ZAPISNIK
Sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane dana 12. travnja 2017. godine u
18,00 sati u prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105.
Sjednicu je u 18,00 sati otvorio predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold, utvrdivši da je
sjednici nazočno 13 članova od izabranih 17, te da Vijeće može pravovaljano odlučivati.
NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA:
1.Dražen Arnold
2. Valentin Pavleković
3. Mirko Janković
4. Josip Đimber
5. Ivana Šariri
6. Vesna Grbeša
7. Lara Liović, došla pod točkom 2. dnevnog reda u 18,20 sati
8. Josip Mioč
9. Ivan Galir
10. Zdravko Živković
11. Marina Glavota
12. Mario Žanko
13. Darko Lazar
SJEDNICI NISU NAZOČN:
1.Gordana Kalajžić
2. Hrvoje Hefer
3. Božo Mitrović
4. Bernard Bestvina
Sjednici su također nazočni: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Robert Periša, zamjenik
općinskog načelnika, pročelnici Krešimir Crnković Mirjana Cvitkušić, Tomislav Kuna,
Željko Barišić, direktor poduzeća Urednost d.o.o. Čepin i Komunalac Čepin d.o.o.,
predstavnici DVD Čepin, Ivan Nađ, Stjepan Nađ i Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika
DVD Čepin.
Predsjednik Općinskog vijeća upoznao je nazočne sa predloženim dnevnim redom kako
slijedi:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice i 32. Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine
Čepin
2. Donošenje godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čepin za 2016. godinu
3. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Čepin u 2016. godini
4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Čepin u 2016. godini
5. Donošenje Izvješća o izvršenju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva na
području Općine Čepin u 2016. godini
6. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Čepin za
2017. godinu
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7. Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Čepin
8. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na
području Općine Čepin
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine
10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Općine Čepin za
razdoblje od 2016. – 2020. godine
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čepin„Rekonstrukcija i dogradnja – Društveni dom Beketinci“
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čepin
- „Izgradnja nogometnog terena i dogradnja pomoćnih prostorija nogometnog kluba“
13. Donošenje Oduke o davanju suglasnosti za izradu Elaborata etažiranja zgrade na k.č.br.
3011 k.o. Čepin, K. Zvonimira 105
14. Razmatranja zahtjeva Ivana Letice iz Čepina, Osječka 167, za oslobađanje ili umanjenje
plaćanja komunalnog doprinosa
15. Razno
Pročelnik Krešimir Crnković istaknuo je da ima jedna izmjena, a za što su vijećnici dobili i
materijal prije same sjednice Vijeća, a odnosi se na izmjenu u sadržaju točku 10. dnevnog
reda, tako da se u sadržaju iste točke mijenja članak 1. i na kraju članka 1. se dodaje „a
maksimalno do 3.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva“,a što je ispravak u odnosu na onaj
prijedlog koji su vijećnici dobili u materijalima za ovu sjednicu. Moli da se takav dnevni red
sa tom izmjenom u točki 10. i usvoji.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red, kao i
predloženu dopunu pod točkom 10. dnevnog reda.
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. I 32 IZVANREDNE SJEDNICE
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 31. sjednice i 32.
Izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin.
TOČKA 2. DONOŠENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČEPIN ZA 2016. GODINU
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 2. dnevnog reda.
Točka 2. obrazložila je Mirjana Cvitkušić, pročelnica. Navela je kako je načelnik dužan dva
puta u toku godine podnijeti Izvješće o izvršenju Proračuna. Vrijeme za Izvještaj o izvršenju
Proračuna je do 01. lipnja, a budući da su Izbori, to je stavljeno na ovu sjednicu Općinskog
vijeća. Navela je kako je Proračun Općine Čepin za 2016. godinu planiran u iznosu od
27.976.000,00 kn. Prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 17.926.635,00 kn, a rashodi su u
iznosu 20.967.749,00 kn. Navela je kako je 2015. i 2016. ostvaren manjak u iznosu od
3.000.000,00 kn, a ostvaren je što je u 2015. ostalo 1.800.000,00 kn namjenskih prihoda i još
2.800.000,00 kn od kredita. Također ja navela kao prihodi variraju iz godine u godinu
(prihodi od poreza, prihodi od naknada). Istaknula je kako su prvi puta ove godine u Izvršenju
proračuna i rashodi i prihodi korisnika Centra za kulturu Čepin.
Na sjednicu došla Lara Liović u 18,20 sati.
