ZAPISNIK
Sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 08. studenog 2017. godine u 19,00
sati u prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Robert Periša, utvrdivši da je sjednici
nazočno svih 17 vijećnika, te da Vijeće može pravovaljano odlučivati.
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
1. Robert Periša
2. Ksenija Rajtek
3. Boris Marks
4. Miroslav Jerković
5. Valentin Pavleković
6. Velimir Džambić
7. Zoran Horvat
8. Anamarija Gregić
9. Josip Đimber
10. Melani Starčević
11. Josip Skočibušić
12. Mario Žanko
13. Marko Brekalo
14. Marija Čačić
15. Dražen Arnold
16. Tanja Paun
17. Hrvoje Hefer, došao prije usvajanja dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća Robert Periša upoznao je nazočne sa predloženim redom.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Čepin
3. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Čepin
4. Donošenje Odluke o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine
Čepin
5. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća Općine Čepin
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za
razvoj
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Čepin
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
10. Razno
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 05. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
ČEPIN
Vijećnik J. Skočibušić, budući da nije bio nazočan na prošloj sjednici Vijeća osvrnuo je se na
točku 17. u zapisniku, te moli da se u isti ubaci odgovor na pitanje predsjednika Vijeća, a koji
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je dao gosp. Ivan Žeravica. Osvrnuo je se i na točku 19. dnevnog reda, te moli objašnjenje za
istu.
Odgovor je dao općinski načelnik D. Tonkovac te rekao da su na prošloj sjednici Vijeća
izglasane Izmjene i dopune Proračuna i budući da su iste izglasane ovo Vijeće je ustanovilo
da je nepotrebno zvati Reviziju pošto Reviziju imamo svake godine i ne bježi se od revizije,
niti se bojmo od Revizije, a nije se bojao ni bivši načelnik gosp. D. Arnold, te misli da se mi
najmanje trebamo bojati.
Vijećnik D. Arnold moli da ubuduće kada vijećnici postave pitanja na sjednici da ista ne budu
sastavljena od pet redova u zapisniku, a i da odgovor koji se da na Vijeću bude kratko sadržan
u Zapisniku.
Vijećnik H. Hefer moli da se u zapisniku pod točkom 6. dnevnog reda gdje se navodi da je
vijećnik „V. Pavleković predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja Općinskog vijeća…
ispred kluba vijećnika HDZ-a i HSS-a…., makne „ispred kluba vijećnika HDZ-a“.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 11 glasova ZA, 1 glasom PROTIV, 5 glasova SUZDRŽAN
usvojilo je zapisnik sa 05. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin.
TOČKA 2. DONOŠENJE RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA
ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE ČEPIN
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 2. dnevnog reda.
Točku 2. dnevnog reda obrazložio je K. Crnković, pročelnik, te istaknuo kako je bivša
koalicija donijela svoj prijedlog, a sadašnja utvrđuje svoj prijedlog. Imenovano Povjerenstvo
je potrebno razriješiti da bi se imenovali novi članovi Odbora.
Vijećnica M. Čačić ispred Kluba vijećnika Mosta predložila je: za predsjednika Josipa
Skočibušića,, za člana Krešimir Crnkovića, za ostale članove: Sanju Jukić, Ana-Mariju
Buljan i Josipa Karačića.
Vijećnik V. Pavleković ispred većine predložio je: za predsjednicu Melani Starčević, za
članove: Maricu Beraković, Maju Čepo, Ana-Mariju Buljan i Krešimira Crnkovića za člana.
U raspravi su sudjelovali vijećnici: D. Arnold, M. Čačić.
Predsjednik Općinskog vijeća R. Periša dao je na glasovanje prijedlog kojega je predložila
većina vijećnika i to: za predsjednicu Melani Starčević, za članove: Marica Beraković, Maja
Čepo, Ana-Marija Buljan i Krešimir Crnković.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 4 glasa PROTIV, 3 glasa SUZDRŽAN –
donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Čepin
(Rješenje je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD PREDSJEDNIKU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 3. dnevnog reda.
