ZAPISNIK
sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 14. prosinca 2017.godine u
prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 19,00 otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća Robert Periša, utvrdivši da je
sjednici nazočno 16 članova Vijeća od izabranih 17, 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. Josip Skočibušić
11. Hrvoje Hefer
12. Mario Žanko
13. Marko Brekalo
14. Marija Čačić
15. Dražen Arnold
16. Tanja Paun
SJEDNICI NIJE NAZOČNA:
1. Melani Starčević
Sjednici su također nazočni: općinski načelnik Dražen Tonkovac, zamjenici općinskog
načelnika Ivan Žeravica i Mateja Kalajžić te pročelnici Mirjana Cvitkušić, Krešimir Crnković
i Tomislav Kuna.
Predsjednik Vijeća pročitao je izjavu Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata gdje
vijećnici Tanja Paun i Dražen Arnold izjavljuju da se u Općinskom vijeću Općine Čepin
smatraju vijećnicima Hrvatske narodne stranke liberalni demokrati
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red, kako slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin
2. Donošenje Proračuna Općine Čepin za 2018. i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.
godinu s pripadajućim aktima:
a) Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima
za 2018. godinu
b) Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2018. godini
c) Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2018. godinu
d) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Čepin za 2018. 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 2018. godini
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3. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju jamstva Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek
za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
5. Donošenje Zaključka povodom razmatranja Izvješća o Analizi stanja sustava civilne
zaštite Općine Čepin u 2017. godini
6. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Čepin za 2018. godinu
7. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Čepin za
razdoblje od 2018. do 2021. godine
8. Davanje suglasnosti na prijenos članskih prava i obveza trgovačkog društva Gradski
prijevoz putnika d.o.o., sa Općine Semeljci na Općinu Bilje
9. Razno
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 06. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
ČEPIN
Vijećnik J. Skočibušić konstatirao je da se i dalje ne upisuju odgovori na pitanja u zapisnik,
također ističe da je pod točkom razno tražio pisani odgovor na pitanje.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa svoje 6. sjednice.
TOČKA 2. DONOŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2018. I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. 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.
Zamjenik načelnika Ivan Žeravica upoznao je nazočne s najvećim kapitalnim investicijama:
Centar za kulturu, biciklističke staze, projektna dokumentacija za utvrdu Kolođvar i dvorac
Adamovich, poduzetnička zona, projektna dokumentacija za energetsku obnovu općinskih
objekata.
Općinski načelnik nadodao je još i slijedeće investicije: Travna ulica u Livani, reciklažno
dvorište u industrijskoj zoni, kružni tok. Također je najavio povećanje porodiljnih naknada,
dodatan broj i povećanje stipendija, financiranje udžbenika, pomoći komunalnom društvu:
nabava korpe za održavanje javne rasvjete, dovršetak ograde na groblju. Upoznao je nazočne
kako je Općina Čepin po novoj indeksaciji ušla u potpomognuta područja (što donosi 5-6 mil.
dodatnih sredstava godišnje).
Vijećnik D. Arnold ističe kako je materijal prijedloga Proračuna netransparentan. Smatra da
su uz ovaj zakonski determiniran proračun vijećnici morali dobiti i vodič u kojem će detaljnije
biti objašnjene pojedine stavke. Postavio je pitanje koliko novaca je predviđeno za besplatne
udžbenike.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Vijećnik Brekalo ističe kako je protiv donošenja ovakvog Proračuna, naglašava kako nije
vidljivo u što će se ulagati novac, smatra da je vijećnicima onemogućen uvid u trošenje
sredstava.
Vijećnik J. Skočibušić postavio je pitanje vezano uz reciklažno dvorište, asfaltiranje ulica i
instalaciju vode u ulicama V. Nazor, Hrvatskih obrambenih snaga, P. Preradovića, J. Kozarca
i D. Pejačević. Također je postavio pitanje vezano uz financiranje dječjeg vrtića i problem
jaslica. Predlaže osnivanje i izgradnju zajedničkog vrtića s Vukom i Vladislavcima. Zanima
ga hoće li biti novih zapošljavanja te što je s razvojnom agencijom koja je obećana u
kampanji.
Odgovore je dao općinski načelnik.
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Vijećnik D. Arnold smatra da nisu korektne prevelike vijećničke naknade, kao i tri
profesionalca u izvršnoj vlasti što zauzima veliki dio sredstava. Smatra da se s 200.000 kn
dodatnih sredstava mogao dotirati predškolski odgoj te bi se na taj način olakšalo roditeljima
koji svoju djecu šalju u vrtić. Kako je prijedlog proračuna netransparentan nisu se mogli na
adekvatan način pripremiti prijedlozi.