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Vijećnica Marina Glavota postavila je pitanje vezano za troškove deratizacije a što je
ostvareno u iznosu od 142.515,60 kn. Navela je da je bezbroj puta na sjednici Općinskog
vijeća molila da se deratizira bivše Naselje prijateljstva, te i sada moli da se to Naselje
deratizira da mještani konačno mogu tamo normalo živjeti.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Čepin za 2016. godinu
(Godišnji izvještaj prilog je Zapisniku)
TOČKA 3. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN
U 2016. GODINI
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 3. dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
Izvješće o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin u 2016. godini
(Izvješće o izvršenju Programa prilog je Zapisniku)
TOČKA 4. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA
PODRUČJU OPĆINE ČEPIN U 2016. GODINI
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 4. dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Čepin u 2016. godini
(Izvješće o izvršenju Programa prilog je Zapisniku)
TOČKA 5. DONOŠENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA KORIŠTENJA
SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE,
PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM I DAVANJA NA KORIŠTENJE
BEZ JAVNOG POZIVA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN U 2016. GODINI
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 5. dnevnog reda.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
Izvješće o izvršenju
Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenja bez javnog poziva
na području Općine Čepin u 2016. godini
(Izvješće o izvršenju Plana prilog je Zapisniku)
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TOČKA 6. DONOŠENJE PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA 2017. GODINU
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 6. dnevnog reda.
Točku 6. dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, pročelnik, istaknuvši da je to
zakonska obveza budući je člankom 13. stavkom 2. Zakona o zaštiti od požara propisano da
jedinice lokalne samouprave donose svoj godišnji plan koji se sastoji od nekoliko mjera
(tehničkih, organizacijskih) i sa financijski iskazanim učincima za tu godinu. Naveo je kako je
to normalna pravna i zakonska procedura.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
za područje Općine Čepin
(Provedbeni plan unapređenja prilog je Zapisniku)
TOČKA 7. DONOŠENJE PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I
REGISTRATURNOG GRADIVA OPĆINE ČEPIN
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 7. dnevnog reda.
Točku 7. dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, pročelnik istaknuvši kako je to
zakonska obveza. Naveo je kako je Državni arhiv u Osijeku osim svoje redovne djelatnosti
obvezan provoditi i nadzor imatelja odnosno čuvatelja arhivskog i registraturnog gradiva i
arhiva. Budući da Općina Čepin nije imala propisane rokove čuvanja takvoga gradiva, bili
smo obvezni donijeti iste što je Državni arhiv i utvrdio svojim Rješenje kojim je naložio
Općini Čepin da to provede, a predstavničko tijelo usvoji. Naveo je kao je tijekom toga
postupka uočena činjenica da je Pravilnik kojeg Općina Čepin zastario i nije pozitivan s
obzirom i na propise i na vrijeme u kojemu smo sada, te predložio da bih bilo dobro kada se
već radi usvajanje posebnog dijela da se usvoji i opći dio Pravilnika. Naveo je kako se
Pravilnik nakon usvajanja od predstavničkog tijela općine dostavlja na suglasnost Hrvatskom
državnom arhivu.
Vijećnicu Marinu Glavotu zanima budući da je potreban poseban prostor, temperatura, da li
usput treba zaposliti još i djelatnika da to sve čuva.
Obrazloženje je dao Krešimir Crnković, rekavši kako su osobe koje mogu raditi u
pismohranama dužne imati uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja arhivskog i
registraturnog gradiva, te da to imaju osobe koje sada rade u prijemnom uredu. Također je
naveo kako će jedan veliki dio arhive biti preseljen u zgradu stare Općine gdje će isti biti
nakon dugo vremena sigurno puno očuvaniji, klimatiziraniji i pod svim onim zakonski
propisanim uvjetima za čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
PRAVILNIK
o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Čepin
(Pravilnik je sastavni dio Zapisnika)
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TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NAD
KOMUNALNIM VODNIM GRAĐEVINAMA NA PODRUČJU OPĆINE
ČEPIN
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 8. dnevnog reda.
Dražen Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako će poduzeće Urednost i Vodovod do kraja
godine biti spojeni. Urednost će službeno biti ugašena. Da bih se Urednost i Vodovod spojili
sve vodne građevine koje su na području Općine Čepin moraju se prenijeti na Urednost, a sa
Urednosti kada Urednost uđe u spajanje sa Vodovodom biti vlasnik i korisnik Vodovoda
Osijek. Tada bi mještani trebali imati jeftiniju vodu.
Vijećnica Vesna Grbeša postavila je pitanje što je sa ljudima koji su do sada radili u
Urednosti.
