
1 

 

  

Z A P I S N I K 

 

sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin održane 28. lipnja 2017. godine u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 
Sjednicu je u 19,00 otvorio predsjednik Općinskog vijeća Josip Skočibušić, utvrdivši da je 
sjednici nazočno svih 17 izabranih članova Vijeća, te da Vijeće može pravovaljano odlučivati. 
 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 
1. Josip Skočibušić 

2. Robert Periša 

3. Ksenija Rajtek 

4. Boris Marks 

5. Miroslav Jerković 

6. Valentin Pavleković 

7. Velimir Džambić 

8. Zoran Horvat 

9. Anamarija Gregić 

10. Josip Đimber 
11. Hrvoje Hefer 

12. Mario Žanko 

13. Marko Brekalo 

14. Melani Starčević 

15. Marija Čačić 

16. Dražen Arnold 

17. Tanja Paun 

 

Sjednici su također nazočni: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Mateja Kalajžić, zamjenica 
općinskog načelnika, te pročelnici Mirjana Cvitkušić i Krešimir Crnković. naknadno je 

sjednici pristupio pročelnik T. Kuna. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća pročitao je predloženi dnevni red, koji su vijećnici dobili 
zajedno s materijalima za ovu sjednicu. 

Pročelnik K. Crnković predložio je slijedeće dopune dnevnog reda: 

 

- Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Čepin o stavljanju 
mandata vijećnice Ivane Šariri u mirovanje i polaganje prisege zamjenskog vijećnika 
Hrvoja Hefera 

- Donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Mandatnog povjerenstva 

Općinskog vijeća općine Čepin 

- Donošenje Odluke o donošenju plana zaštite od požara općine Čepin (K. Crnković  
objasnio je kako su materijali za ovu točku stigli tek jučer pa stoga nisu dostavljeni 

vijećnicima). Ističe, kako je donošenje ove odluke nužno za osnivanje javne 

vatrogasne postrojbe zajedno s općinama Vuka i Vladislavci.  
 

Također je predložio slijedeće točke za dopunu dnevnog reda na prijedlog  općinskog 
načelnika: 

- Razmatranje zamolbe rimokatoličke župe Presvetog trojstva iz Čepina 

- Razmatranje ponude Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek za izradu Nacrta 

izvješća o stanju u prostoru općine Čepin 
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- Razmatranje zamolbe Dječjeg vrtića Osijek o oslobađanju plaćanja priključka na 
kanalizacijsku mrežu 

Predsjednik vijeća smatra da je preobiman prijedlog dnevnog reda, previše ubačenih 
točaka, a neke se ni ne tiču Vijeća. 
Općinski načelnik ističe kako je točke predložio jer na stavci za crkvene objekte više 
nema sredstva pa će biti potreban rebalans, za čega treba potvrdu Vijeća. 
Predsjednik vijeća odredio je stanku od 10 minuta. 
Nakon stanke predsjednik Vijeća predložio je slijedeći  

DNEVNI RED 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Čepin o stavljanju 
mandata vijećnice Ivane Šariri u mirovanje  i polaganje prisege zamjenskog 
vijećnika Hrvoja Hefera 

2. Donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Mandatnog 
povjerenstva Općinskog vijeća općine Čepin 

3. Usvajanje zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 
Čepin 

4. Polaganje prisege Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

5. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća Općine Čepin 

6. Donošenje Odluke o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine 
Čepin 

7. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Čepin 

8. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Čepin 

9. Donošenje Odluke o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim 
sredstvima 

10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Čepin za razdoblje 2011. – 2019. godine u 2016. godini 

11. Razno 

 

Vijećnik D. Arnold izrazio je nezadovoljstvo što vijećnici u materijalima nisu dobili zapisnik 
s 1. sjednice Općinskog vijeća. Nadalje, iritira ga prijedlog Odluke o naknadi vijećnicima, 
potpredsjednicima i predsjedniku vijeća gdje se u samom prijedlogu prejudicira rješenje. 
Smatra da točka 9.  Donošenje Odluke o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim 
sredstvima nema adekvatnog obrazloženja, a traži se od vijećnika da zaduže Općinu za 17 
milijuna kn na osnovu jednog papira i nekoliko nesuvislih rečenica. Ne sumnja da će se dobiti 
usmeno obrazloženje ali smatra da su isto trebali dobiti u pisanom materijalu.  