Općinski načelnik naveo je kako je njegov prijedlog da naknada za rad predsjedniku
Općinskog vijeća bude 3.000,00 kn. Također je naveo kako je do sada bilo da su vijećnici
radili bez naknade, a sada je svim vijećnicima omogućeno ukoliko netko ne želi naknadu ili se
želi od nje odreći može popuniti Izjavu koju su svi vijećnici dobili u materijalima za ovu
sjednicu Vijeća. Naveo je da oni koji ne žele naknadu ili se žele od nje odreći ista ostaje u
općinskom proračunu i o njoj odlučuje načelnik i pročelnici u kojem smjeru će se ista
preusmjeriti.
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Vijećnik D. Arnold istaknuo je kako su velika davanja na vijećničke naknade, te da je cilj
odricanja od vijećničkih naknada bio da se ta sredstva preusmjere ka nekom projektu (ili
prema besplatnim udžbenicima, prema besplatnoj kuhinji ili za neki drugi projekt). Naveo je
da je to dosta veće povećanje u odnosu na prošli saziv Vijeća.
Vijećnik J. Skočibušić smatra da je ta naknada dosta velika.
U raspravi su sudjelovali: D. Arnold, J. Skočibušić.
Obrazloženje su dali općinski načelnik D. Tonkovac i predsjednik Općinskog vijeća R. Periša.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 6 glasova PROTIV, 2 glasa SUZDRAŽAN
donijelo je
ODLUKU
naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća
Općine Čepin
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD POTPREDSJEDNICIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 4. dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 6 glasova PROTIV, 2 glasa SUZDRŽAN
donijelo je
ODLUKU
o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća
Općine Čepin
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE ČEPIN
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 5. dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova ZA, 6 glasova PROTIV, 2 glasa SUZDRŽAN
donijelo je
ODLUKU
o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća
Općine Čepin
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 6. dnevnog reda.
Točku 6. dnevnog reda obrazložio je direktor poduzeća Urednost d.o.o. Čepin i Komunalac
Čepin d.o.o. Ž. Barišić, te naveo kako se ovom Odlukom donosi pravo da Vodovod-Osijek
postaje isporučitelj vodnih usluga za naselje Beketinci. Također je naveo kako je u sklopu
Projekta Osijek RVS koji je europski projekt završena i distributivna mreža naselja Beketinci
i njihov prijedlog je da Vodovod-Osijek bude na tom području i isporučitelj vodnih usluga.
Vijećnik M. Brekalo postavio je pitanje zašto su Beketinci do sada bili isključeni iz tog
projekta.
Vijećnik J. Skočibušić postavio je pitanje kada će se pripojiti komunalno poduzeće, odnosno
poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju „Urednost“ Vodovodu-Osijek, što će biti nakon
pripojenja, tko će onda biti distributer, odnosno opskrbljivač vode.
Odgovore na postavljena pitanje vijećnika dao je direktor poduzeća Urednost d.o.o. Čepin i
Komunalac Čepin d.o.o., Ž. Barišić.
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Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 7. dnevnog reda.
Točku 7. dnevnog reda obrazložio je direktor poduzeća Urednost d.o.o. Čepin i Komunalac
Čepin d.o.o., Ž. Barišić, te naveo kako se radi o proširenju onih infrastrukturnih objekata koji
bi se trebali financirati ili sufinancirati od strane komunalnog poduzeća. Radi se o
gospodarskoj zoni Čepin, o projektiranju kanalizacijske mreže u naselju Beketinci i
projektiranju kanalizacijske mreže u Č. Martincima i Čokadincima. Također je naveo da se
ovom Odlukom potvrđuje da su ti projekti od strateškog interesa za Općinu Čepin i da se tim
sredstvima za naknadu za razvoj mogu sufinancirati ili financirati navedeni projekti.
Vijećnik J. Skočibušić postavio je pitanje vezano za komunalnu infrastrukturu u gospodarskoj
zoni Čepin iz kojih se izvora financiraju, odnosno iz kojih sredstava su uložena sredstava za
izgradnju komunalne infrastrukture i koji su to iznosi do sada. Zanima ga je li što u izgradnji
komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Čepin utrošeno iz naknade za razvoj.