Dražen Tonkovac, općinski načelnik naveo je kako je održan sastanak i uvjet je bio da svi
zaposlenici Urednosti ostanu raditi 3 godine minimalno. Mišljenja je da je to neupitno budući
da će oni najvjerojatnije ostaviti svoju jedinicu na području općine Čepin jer ide spajanje vode
za Beketince i Vuku, a idu i priključci na kanalizaciju, te naveo kako će Vodovod morati
imati ljudi za očitavanje brojila. Naveo je kako Vodovodu fali ljudi, jer to nije samo Čepin, tu
su Vuka i Vladislavci, te da će se pobrinuti za njih i za njihove plaće, te da će to biti uvjet pri
spajanju.
Dražen Arnold, predsjednik Općinskog vijeća postavio je pitanje vezano za 4 milijuna kuna
što se prenosi iz vlasništva Općine Čepin na Urednost Čepin.
Odgovor je dao Dražen Tonkovac, općinski načelnik, te naveo kako se to mora po zakonu
prebaciti na Urednost jer se radi o cjelokupnoj pitkoj vodi i više ne može biti na Općini nego
mora biti na vodo-isporučitelju, a to je trenutno Urednost.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
na području Općine Čepin
(Odluka o prijenosu prava vlasništva prilog je Zapisniku)
TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 9. dnevnog reda.
Točku 9. dnevnog reda obrazložio je Željko Barišić, direktor poduzeća Komunalac Čepin
d.o.o. i Urednost d.o.o. Čepin rekavši kako su oni poduzeli sve što je bilo u njihovim
mogućnostima, a i u razgovoru sa Vodovodom-Osijek i njegovom upravom, a dobili su i
službeni dopis Vodovoda-Osijek da kanalizacija koja je izgrađena u sklopu Projekta Osijek
treba ostati u vlasništvu Vodovoda-Osijek, što znači da bi krajnji korisnici koji bi se
priključivali svoju uslugu plaćali Vodovodu-Osijek. Sve drugo bi moglo dovesti do
mogućnosti sankcija od strane EU, kao i do naplate tih nepovratnih sredstava iz EU. Ovom
Odlukom bi se Vodovodu-Osijek dala mogućnost da bude isporučitelj javne odvodnje na
području na kojem je izgrađen objekta u sklopu Projekta Osijek. Mi bi bili isporučitelji
odvodnje za Novo naselje za fazu I. Naveo je kako bih se sada trebala donijeti Odluka da li će
Vodovod-Osijek biti isporučitelj javne odvodnje na Projektu Osijek. Mještani bi dobivali
dvije uplatnice jedna bi bila od Urednosti za vodu, a druga od Vodovoda-Osijek za odvodnju.
Samo priključenje i način priključenja mještani bi plaćali Vodovodu-Osijek, sklapali bi
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Ugovore sa Vodovodom-Osijek. Cijena priključka bi u ovom trenutku bila po stvarnim
troškovima Urednosti Čepin od 400,00 kn – 1.000,00 kn ovisno o stvarnim troškovima, a
mogućnost plaćanja preko Vodovoda Osijek bila bi na 6 rata bez kamata.
Vijećnica Vesna Grbeša zanima da li će se iduće godine građanima za potrošnju vode i
odvodnju izdati jedna uplatnica od strane Vodovoda-Osijek.
Vijećnik Ivan Gali naveo je kako pojedine mještane zanima kada će biti gotovi radovi na
kanalizaciji i koliki će isti koštati. Zanima ga kako se izvode priključci koji su dio Projekta
Osijek budući da se još nije donijela odluka o priključenju na Vodovod-Osijek, te tko će vršiti
priključke.
Odgovore na postavljena pitanja vijećnika dao je Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Željko
Barišić, direktor Urednosti d.o.o. Čepin i Komunalac Čepin d.o.o.
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 10. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORA
POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN ZA RAZDOBLJE OD
2016.- 2020. GODINE
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 10. dnevnog reda.
Točku dnevnog reda obrazložio je Tomislav Kuna, pročelnik.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Programa potpora poljoprivredi na području Općine Čepin za
razdoblje od 2016. – 2020. godine
(Izmjene i dopune Programa sastavni su dio Zapisnika)
TOČKA 11. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN „REKONSTRUKCIJA I
DOGRADNJA – DRUŠTVENI DOM BEKETINCI“
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 11. dnevnog reda.
