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Temeljem članka 20. Zakona o lokalnim porezima
Općinski se porezi plaćaju na području Općine
(„Narodne novine“, broj 115/16.) i članka 32. Statuta
Čepin, sukladno odredbama Zakona o lokalnim
Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj
porezima (u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama
5/16.-pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine Čepin
drugih propisa kao i odredbama ove Odluke.
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 04. rujna 2017.
Područje Općine Čepin obuhvaća naselja
godine, donijelo je
Beketinci, Čepin, Čepinski Martinci, Čokadinci i
Livana.
ODLUKU
o općinskim porezima Općine Čepin
II. VRSTE POREZA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji
pripadaju Općini Čepin, stope i visine poreza te način
obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim
porezima.
Članak 2.

Općinski porezi Općine Čepin jesu:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na nekretnine.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 4.
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Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza
na dohodak s područja Općine Čepin sukladno
odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o
porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%
od utvrđene osnovice iz stavka 3. ovoga članka.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na
dohodak utvrđen sukladno odredbama Zakona o porezu
na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza
porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.
2. Porez na potrošnju
Članak 5.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju
alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih
pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na
području Općine Čepin.
Članak 6.
Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke
osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području
Općine Čepin.
Članak 7.
Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena
pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju
nije uključen porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od
utvrđene osnovice.
Članak 8.
Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od
prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Porez na potrošnju iskazuje se na obrascu PP-MIPO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni
mjesec.
Utvrđena obveza porez a na potrošnju alkoholnih
pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i
bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do
posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza
na potrošnju obavlja Porezna uprava.
3. Porez na nekretnine
Članak 9.
Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na
nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog
vijeća Općine Čepin sukladno Zakonu o lokalnim
porezima.
III. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 10.

Broj 15.

Općina Čepin poslove utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na
dohodak i poreza na potrošnju u cijelosti prenosi na
Poreznu upravu.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1.
ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno
naplaćenih prihoda.
Članak 11.
Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu
radi naplate poreza na nekretnine obavljati će Upravni
odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo i
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu
djelatnost Općine Čepin.
Članak 12.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog
prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da
Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun
do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec naknadu
iz članka 10. stavak 2. ove Odluke.
Članak 13.
Porezna uprava, dužna je do 15. u mjesecu, za
prethodni mjesec, Općini Čepin dostavljati zbirna
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima
navedenima u članku 10. stavak 1. ove Odluke.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari,
obnovi postupka i žalbenom postupku propisane
Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim
porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane
ovom Odlukom.
Članak 15.
Odluku iz članka 9. ove Odluke, Općinsko vijeće
Općine Čepin obvezno je donijeti do 30. studenoga
2017. godine.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“, osim
odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na
snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su
objavljene u „Narodnim novinama“.
Članak 17.
Na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovom
Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim
porezima te zakonski i podzakonski propisi koji se
odnose na predmetno područje.
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Broj 15.
Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o općinskim porezima („Službeni glasnik
Općine Čepin“, broj 3/02.) i Odluka o prirezu poreza
na dohodak („Narodne novine“, broj 102/12.)
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Temeljem članka 15. i 18. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“,
broj 5/13. - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta
Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj
5/16. - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 04. rujna 2017.
godine, donosi

Članak 19.
Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“
i „Službenom glasniku Općine Čepin“.

RJEŠENJE
o osnivanju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Općinskog vijeća Općine Čepin
Članak 1.

KLASA: 410-01/17-01/9
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč. spec. crim.
*****
Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od
požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članka 32.
Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće
Općine Čepin na svojoj 3. sjednici održanoj dana 04.
rujna 2017. godine, donijelo je

Ovim Rješenjem o osnivanju Odbora za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća
Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Rješenje) osniva se
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općine Čepin u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Skočibušić, predsjednik
Krešimir Crnković, član
Sanja Jukić, član
Ana-Marija Buljan, član
Josip Karačić, član
Članak 2.

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite od požara Općine Čepin

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o osnivanju Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 4/13.).

Članak 1.

Članak 3.

Ovom Odlukom o donošenju Plana zaštite od
požara Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Odluka)
donosi se, na temelju Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije Općine Čepin, po prethodno
pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske uprave Osječko-baranjske, Sektora upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova,
Broj: 511-07-20/4-3407/2-17 BV od dana 27. lipnja
2017. godine, Plan zaštite od požara Općine Čepin,
kojeg je izradila ovlaštena tvrtka IN Konzalting d.o.o.,
Baranjska 18, Slavonski Brod.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Čepin“.

Članak 2.

*****

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine Čepin na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 04. rujna 2017. godine,
donijelo je

KLASA: 214-01/17-01/62
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč. spec. crim.
*****

KLASA: 012-03/17-01/1
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč. spec. crim.