Odgovor je dao direktor poduzeća Urednost d.o.o. Čepin i Komunalac Čepin d.o.o. Ž.Barišić.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke obračunu i naplati naknade za razvoj
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM
POREZIMA OPĆINE ČEPIN
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 8. dnevnog reda.
Točku 8. obrazložio je K. Crnković, pročelnik te upoznao nazočne kako je stupio na snagu
Zakon o izmjenama zakona o lokalnim porezima koji je ukinuo obvezu uvođenja poreza na
nekretnine. Budući su u odluci o općinskim porezima Općine Čepin uvrštene odredbe
sukladne zakonu o obvezi uvođenja poreza na nekretnine na području Općine Čepin do 15.
studenog 2017.g., ovom Odlukom o izmjenama odluke o općinskim porezima Općine Čepin
se ukida
obveza uvođenja poreza na nekretnine na području Općine Čepin i time se ista usuglašava s
Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Čepin
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOMUNALNOM REDU
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 9. dnevnog reda.
Točku 9. dnevnog reda obrazložio je pročelnik K. Crnković te naveo kako u Odluci o
komunalnom redu treba ispraviti nešto što nije prije uvršteno, a u smislu donošenje odnosno
stupanja na snagu Izmjena i dopuna Prekršajnog zakona iz 2017. godine. Problem je se
pojavio u postupanju kod rada komunalnog redara koji nije mogao vršiti sankcije odnosno
propisivati iste, a radilo se o čistoj naplati. Naveo je da do sada u Odluci nije bilo propisano
100,00 kn troškova postupka s što je i izmjena članka 140.
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Također je naveo da se u članku 141. stavak 2. mijenja i glasi: „Novčana kazna smatrat će se
u cjelini plaćenom ako počinitelj prekršaja odmah plati dvije trećine izrečene novčane kazne u
roku od 15 dana“.
Vijećnik J. Skočibušić mišljenja je da u Odluku o komunalnom redu nema potrebe staviti
troškove postupka jer su oni propisani prekršajnom Zakonom. Komunalni redar postupa
sukladno prekršajnom Zakonu i ovlašten je sukladno prekršajnom Zakonu da naplati troškove.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
TOČKA 10. RAZNO
Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika dao je objašnjenje vezano uz Projekt Osijek, a
koji su materijal vijećnici dobili neposredno pred sjednicu.
Vijećnik D. Arnold mišljenja je da bih to trebalo biti točka dnevnog reda, te da bih bilo dobro
da to bude točka dnevnog reda budući da je to ozbiljna stvar.
Predsjednik Općinskog vijeća R. Periša predložio je ukoliko je to hitno da se sazove sjednica
Općinskog vijeća i da se stavi samo ta točka dnevnog reda.
Vijećnik J. Skočibušić postavio je pitanje vezano za projekt „Šokac“ tko je dogovorio
suradnju s gradom Mohačom, tko je nositelj projekta, tko je partner u projektu, tko je izradio
projekt (koja Agencija). Nadalje je postavio pitanje vezano za natječaj za zapošljavanje
voditelja projekta: koliko se osoba javilo na natječaj, koje su se osobe javile. Traži pisani
odgovor. Nadalje je naveo kako ima informaciju da su se određene osobe zaposlile jedna u
Urednost, jedna u Komunalac pa moli da se izvijesti koje su se to osobe zaposlile. Traži
pisani odgovor. Također navodi da imaju informaciju da se treba povećati broj osoba u
Nadzornom odboru Urednosti i Komunalca, te moli potvrdu te informacije na koliko članova
se planira povećati i koji će to ljudi biti. Traži pisani odgovor.
Odgovor je dao je općinski načelnik D. Tonkovac.
Sjednica je zaključena u 20,10 sati.
ZAPISNIČAR:
Mladenka Bagarić
KLASA: 021-05/17-01/21
URBROJ: 2158/05-17-2

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1.Josip Skočibušić ______________________
2. Mario Žanko _________________________
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Periša, dipl.oec.
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