Točku 11. dnevnog reda obrazložio je Dražen Tonkovac, općinski načelnik istaknuvši kako će
Općina Čepin prijaviti na mjere ruralnog razvoja dva projekta i to su: „Izgradnja nogometnog
terena i dogradnja pomoćnih prostorija nogometnog kluba NK „Tomislav“ Livana i
„Rekonstrukcija i dogradnja – Društveni dom Beketinci“. Projektna dokumentacija je
pripremljena. Vrijednost radova je cca milijun EUR-a.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čepin
„Rekonstrukcija i dogradnja – Društveni dom Beketinci“
(Odluka je sastavni dio Zapisnika.)
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TOČKA 12. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU
ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN „IZGRADNJA
NOGOMETNOG TERENA I DOGRADNJA POMOĆNIH PROSTORIJA
NOGOMETNOG KLUGA“
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 12. dnevnog reda.
Općinski načelnik Dražen Tonkovac, naveo je kako će se za tu provedbu ulaganja Općina
Čepin prijaviti na mjere ruralnog razvoja. Istaknu je budući da su Livana i Beketinci naselja
do pet tisuća stanovnika oni se mogu prijaviti na te mjere, a budući da Čepin ima više od pet
tisuća stanovnika ona se ne može prijaviti na tu mjeru i iz tog se razloga radi na Livani i
Beketincima.
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čepin
„Izgradnja nogometnog terena i dogradnja pomoćnih prostorija nogometnog kluba“
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
TOČKA 13. DONOŠENE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IZRADU
ELABORATA ETAŽIRANJA ZGRADE NA K.Č.BR. 3011 K.O. ČEPIN,
K. ZVONIMIRA 105
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 13. dnevnog reda.
Točku 13. obrazložio je Dražen Tonkovac, općinski načelnik, te naveo kako je DVD Čepin
dostavio zahtjev za parcelaciju čestice na kojoj se nalaze zgrada Općine Čepin i vatrogasni
dom na način da se izdvoji čestica sa tornjem i prostorijama Društva te ista prepusti u
vlasništvo DVD-u Čepin.. Naveo je kako se ovom Odlukom želi ispraviti nepravda u trenutku
kada se DVD Čepin nije upisalo dok je bilo društveno vlasništvo. Etažiranjem općinskog
objekta odvojio bi se vatrogasni toranj i prostorije gdje se sada trenutno nalazi DVD Čepin.
Etažiranjem bi se isto prebacilo u vlasništvo DVD-a Čepin, te istaknuo da se ne može ništa
napraviti dok se ne izvrši etažiranje i dok se ne dobije čestica.
Tomislav Nađ, zamjenik zapovjednika DVD-a Čepin naveo je kako Osječko-baranjska
županija svake godine raspisuje natječaj za Dobrovoljna vatrogasna društva za javne
vatrogasne postrojbe za sufinanciranje opremanja raznih projekata, a jedan od tih projekata je
i za sufinanciranje dogradnju, izgradnju i renoviranje na zgradi dobrovoljnog vatrogasnog
društva, a da bih se isto dobilo zgrada mora biti u vlasništvu DVD Čepin i iz tog razloga do
sada nisu mogli niti pristupiti tome. Također je naglasio da u slučaju gašenja DVD Čepin
imovina i nekretnine se vraćaju nazad u vlasništvo Općine Čepin.
Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold mišljenja je da se etažiranju mora pristupiti, a
da će slijedeće Općinsko vijeće u dogovoru sa DVD Čepin donijeti adekvatnu odluku, onakvu
kakva će odgovarati DVD Čepin, ali i ovoj Općinskoj upravi odnosno Općini.
Vijećnica Vesna Grbeša podržava etažiranje te zaželila uspjeh DVD-u Čepin na natječajima
na koje će se prijavljivati.
Općinski načelnik Dražen Tonkovac naveo je kako je Općina Čepin naručila novu procjenu
ugroženosti od zaštite od požara i iz nje će se vidjeli da li će se steći pravo za osnivanja javne
vatrogasne postrojbe. Ista postrojba bi zaposlila 15 ljudi u stalni radni odnos, iste osobe ne bih
bile na teretu Općine, nego bih išle na teret države.
Vijećnica Marina Glavota izrazila je zadovoljstvo što će se konačno to vatrogascima
nadoknaditi.
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Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti za izradu Elaborata etažiranja zgrade
na k.č.br. 3011 k.o. Čepin, K. Zvonimira 105
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
Gosp. Ivan Nađ ispred članova DVD-a Čepin zahvalio je se na donesenoj Odluci, te istaknuo
kako ista vodi do rješenja vatrogasaca ka upisu kao vlasnika prostorija koje koriste.