Vijećnik H. Hefer podsjeća kako je na jednoj od prethodnih sjednica zamolio da se izvidi
mogućnost uvođenja cjelodnevnog boravka u školi V. Nazor te pita da li su predviđeni novci
za isto. Moli da se krene s inicijativom prema Županiji.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova za, 1 glasom protiv i 6 suzdržanih glasova
donijelo je
PRORAČUN OPĆINE ČEPIN ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU
s pripadajućim aktima
Program javnih potreba u kulturi Općine Čepin i ostalim društvenim djelatnostima
za 2018. godinu
Program javnih potreba u sportu Općine Čepin u 2018. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2018. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za
2018. 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 2018. godini
(Proračun i pripadajući akti sastavni su dio Zapisnika)
OČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA
2018. GODINU
Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova za i 7 suzdržanih glasova donijelo je
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2018. godinu
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK ZA ZADUŽIVANJE KOD
HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
S ovom točkom vijećnike je upoznao općinski načelnik rekavši kako je ova odluka vezana uz
Projekt Osijek. Kada se kretalo u realizaciju Projekta Osijek Općina Čepin i Grad Osijek su
podigli kredit kod HBOR-a. Kako isti nije završen, produženo je razdoblje do 2020. godine.
Zbog neiskorištenih sredstava Vodovod-Osijek tražio je da se prolongira kredit, a ujedno je
smanjena i kamata.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju jamstva Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek za zaduživanje kod
Hrvatske banke za obnovu i razvitak
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
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Vijećnik Hrvoje Hefer napustio je sjednicu (19,57 h).
TOČKA 5. DONOŠENJE ZAKLJUČKA POVODOM RAZMATRANJA IZVJEŠĆA O
ANALIZI STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ČEPIN U 2017.
GODINI
S ovom točkom dnevnog reda vijećnike je upoznao pročelnik K. Crnković rekavši kako se u
slijedeće tri točke radi o provedbi Zakona sustava civilne zaštite.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o Analizi stanja sustava civilne zaštite
Općine Čepin u 2017. godini
(Zaključak je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 6. DONOŠENJE PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE
ČEPIN ZA 2018. GODINU
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite Općine Čepin za 2018. godinu
(Plan je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 7. DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ČEPIN ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2021.
GODINE
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Čepin
za razdoblje od 2018. do 2021. godine
(Smjernice su sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 8. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJENOS ČLANSKIH PRAVA I OBVEZA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA D.O.O., SA
OPĆINE SEMELJCI NA OPĆINU BILJE
Pročelnik K. Crnković upoznao je nazočne kako je Općina Bilje zatražila suglasnost Općine
Čepin obzirom da je Općina Čepin jedan od osnivača GPP-a, iako se sama odluka ne odnosi
izravno na Općinu Čepin.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
SUGLASNOST
na prijenos članskih prava i obveza trgovačkog društva Gradski prijevoz putnika d.o.o.
sa Općine Semeljci na Općinu Bilje
(Suglasnost je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 9. RAZNO
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Vijećnik M. Brekalo predao je pitanja na koja traži pismene odgovore (koliki su bili troškovi
promidžbe Općine Čepin u 2017. godini, koliko i kojim poduzećima ili pojedincima je
plaćeno za rad na promidžbi i da li su poslovi dodjeljivani putem javne nabave ili direktne
pogodbe).
Vijećnik D. Arnold postavio je pitanje predsjedniku Vijeća da li je što poduzeo po pitanju da
se zadovolji pravilo Statuta koje kaže da jedan zamjenik predsjednika Vijeća treba biti iz
opozicije.
Odgovor je dao predsjednik Vijeća R. Periša.
Vijećnica T. Paun postavila je pitanje postoje li predprojekcije vezane uz Naselje prijateljstva.
Ističe kako se na tom zemljištu svakodnevno odlaže otpad, predlaže postaviti barijere ili
barem natpis o zabrani odlaganja otpada.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Vijećnik M. Jerković postavio je pitanje vezano uz obrezivanje platana na Livani.
Odgovor je dao općinski načelnik.
Sjednica je zaključena u 20,21 sati.
ZAPISNIČAR:
Lidija Tolj
KLASA: 021-05/17-01/22
URBROJ: 2158/05-17-3
Čepin, 14. prosinca 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Periša
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Dražen Arnold _______________________
2. Velimir Džambić _____________________
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