
Z A P I S N I K 

 

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin, održane 05. studenog 204. godine, u 

prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105. 

Sjednicu je u 19,00 sati otvorio zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Josip Mioč, utvrdivši 

da je sjednici nazočno 16 članova Vijeća od izabranih 17, te da Vijeće može pravovaljano 

odlučivati. 

 

NAZOČNI ČLANOVI VIJEĆA: 

1. Dražen Arnold 

2. Valentin Pavleković 

3. Mirko Janković 

4. Gordana Kalajžić 

5. Josip Đimber 

6. Ivana Blažević 

7. Ivo Zrno 

8. Lara Liović –Nadaždi 

9. Josip Mioč 

10. Ivan Galir 

11. Božo Mitrović 

12. Marina Glavota 

13. Bernard Bestvina 

14. Mario Žanko 

15. Darko Lazar 

16. Zdravko Živković, došao pod točkom 2. dnevnog reda – 19,30 sati. 

 

SJEDNICI NIJE NAZOČAN: 

Hrvoje Hefer 

 

Sjednici su također nazočni: Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika, Dražen Tonkovac, 

općinski načelnik, Krešimir Crnković, v.d. pročelnika, Željko Mamić, viši savjetnik, Tomislav 

Kuna, v.d. pročelnika, Mirjana Cvitkušić, v.d. pročelnice. 

 

Zamjenik Općinskog vijeća Josip Mioč upoznao je nazočne sa predloženim dnevnim redom 

kako slijedi: 

D N E V N I    R E D 

 

1. Usvajanja zapisnika sa  13. sjednice Općinskog vijeća Općine Čepin  

2. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Čepin za 2014. godinu 

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Čepin    

za 2014. godinu  

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2014. godinu 

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na 

korištenje bez javnog poziva na području Općine Čepin u 2014. godini 

6. Donošenje Odluke o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja Plana korištenja sredstava 

ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na 

korištenje bez javnog poziva na području Općine Čepin  

7. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Čepin  
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8. Donošenje Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Čepin  

9. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 

informacija Općine Čepin  

10. Upoznavanje Općinskog vijeća s pismom namjere Ivice Vanđe, iz Čepina, K. Zvonimira 

84 

11. Razno 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je usvojilo predloženi dnevni red. 

 

Sjednicu je preuzeo voditi predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold.  

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

  OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnik Ivan Galir iznio je primjedbu na zapisnik pod točkom „Razno“. Također je zatražio 

da mu se pismeno odgovori na pitanje koje je postavio na 13. sjednice Općinskog vijeća „gdje 

je novac koji se do sada izdvajao za razvoj, 0,50 kn/m3, a što je bilo iskazano i na računu za 

vodu.“  

Vijećnik Ivo Zrno iznio je primjedbu na zapisnik pod točkom 2. dnevnog reda. 

Vijećnica Marina Glavota također je zatražila da se za slijedeću sjednice Općinskog vijeća 

pismeno odgovori na postavljeno pitanje vijećnika Zdravka Živkovića kojega je postavio na 

13. sjednici Vijeća, a koji je zatražio ispred kluba HDSSB-a pismeni primjer izračuna 

načelnikove relacije vožnje.  

Vijećnik Mirko Janković upozorio je na grešku u zapisniku pod točkom 3. 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno (15 glasova) usvojilo je zapisnik sa 13. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čepin sa gore navedenim primjedbama. 

 

TOČKA 2. DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN 

  ZA 2014. GODINU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 2. 

Sa točkom 2. dnevnog reda upoznala je v.d. pročelnice Mirjana Cvitkušić. Navela je kako je 

Proračun sada smanjen za 5.854.000,00 kn, te da su isto smanjene i prihodovna i rashodovna 

strana zbog investicija koje nisu izvršene. 

Općinski načelnik Dražen Tonkovac naveo je kako dugovi ne rastu kako u Općini, tako ni u 

općinskim tvrtkama, te čak što više oni se smanjuju kako u Općini, tako i u općinskim 

tvrtkama. Naveo je kako je Općina unazad 5 godina iz Proračuna dala cca 4.000.000,00 kn za 

projektnu dokumentaciju za Projekt Osijek. Također je naveo kako će se prikupljati naknada 

za razvoj, te da je Općina podnijela zahtjev da se izmjene Ugovori za  Projekt Osijek gdje bi 

nositelji tih investicija bili „Urednost“ Čepin i „Vodovod“.  

Vijećnik Bernard Bestvina mišljenja je da bih se u Proračun trebala uvesti i stavka-ulaganje 

znanja, tečajevi, obrazovanje, te predlaže da se više ulaže u znanje i u budućnost.  