TOČKA 14. RAZMATRANJE ZAHTJEVA IVANA LETICE IZ ČEPINA, OSJEČKA 167,
ZA OSLOBAĐANJE ILI UMANJENJE PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOS
Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i zahtjev gosp. Ivana Letice iz Čepina, Osječka
167, za oslobađanje ili umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa.
Općinski načelnik Dražen Tonkovac smatra da tu ne treba praviti presedan budući da se
unazad 4 godine nitko nije oslobodio komunalnog doprinosa. Naveo je kako su napravljeni
novi kriteriji i nove cijene za komunalni doprinos, te je mišljenja da se kroz neki drugi vid
ulaganja može izaći u susret gosp. Letici.
Vijećnik Ivan Galir predložio je da mu se taj iznos umanji za 50%.
Vijećnica Vesna Grbeša mišljenja je da bih ga trebali na neki način stimulirati.
Vijećnica Marina Glavota mišljenja je da kada neki gospodarstvenik zapošljava novu osobu
koju uzima sa Zavoda za zapošljavanje on već dobiva nekakve beneficije od države i koristi je
i svi i to konzumiraju. Nadalje je postavila pitanje što je učinjeno u ovom mandatu za male
građane koji nemaju da prežive, što se njima oprašta, što se oprašta ljudima koji nemaju
djetetu dati za kiflu.
Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold predložio je da se pokaže dobra volja, a zbog
poduzetničke klime i s obzirom na ova vremena u kojem se sada nalazimo, te da se pošalje
poruka za buduće poduzetnike i investitore u našoj općini, da se na neki način gosp. Letici
umanji komunalni doprinos za neki iznos.
Vijećnik Mirko Janković smatra da je gosp. Letica upravo to zaslužio, gospodarstvenik je i
bavi se tim poslom već dugi niz godina. Mišljenja je da treba podržati da mu se taj komunalni
doprinos umanji, te predložio da to bude 50%.
Vijećnik Valentin Pavleković smatra da gosp. Letica treba biti oslobođen 50% komunalnog
doprinosa. Predložio je da se isto tako u ovakvim situacijama gledaju i drugi poduzetnici.
Općinski načelnik Dražen Tonkovac istaknuo je kako podržava prijedlog vijećnika, te
predložio da se gosp. Letici umanji za 50% komunalni doprinos.
Vijećnica Vesna Grbeša istaknula je kako je tvrtka Žito bila oslobođena cca 40% komunalnog
doprinosa sa plaćanjem u gotovini. Predložila je da se gosp. Letici umanji komunalni
doprinos, te da se nađe kompromis u tom smanjenju.
Općinsko vijeće Općine Čepin usuglasilo se s prijedlogom za umanjenje komunalnog
doprinosa za 50% gosp. Ivanu Letici, te je sa 11 glasova ZA, 2 glasa SUZDRŽAN (Marina
Glavota, Josip Mioč) donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju zahtjeva investitora Ivana Letice iz Čepina, Osječka 167,
za umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa
(Odluka je sastavni dio Zapisnika)
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TOČKA 15. RAZNO
Vijećnik Valentin Pavleković zahvalio je se predsjedniku Općinskog vijeća, načelniku,
donačelnicima Žeravici i Periši, svim djelatnicima Općine Čepin i svim vijećnicima na
dosadašnjem redu, te svima zaželi sve najbolje.
Predsjednik Općinskog vijeća zahvalio je se načelniku, zamjenicima načelnika, cijeloj
općinskoj upravi, pročelnicima i svim djelatnicima na ovom dosadašnjem četverogodišnjem
radu. Zahvalio je se i svim djelatnicima Komunalca i Urednosti, kao i direktoru Željku
Barišiću na trudu koji je uložio. Najveću zahvalu dao je i svim vijećnicima koji su uložili
veliki trud za sve što je do sada napravljeno. Zaželio je svima uspjeh na poslovnom planu.
Vijećnik Mirko Janković zahvalio je se svim vijećnicima, predsjedniku vijeća, općinskom
načelniku na dosadašnjem radu, svim suradnicima, kao i svim budućim vijećnicima zaželio je
sve najbolje.
Vijećnica Vesna Grbeša također je se svima zahvalila, kao i svim budućim vijećnicima i
budućoj upravi da ima oko čega korisno raspravljati na dobrobit cijelog mjesta i na ponos svih
nas, a novom načelniku zaželila svako dobro.
ZAPISNIČAR:
Mladenka Bagarić
KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 12. travnja 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen Arnold, dr.med.

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA.
1.Mirko Janković __________________
2. Darko Lazar ____________________
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