ZAPISNIK
sa 17. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 10. ožujka 2015. godine u
prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 19,00 otvorio predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold, utvrdivši da je
sjednici nazočno 12 članova Vijeća od izabranih 17, te da Vijeće može pravovaljano odlučivati.
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
1. Dražen Arnold
2. Mirko Janković
3. Gordana Kalajžić
4. Josip Mioč (pristupio sjednici u 19,12 sati)
5. Josip Đimber
6. Ivana Blažević
7. Mario Žanko
8. Darko Lazar
9. Božo Mitrović
10. Bernard Bestvina
11. Hrvoje Hefer
12. Ivan Galir
SJEDNICI NISU NAZOČNI:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivo Zrno
Zdravko Živković
Marina Glavota
Lara Liović Nadaždi
Valentin Pavleković

Sjednici su također nazočni: Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika, Krešimir Crnković,
v.d. pročelnika i Mirjana Cvitkušić, v.d. pročelnice.
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne s predloženim dnevnim redom, te u ime
Općinske uprave predložio dopunu dnevnog reda:
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Čepin za 2015. godinu
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red s dopunom,
kako slijedi:
DNEVNI RED
1.
2.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma namjere o suradnji na
Provedbi Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Čepin za 2015. godinu
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TOČKA 1. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI I POTPISIVANJU
PISMA NAMJERE O SURADNJI NA PROVEDBI PROJEKTA „REGIONALNI
VODOOPSKRBNI SUSTAV OSIJEK“
S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao zamjenik općinskog načelnika Ivan
Žeravica rekavši kako se radi o projektu odobrenom od Europske unije za rekonstrukciju
vodoopskrbnog sustava. U sklopu ovog projekta Čepin će dobiti vodoopskrbni sustav u
naselju Beketinci, gdje je vrijednost radova 2.350.000,00 kn. Općina Čepin sudjelovati će u
investiciji s 3,04 %, što iznosi oko 11.500 eura.
Također ističe, kako ovo Pismo namjere ne obvezuje Općinu financijski, samo nas iskazuje
kao eventualnog partnera, a svi daljnji odnosi, odnosno financijski izdaci biti će potkrijepljeni
daljnjim ugovorima.
Vijećnik I. Galir pitao je ostaje li Čepin bez svog vodovoda, iz papira je vidljivo da VodovodOsijek preuzima ingerenciju na cijeli sustav.
Zamjenik načelnika I. Žeravica odgovorio je kako Europska unija ne poznaje male sustave,
kakav je čepinska Urednost, zahtijevaju da se prijave obavljaju preko jednog vodoopskrbnog
distributera, u ovom slučaju to je Vodovod-Osijek. Kako su Hrvatske vode i Vlada RH
najavile usvajanje europskih zakona o vodama, Urednost će morati ući u veći vodoopskrbni
sustav, a to je Vodovod-Osijek.
Predsjednik Vijeća Arnold ističe kako je intencija postojećih 140 vodovoda u Hrvatskoj
smanjiti na 15-16, kako bi se smanjila rascjepkanost vodovodnih sustava i upravljanja
vodama.
Vijećnik I. Galir smatra kako bi onda za izvjesno vrijeme mogli razgovarati o cijeni vode,
budući da osječki Vodovod crpi vodu s našeg zemljišta.
Vijećnik B. Mitrović podsjetio je na izdvajanje od 0,93 kn za rekonstrukciju vodocrpilišta
(oko 450.000 kn godišnje tijekom 5 godina), te zašto se sada ne financira iz tih sredstava.
Predsjednik Vijeća ističe kako je realnost da neće biti rekonstrukcije vodocrpilišta, načelnik
može odlučiti o prenamjeni prikupljenih sredstava.
U raspravi su sudjelovali: J. Mioč, I. Galir, B. Mitrović, M. Janković.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti i potpisivanju Pisma namjere o suradnji
na provedbi Projekta „regionalni vodoopskrbni sustav Osijek“
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2015. GODINU
V.d. pročelnika K. Crnković upoznao je nazočne sa zakonskom potrebom izmjene Odluke o
izvršenju, a zbog kredita koji je vezan uz Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku.
V.d. pročelnice M. Cvitkušić ističe kako je sukladno pozitivnim zakonskim propisima
potrebno donijeti Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna, a zbog davanja jamstva
Vodovodu-Osijek za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za sufinanciranje
dijela Projekta poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku.
Vijećnik B. Mitrović kako su vijećnici HDSSB-a na prošloj sjednici bili suzdržani, nisu protiv
Projekta Osijek, ali će shodno tome i sada biti suzdržani.
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Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova za i 3 suzdržana glasa (I. Galir, B. Mitrović i J.
Mioč) donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna
Općine Čepin za 2015. godinu)
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
Sjednica je zaključena u 19,30 sati.
ZAPISNIČAR
Lidija Tolj
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr. med.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA
1.

Hrvoje Hefer ___________________________

2.

Mirko Janković _________________________
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