Vijećnik Božo Mitrović zatražio je obrazloženje vezano za stavke: 32231 električna energija 

javna rasvjeta, 32322 održavanje javne rasvjete, 32322  projektiranje i montaža led rasvjete, 

rekonstrukcija, 42636 projektiranje nove javne rasvjete. Nadalje je zatražio informaciju 

vezano za stavke 42149 proširenje groblja, 45111 rekonstrukcija ograde i staza.. Također je 

zatražio informaciju za stavke 32349 izdaci za suzbijanje ambrozije i košnja kanala, 32362 

uklanjanje animalnog otpada i zbrinjavanje pasa lutalica. 

Vijećnica Marina Glavota  zatražila je informaciju za slijedeće stavke: 32381 održavanje info 

stupa i web stranice, 32412 naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, 
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32941 članarina LAG, 32999 bežični Internet, 32214 materijal i sredstva za čišćenje, 32353 

najam printera, 32376 usluga vještačenja, 32379 izrada energetskog certifikata, 32382 usluge 

razvoja software-a, 32399 podjela uplatnica, 32412 stručno osposobljavanje – doprinosi, 

32941 članarina Regionalna udruga poslodavaca, 32953 javnobilježničke pristojbe, 38622 

kombinirani stroj, 42119 kupovina stana vlasnika zgrade i zemljišta na lokaciji K. Zvonimira 

76, 32321 redovno održavanje cesta i nogostupa, 32349 održavanje kanala u naselju, 323449 

uređenje i održavanje javnih površina, 32349 košnja trave, 32322 projektiranje i montaža led 

rasvjete, održavanje ostalih objekata u vlasništvu Općine, 32329 uređenje parka Hrvatskih 

branitelja, 323321 krovište Hrvatskog doma, 32321 popravak krova dom Č.Martinci, 32321 

rekonstrukcija autobusnih ugibališta, poduzetnička zona „Vinogradi“ Čepin, izgradnja 

sportske dvorane, 42637 Izmjene i dopune Prostornog plana, 38622 projektiranje reciklažnog 

dvorišta, 42636 projektna dokumentacija kružni tok, udruge, 32349 izdaci za suzbijanje 

ambrozije i košnja kanala, 38119 stipendije studentima, 38115 donacije istaknutim 

sportašima, 38119 asistent u nastavi, 38115 Boćarski klub Čepin, 32912 rad Povjerenstava.      

Vijećnik Božo Mitrović postavio je pitanje da li su počeli radovi na Projektu Osijek. Nadalje 

je zatražio informaciju čije je vlasništvo bivša kino dvorana, te predložio da se ista preuredi za 

mlade gdje bi im bio pristupan Internet, kao i zajedničko druženje.   

Vijećnik Ivo Zrno zatražio je obrazloženje za slijedeće stavke: 32412 naknada za korištenje 

privatnog automobila u službene svrhe, 32234 gorivo za službeno vozilo zanima ga zašto se 

za svaki auto piše posebno, 32941 članarina Regionalna udruga poslodavaca, 41119 plac 

između Diljske i Gajeve ulice, 42219 ostala uredska oprema, 32321 rekonstrukcija autobusnih 

ugibališta, 38119 stipendije studentima. Mišljenja je da se malo sredstava izdvaja za 

zdravstvo uspoređujući sa sredstvima koja se izdvajaju za udruge i prosvjetu.  

U raspravi su sudjelovali: Bernard Bestvina, Ivan Galir, Josip Mioč, Marina Glavota, Božo 

Mitrović, Josip Mioč, Ivo Zrno. 

Odgovore na postavljena pitanja vijećnika dali su: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Ivan 

Žeravica, zamjenik općinskog načelnika, Mirjana Cvitkušić, v.d. pročelnice, Željko Mamić, 

viši savjetnik,  Tomislav Kuna, v.d. pročelnika,  

 

Nakon provedene rasprave Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA i 6 glasova 

PROTIV (Marina Glavota, Ivan Galir, Zdravko Živković, Josip Mioč, Božo Mitrović, Ivo 

Zrno.) donijelo je 

IZMJENE I DOPUNE  

PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2014. GODINU 

(Izmjene i dopune Proračuna Općine Čepin za 2014. godinu 

sastavni su dio ovog Zapisnika) 

 

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

  IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEPIN ZA 2014. GODINU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za 3. točku dnevnog reda. 

 Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA i 6 glasova PROTIV (Marina Glavota, Ivan 

Galir, Zdravko Živković, Josip Mioč, Božo Mitrović, Ivo Zrno.) donijelo je 

ODLUKU  

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna 

Općine Čepin za 2014. godinu 

(Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna 

Općine Čepin za 2014. godinu sastavni je dio ovog Zapisnika) 
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TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

  USVAJANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE  

  INFRASTRUKTURE U OPĆINI ČEPIN ZA 2014. GODINU 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 4. dnevnog reda.  

