800.000,00 kn.
Općinsko vijeće Općine Čepin prihvatilo je prijedlog Kluba vijećnika MOST-a i sa 9 glasova
ZA donijelo je
ZAKLJUČAK
o potrebi provođenja revizije od strane Državnog ureda za reviziju
i izvanrednog proračunskog nadzora od strane Ministarstva financija
(Zaključak je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 12. RAZNO
Vijećnica M. Čačić upoznala je nazočne članove Općinskog vijeća kako u njezinoj
neposredno blizini ima jedan ozbiljan egzistencijalan problem obitelj Medved. Misli da
nikada nisu bili u takvom egzistencijalnom problemu kao što su sada, to je sada kritično. On
je teško bolestan, nepokretan, supruga ga njeguje u vrlo, vrlo teškim uvjetima. Ona je osoba
bez dokumenata. Zamolila je sve vijećnike skupa sa mogućnošću ishođenja dokumenata, da
joj se pomogne da dođe do tih hrvatskih dokumenata. Također je navela da se od nje traži da
odlazi na Filozofski fakultet i polaže hrvatski jezik koji bi trebala uplatiti 1.500,00 kn, a ona
dobiva mjesečno 800,00 kn. Predložila je da se gđi. Medved pomogne na način da se izbjegne
ta obaveza ili da joj se pomogne da dođe do tih sredstava da ona to što brže odradi, jer može
se dogoditi da on ubrzo premine i da ona ostane bez ičega i neće moći ostvariti svoja prava.
Također je navela da nemaju ni osiguran ogrjev za zimu. I treći veliki problem je da oni
nemaju ni kupaonu, peru se vani i nemaju osnovne higijenske uvjete. Predložila je budući da
su se vijećnici odrekli svoje vijećničke naknade, te ako su ta sredstva raspoloživa da se na taj
način preusmjere najpotrebnijima. Predlaže da se pošalje nekoga od izvođača radova da
procjeni taj iznos, i da im se osposobi kupaona i osigura ogrjev.
Krešimir Crnković, pročelnik naveo je vezano za ogrjev da oni moraju donijeti Rješenje od
Centra za socijalnu skrb i isti donijeti u Općinu jer Županija isplaćuje novce za ogrjev i bez
tog Rješenja ona u Općini ne može ostvariti pravo na ogrjev.
Ž. Mamić, viši savjetnik upoznao je nazočne sa precedurom koju je potrebno napraviti da bih
osoba bila korisnik sufinanciranja troškova stanovanja od strane Općine Čepin. Također je
predložio da se može napraviti nekakva humanitarna akcija.
D. Tonkovac, općinski načelnik slaže se s tim da se pomogne toj obitelji.
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Vijećnik D. Arnold, predložio je da općinski načelnik pokuša riješiti i pomoći iz socijalnog
programa ono što je njima najpotrebnije.
Sjednica je zaključena u 20,55 sati.
ZAPISNIČAR:
Mladenka Bagarić
KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 21589/05-17-2
Čepin, 28. rujna 2017.
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