Postavio je pitanje pročelnici M. Cvitkušić vezano uz odobrenje Ministarstva financija za 
zaduženje.  Nakon objašnjenja pročelnice predložio je se točka pripremi na puno adekvatniji 
način, s određenim ugovorima sporazumima, obrazloženjima ali papirnato da se može o tome 
raspravljati. Predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda, pripremi što prije novo Vijeće, da 
se ne gubi na dinamici u smislu realizacije prokjekata, da se ne šteti onome što je eventualno 
netko ugovorio, ali da se točka pripremi na adekvatan način.    
Vijećnik V. Pavleković predlaže da se u dnevni red uvrste sve predložene točke. 
Općinski načelnik ističe kako će vezano uz konstatacije vijećnika Arnolda objašnjenje dati na 
toj točki dnevnog reda. Također smatra  da je Donošenje Odluke o donošenju plana zaštite od 

požara općine Čepin treba ući u dnevni red zbog daljnje procedure osnivanja javne vatrogasne 

postrojbe, ako se ista ne osnuje do 01.01.2018. sve će pasti na proračun Općine, a  do 15.09. 
mora se prijaviti Ministarstvu financija financiranje javne postrojbe. 

Vijećnik M. Brekalo predlaže da se ubuduće za sve projekte koje će financirati Općina Čepin 
vijećnicima dostave kompletni materijali te da voditelji projekata ispred Općine prisustvuju 
sjednici i daju objašnjenje vijećnicima. 
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Pročelnik K. Crnković ističe kako je za predloženi akt dobiveno pozitivno mišljenje  
Vatrogasne zajednice Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i Inspektorata unutarnjih 

poslova te su poduzete sve zakonske pretpostavke za usvajanje istih od strane općinskog 
vijeća. 
Općinski načelnik traži da se zapisnički konstatira da je predsjednik vijeća odbio nadopunu 

točaka dnevnog reda. 
Predsjednik vijeća predlaže novi  dnevni red, bez točke 9. te ga Općinsko vijeće Općine Čepin 
sa 9 glasova za i 7 suzdržanih glasova usvaja, kako slijedi:  

DNEVNI RED 

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Čepin o stavljanju 
mandata vijećnice Ivane Šariri u mirovanje  i polaganje prisege zamjenskog 
vijećnika Hrvoja Hefera 

2. Donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Mandatnog 
povjerenstva Općinskog vijeća općine Čepin 

3. Usvajanje zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine 
Čepin 

4. Polaganje prisege Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika 

5. Donošenje Odluke o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća Općine Čepin 

6. Donošenje Odluke o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine 
Čepin 

7. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Čepin 

8. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Čepin 

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Čepin za razdoblje 2011. – 2019. godine u 2016. godini 

10. Razno 

Općinski načelnik traži da se zapisnički konstatira da se Vijeće upravo odreklo 2,5 milijuna 
kuna, te je napustio sjednicu. 

Predsjednik Vijeća ističe kako je danas razgovarao s načelnikom, ugovor o prekograničnoj 
suradnji još nije potpisan, kada se ugovor potpiše znati će se da su sredstva odobrena i tada se 
Općina može i zadužiti. 
 

TOČKA 1. IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
ČEPIN O STAVLJANJU MANDATA VIJEĆNICE IVANE ŠARIRI U 
MIROVANJE  I POLAGANJE PRISEGE ZAMJENSKOG VIJEĆNIKA 
HRVOJA HEFERA 

 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva T. Paun upoznala je nazočne kako je dana 26.06.2017. 
vijećnica I. Šariri pismenim putem stavila svoj mandat vijećnice u mirovanje iz osobnih 
razloga. Dana 27.06.2017. godine HDZ, Općinski odbor Čepin, pismeno je obavijestio da se 

kao zamjena Ivani Šariri određuje Hrvoje  Hefer. Utvrđuje da je Hrvoje Hefer prisutan na 
sjednici. 

Vijećnik Hrvoje Hefer dao je prisegu. 
 