Točku 4. dnevnog reda obrazložio je Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika rekavši 

kako se temeljem  Rebalansa Proračuna mijenja i plan održavanja komunalne infrastrukture    

i ovom Odlukom usvaja se plan u skladu sa Rebalansom proračuna.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV (Marina Glavota, Ivan 

Galir, Božo Mitrović, Zdravko Živković, Josip Mioč) i 1 glasom SUZDRŽAN (Ivo Zrno.) 

donijelo je 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa 

održavanja komunalne infrastrukture u Općini Čepin za 2014. Godinu 

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 

  O USVAJANJU PLANA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

  ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM  

  I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA NA PODRUČJU 

  OPĆINE ČEPIN U 2014. GODINI 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 5. dnevnog reda.  

Ivan Žeravica obrazložio je točku 5. dnevnog reda.   

Općinsko vijeće Općine Čepin sa 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV (Marina Glavota, Ivan 

Galir, Zdravko Živković, Božo Mitrović, Josip Mioč) i 1 glasom SUZDRŽAN (Ivo Zrno) 

donijelo je  

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, 

zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva 

na području Općine Čepin u 2014. godini 

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O KRITERIJIMA, UVJETIMA I NAČINU 

  PROVOĐENJA PLANA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD 

  ZAKUPA, ZAKUPA ZA RIBNJAKE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM  

  I DAVANJA NA KORIŠTENJE BEZ JAVNOG POZIVA NA PODRUČJU 

  OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 6.dnevnog reda. 

Točku 6. obrazložio je Tomislav Kuna, v.d. pročelnika, istaknuvši kako se ovom Odlukom 

propisuju kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja potpore, visina sredstava za razvoj 

poljoprivrede i gospodarstva na području Općine Čepin, te potrebna dokumentacija za 

dobivanje potpore kao i nadzor nad korištenjem sredstava. Pravo na potporu po pojedinim 

aktivnostima iz Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 

izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva, ostvaruje se za slijedeće 

namjene i na slijedeći način: 1. subvencije za analizu tla, 2. subvencije za edukaciju, 3. 

subvencije osiguranja poljoprivrednih kultura (ratarstvo, povrtlarstvo i trajni nasadi), 4. 

subvencije umjetnog osjemenjivanja- veterinarske usluge, 5. subvencije za pčelarstvo, 6. 
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sufinanciranje za razvoj ruralnog turizma, 7. sufinanciranje ekološke proizvodnje. Predložio je 

da se u članka 5. iza svakog korisnika za subvenciju i sufinanciranje doda „po potrebi i 

dodatnu dokumentaciju.“  

Vijećnik Ivo Zrno predložio je da se pod člankom 4. doda „koji će biti objavljen na službenim 

stranicama i oglasnoj ploči Općine Čepin“.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin sa gore navedenim izmjenama jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja  

Plana korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva 

na području Općine Čepin  

(Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika) 

 

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA 

  PODRUČJU OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 7. dnevnog reda. 

Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika naveo je kako se ova Odluka donosi iz razloga 

što će ona biti temelj za potpisivanje Ugovora kako za poduzeće „Komunalac“ Čepin, tako i 

za „Urednost“ Čepin. za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Čepin.    

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Čepin  

(Odluka je sastavni dio Zapisnika) 

 

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU  

  OPĆINE ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 8. dnevnog reda. 

Točku 8. dnevnog reda obrazložio je Krešimir Crnković, v.d. pročelnika rekavši kako se isto 

Vijeće osniva radi prevencije kriminaliteta na području Općine Čepin, sigurnosti mještana, 

materijalnih dobara i zajednice u cjelini, a na inicijativu i u suradnji s Ministarstvom 

unutarnjih poslova RH – Policijske uprave Osječko-baranjske i Policijske postaje Čepin.  

 

Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Čepin  

(Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Čepin sastavni je dio Zapisnika) 

 

TOČKA 9. DONOŠENJE PRAVILNIKA O OSTVARIVNJU PRAVA NA PRISTUP 

  INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE 

  ČEPIN 

 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i materijal za točku 9. dnevnog reda. 

Točku 9. dnevnog reda obrazložio je Željko Mamić, viši savjetnik, istaknuvši da se Pravilnik 

donosi na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, te je isti usklađen sa Zakonom.  
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Općinsko vijeće Općine Čepin jednoglasno je donijelo 

PRAVILNIK 

o ostvarivanju prava na pristup informacijama i 

 ponovnu uporabu informacija Općine Čepin 

(Pravilnik je sastavni je dio Zapisnika) 

 

TOČKA 10. UPOZNAVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA S PISMOM NAMJERE  

  IVICE VANĐE, IZ ČEPINA, K. ZVONIMIRA 84 

Vijećnici su zajedno sa dnevnim redom dobili i pismo namjere upućeno od strane gosp. Ivice 

Vanđe. Gospodin Ivica Vanđa navodi da je spreman prodati građevinsko zemljište Općini 

Čepin koje je u njegovom vlasništvu  k.č.br. 1759 u k.o. Čepin, koje u naravi čini građevinsku 

parcelu veličine 850 m2, radi spajanja starog dijela Čepina s Novim Čepinom, a koja ima 

prilaz iz dvije ulice u Čepinu (Gajeva i Diljska)  po cijeni od 120.000,00 kn.  