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju
automobila i mobitela za potrebe Općine Čepin
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o korištenju automobila i mobitela za
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potrebe Općine Čepin (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u
Pravilniku o korištenju automobila i mobitela za
potrebe Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 9/14.), u članku 5. iza stavka 2. dodaje se
novi stavak 3. koji glasi:
„Korištenje osobnog automobila u službene svrhe
dopušteno je korisnicima iz stavka 1. i 2. ovog članka
samo u iznimnim slučajevima kada na raspolaganju
nisu službeni automobili Općine Čepin.“

Broj 15.

kanalizacijsku mrežu dječjeg vrtića „Zvončić“ u Čepinu
(troškovi iskopa) u iznosu od 7.000,00 kuna.
Članak 2.
Osiguranje sredstava u Proračunu Općine Čepin za
2017. godinu provesti će se na način da se pozicija
Donacija DV Zvončić poveća za iznos iz članka 1. ove
Odluke, a pozicija Naknade režijskih troškova smanji za
iznos iz članka 1. ove Odluke.

Članak 2.
Članak 3.
Članak 6. se briše.
Članak 3.
Dosadašnji članci 7., 8., 9., 10. i 11. postaju članci
6., 7., 8., 9. i 10.
Članak 4.
Ostale odredbe Pravilnika o korištenju automobila
i mobitela za potrebe Općine Čepin („Službeni glasnik
Općine Čepin“, broj 9/14.) ostaju neprimijenjene.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 400-06/17-01/2
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč. spec. crim.

Članak 5.

*****

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine Čepin na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 04. rujna 2017. godine,
donijelo je

KLASA: 940-01/14-01/12
URBROJ: 2158/05-17-3
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč. spec. crim.

ODLUKU
o davanju suglasnosti općinskom načelniku Općine
Čepin za rješavanje stambenog statusa stanara zgrade
Centra za kulturu Čepin
Članak 1.

*****
Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine Čepin na
svojoj 3. sjednici održanoj dana 04. rujna 2017. godine,
donijelo je
ODLUKU
o osiguranju dodatnih sredstava u Proračunu Općine
Čepin za 2017. godinu za izvođenje radova na
priključku na kanalizacijsku mrežu
Dječjeg vrtića „Zvončić“ u Čepinu
Članak 1.
Ovom Odlukom o osiguranju dodatnih sredstava u
Proračunu Općine Čepin za 2017. godinu za izvođenje
radova na priključku na kanalizacijsku mrežu dječjeg
vrtića „Zvončić“ u Čepinu (u daljnjem tekstu: Odluka),
Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čepin za
2017. godinu, osigurati će se dodatna novčana sredstva
potrebna za izvođenje radova na priključku na

Ovom Odlukom o davanju suglasnosti općinskom
načelniku Općine Čepin za rješavanje stambenog
statusa stanara zgrade Centra za kulturu Čepin (u
daljnjem tekstu: Odluka), daje se suglasnost općinskom
načelniku Općine Čepin da zakupi odgovarajući
stambeni prostor u svrhu izmještanja stanara zgrade
Centra za kulturu Čepin.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 370-01/17-01/3
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč. spec. crim.
*****
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Temeljem članka 27. Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97.
i 174/04.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni
glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst.),
Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 04. rujna 2017. godine, donijelo je

5.
6.
7.

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

8.

Članak 1.
Ovom Odlukom o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda (u daljnjem tekstu: Odluka), osniva se
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda na području Općine Čepin (u daljnje tekstu:
Općinsko povjerenstvo).
Članak 2.

9.

Stranica 149
temelju izvješća i mišljenja Županijskog
povjerenstva,
daje podatke za proglašenje elementarne
nepogode,
Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu
prema redovitom postupku,
za Općinskog načelnika Općine Čepin i
Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o
štetama i utrošku sredstava od pomoći,
predlaže visinu sredstava pomoći za
ublažavanje i uklanjanje posljedica od
elementarnih nepogoda u Proračunu Općine
Čepin i
obavlja i druge poslove određene Zakonom o
zaštiti od elementarnih nepogoda, odnosno
poslove koje mu povjeri Državno i Županijsko
povjerenstvo.
Članak 7.

Sredstva za rad Općinskog povjerenstva
osiguravaju se u Proračunu Općine Čepin.

Općinsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri
člana.
Članak 3.
U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Tomislav Kuna, predsjednik,
Gojko Leventić, član,
Marica Beraković, član,
Hrvoje Hefer, član i
Marija Bogović, član.
Članak 4.

Općinsko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od 4
godine.
Članak 5.
Općinsko povjerenstvo obvezno je odmah, nakon
nastanka nepogoda, odnosno njezinih posljedica, a
najkasnije u roku od 8 (osam) dana podnijeti izvješće o
elementarnoj nepogodi i to: Državnom povjerenstvu,
Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati
podatke o području zahvaćenog nepogodom izraženo u
hektarima, imovini, posljedicama za stanovništvo i
gospodarstvo i prvoj procjeni štete.
Članak 6.
Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
1. utvrđuje štetu na području Općine Čepin, te
organizira i usklađuje njezinu procjenu,
2. surađuje sa Županijskim povjerenstvom,
3. potvrđuje štetu za čije otklanjanje odnosno
ublažavanje se odobravaju sredstva iz
Proračuna Općine Čepin,
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje
žurne pomoći prema žurnom postupku, na

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni
glasnik Općine Čepin“, broj 3/13., 2/14. i 4/14.).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 920-11/17-01/4
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 04. rujna 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Skočibušić, struč. spec. crim.
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„Službeni glasnik“

Broj 15.

Broj 15.
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Broj 15.
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