TOČKA 2. DONOŠENJE RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O OSNIVANJU 
MANDATNOG POVJERENSTVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik R. Periša predlaže za člana Mandatnog povjerenstva Hrvoja Hefera, budući da je on 
zamijenio Ivanu Šariri kao vijećnicu. 
Vijećnici HSS-a (V. Pavleković, K. Rajtek, B. Marks, A. Gregić,  M. Jerković, V. Džambić i 
Z. Horvat) napustili su sjednicu Vijeća. 
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Općinsko vijeće Općine Čepin sa 9 glasova za i 1 suzdržanim glasom donijelo je  
RJEŠENJE 

o izmjeni i dopuni rješenja o osnivanju Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća 

Općine Čepin 

(Rješenje je sastavni dio zapisnika) 

 

TOČKA 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 01. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik H. Hefer traži da se zapisnici ubuduće dostavljaju zajedno s materijalima za 

sjednicu. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo zapisnik sa svoje  1. konstituirajuće 
sjednice. 

 

TOČKA 4. POLAGANJE PRISEGE OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA 
OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Budući da zamjenik i načelnici nisu prisutni, prisege će polagati na slijedećoj sjednici. 
 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD ČLANOVIMA OPĆINSKOG 
VIJEĆA OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik D. Arnold ističe kako je sjednica neadekvatno pripremljena. 
Vijećnik M. Brekalo kao predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanja ispred Povjerenstva 
predlaže da se vijećničke naknade ukinu u potpunosti i da se sredstva preusmjere u fond 
solidarnosti, iz kojega bi se financirali udžbenici socijalno ugroženoj djeci, te za plaćanje 
školske kuhinje i za socijalne slučajeve koji nisu obuhvaćeni već predviđenim sredstvima. 
Vijećnik D. Arnold ističe  kako su za ovu godinu predviđena sredstva za vijećničke naknade u 

iznosu od oko 250-260 tisuća kn. Kako je vijeće ukinuto u travnju ostalo je slobodno cca 
140.000,00 kn neutrošenih sredstava, to je iznos koji  se može uplatiti u fond solidarnosti te 

pomoći djeci s posebnim potrebama ili socijalnim slučajevima. To bi važilo za ovu godinu.Za 

iduću godinu može se odlučiti da će vijećničke naknade biti drugačije, i onda ukoliko je to 

zakonski jer ne možete  vi u ime nezavisnih vijećnika odlučiti da se vijećničke naknade 

moraju uplatiti u fond. 

Općinsko vijeće Općine Čepin usvojilo je prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje da 
vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću Općine Čepin neće primati naknadu te jednoglasno  
donijelo 

ODLUKU 

o naknadi za rad članovima Općinskog vijeća Općine Čepin  
(Odluka je sastavni dio zapisnika) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD POTPREDSJEDNICIMA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik M. Brekalo ispred Povjerenstva za izbor i imenovanje ističe kako je prijedlog isti kao 

i u prethodnoj točki. 
Vijećnik R. Periša kao jedan od potpredsjednika Vijeća pozdravlja prijedlog te se nada da će i 
izvršna vlast, prije svega načelnik i zamjenici, učiniti dodatni korak i poučeni iskustvom 
vijećnika pomoći u financiranju školskih udžbenika ili pozitivnih stvari koje Vijeće želi 
napraviti. 
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Općinsko vijeće Općine Čepin usvojilo je prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje da 
potpredsjednici za svoj rad u Općinskom vijeću Općine Čepin neće primati naknadu te 
jednoglasno  donijelo 

ODLUKU 

o naknadi za rad potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio zapisnika) 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O NAKNADI ZA RAD PREDSJEDNIKU 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik M. Brekalo ispred Povjerenstva za izbor i imenovanje ističe kako je prijedlog isti kao 
i u prethodnim točkama, odnosno da predsjednik Vijeća radi bez naknade. 
Predsjednik vijeća naglasio je kako je u politiku ušao kako bi radio za zajednicu i u udruzi 
koju je osnovao nikada nije primao naknadu. Tako i sada želi doprinositi razvoju općine 
Čepin i ne želi primati nikakvu naknadu odnosno želi da se ista preusmjeri potrebitima. 
Općinsko vijeće Općine Čepin usvojilo je prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje da 
predsjednik za svoj rad u Općinskom vijeću Općine Čepin neće primati naknadu te 
jednoglasno  donijelo 

ODLUKU 

o naknadi za rad predsjedniku Općinskog vijeća Općine Čepin 

(Odluka je sastavni dio zapisnika) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU GOSPODARSKE ZONE ČEPIN 

 

Pročelnik T. Kuna upoznao je nazočne s ovom točkom rekavši kako gospodarska zona mora 
biti službeno registrirana, te će se nakon toga Općina moći javljati i na natječaje. 
U raspravi su sudjelovali vijećnici M. Brekalo, Dražen Arnold te pročelnik T. Kuna. 
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o osnivanju Gospodarske zone Čepin 

(Odluka je sastavni dio zapisnika) 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI 
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE ČEPIN ZA RAZDOBLJE 
2011. – 2019. GODINE U 2016. GODINI 

 

S ovom točkom dnevnog reda nazočne je upoznao pročelnik T. Kuna. Vijećnik H. Hefer 

predlaže da se poveća učestalost dovoza kontejnera. 
Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Čepin za razdoblje 

2011. – 2019. godine u 2016. godini 

(Zaključak je sastavni dio zapisnika) 
 

TOČKA 10. RAZNO 

 

Vijećnik M. Brekalo iznio je dva prijedloga: održati novu sjednicu u roku 7 dana (nakon 

objašnjenja pročelnika K. Crnkovića da to nije moguće jer se materijali moraju dostavljati 5 
dana ranije Vijećnicima predložio je da se nova sjednica održi u najkraćem mogućem roku),  s 
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temama koje su danas skinute s dnevnog reda, također predlaže da se donese odluka da se na 
svim budućim sjednicama Vijeća kada su u pitanju kapitalna ulaganja moraju dostavljati svi 
potrebni materijali prije sjednice i da na sjednicama moraju prisustvovati voditelji projekata 

ili pročelnici. 
Vijećnik H. Hefer predlaže da sjednicama prisustvuje i direktor Urednosti.  

Za riječ se javio mještanin Bosiljko Majdandžić koji je upoznao nazočne sa svojim 
problemom. Ispred njegove kuće u ulici  B. J. Jelačića kanal se nakon radova na održavanju 
kanalske mreže nije zacijevio. Pokušavao je u više navrata problem riješiti u Općini, dobio je  
i pismeno obećanje ali problem još uvijek nije riješen. 
Vijećnik J. Đimber ističe kako se kanal nije zacijevio jer nije niti bio zacijevljen. 
Gosp. Majdanžič ističe da mu jedino preostaje podnijeti tužbu.  
Vijećnik M. Brekalo predlaže da se ovaj problem stavi na slijedeću sjednicu, te na istu treba  

pozvati načelnika i direktora komunalnog poduzeća, koji će predložiti konkretno rješenje. 
Vijećnica M. Čačić uputila je primjedbu u svezi zamolbe župe presvetog Trojstva. Bila je 
prisutna na sv. Misi u vrijeme izborne kampanje kada je svećenik rekao da je načelnik 
odobrio sredstva za obnovu tornja. Smeta joj što je načelnik obećao unaprijed a tek sada to 
stavlja na Vijeće. Smatra da to nije u skladu sa zakonom i pravilnicima te se to više ne smije 
ponoviti. 

Predsjednik Vijeća objasnio je da je načelnik već odobrio 70.000,00 kn za obnovu zvonika, a 

ovo su dodatna sredstva koja župa traži. 
Predsjednik Vijeća za jednu od slijedećih sjednica predlaže tematsku sjednicu koja će imati za 
temu stanje u komunalnim poduzećima Urednost i Komunalac (završno financijsko izvješće, 
podaci o radnim sporovima, sporazum o spajanju s Vodovodom Osijek, podaci vezani uz 

zgradu u kojoj se poduzeća nalaze, kreditna zaduženja). Koliko mu  je poznato takva sjednica 

je tražena u više navrata u prošlom sazivu ali ista nije nikada održana. 
 

Sjednica je zaključena u 20,29 sati. 
 

ZAPISNIČAR: 
Lidija Tolj 

 

KLASA: 021-05/17-01/7 

URBROJ: 2158/05-17-1 

 

Čepin, 28. lipnja 2017. 
           PREDJEDNIK  

               OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Josip Skočibušić, struč. spec.krim. 
 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

 

1. Marija Čačić _____________________ 

 

2. Hrvoje Hefer ______________________ 
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