Tomislav Kuna, v.d. pročelnik rekao je kako je Prostornim planom predviđeno i obuhvaćeno 

to građevinsko zemljište, te da plan još nije usvojen. Mišljenja je da bih se trebao angažirati 

nezavisni ovlašteni sudski vještak koji bi dao svoju procjenu, te da se na ovaj način ne treba 

prihvatiti ovaj prijedlog gosp. Vanđe.  

Dražen Tonkovac, općinski načelnik istaknuo je kako još taj Prostorno plan nije usvojen, te je 

mišljenja da dok se isti ne usvoji da se ne može raspravljati o zahtjevu i prijedlogu gosp. 

Vanđe.  

Vijećnika Ivu Zrnu zanima što Zakon po ovom pitanju kaže, da li Općina Čepin budući da 

gosp. Vanđa ne pristaje kupiti to zemljište po cijeni koju je procijenio ovlašteni sudski vještak 

za građevinarstvo Stjepan Marolin u iznosu od 91.636,39 kn, da li Općina smije kupiti 

građevinsko zemljište iznad cijene koju je procijenio sudski vještak.  

Vijećnik Božo Mitrović informacije je kako taj prostor, odnosno ta parcela uopće ne 

zadovoljava osnovne  kriterije o širini. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold istaknuo je kako je uvijek postojala intencija da 

se pokuša Novo naselja spojiti sa starim dijelom Čepina da se ne mora izlaziti na županijsku 

cestu. Također smatra kako je potrebno razmotriti da li je to potrebno.  

Vijećnica Lara Liović-Nadaždi mišljenja je da je to neophodno za mještane sela, a i zbog 

ambulante, i zbog škola i vrtića.  

Vijećnik Ivo Zrno mišljenja je ukoliko bih se napravila ta cesta koja bih spojila novi dio 

Čepina sa starim dijelom Čepina da bih se time olakšalo ljudima koji idu u školu sa djecom i 

u vrtić. 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold mišljenja je kako se treba utvrditi da li je to 

tehnički izvodivo s obzirom da postoji problem između ulice Diljske i tamo gdje cesta treba 

izaći, te da je za to potrebna potvrda. Također predlaže ukoliko je to izvodivo, a i uz uvjeti da 

se kupi i dodatna parcela, da Općinska uprava da prijedlog na koji način to riješiti, a da se ne 

povrijedi Zakon.     

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Arnold konstatirao je kako se sada ne donosi nikakva 

Odluka, te da je Općinsko vijeće upoznato sa pismom namjere gosp. Ivice Vanđe. 

 

TOČKA 11. RAZNO 

Vijećnik Mario Žanko predložio je da se zbog zimskog vremena sjednice Općinskog vijeća 

održavaju ranije. 

Vijećnica Lara Liović-Nadaždi moli da Povjerenstvo vezano za Hrvatski dom, odnosno 

vatrogasno društvo dođe na dnevni red Općinskog vijeća.  

Sjednicu napustio Darko Lazar u 21,15 sati. 

Vijećnik Božo Mitrović zatražio je obrazloženje vezano za izgradnju Projekta Osijek da li su 

počeli radovi, odnosno kanalizacija.  
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Vijećnik Josip Đimber odgovorio je na postavljeno pitanje vijećnika Mitrovića rekavši da će 

za 10 dana početi zemljani radovi.  

Vijećnika Božu Mitrovića zanima čije je vlasništvu Kino dvorana, te je predložio da se uredi 

jedna prostorija i postavi par kompjutera za mlade.   

Općinski načelnik Dražen Tonkovac upoznao je nazočne članove Općinskog vijeća kako će se 

Centar za psihički oboljele osobe odseliti, te je prevencija Europske unije ta da se sve osobe 

smjeste u obitelji, da žive u zajednici. Naveo je kako je Općina Čepin traži da se Dvorac 

Adamović zaštiti, a ujedno i traži od države da ga daju Općini, kao i prostorije koje se nalaze 

uz taj Dvorac.    

Vijećnik Ivan Galir zatražio je informaciju da li je se što dobilo od legalizacije, da li su 

legalizirani sportski objekti i druga općinska imovina te da li se još uvijek vozi ulicom 

B.J.Jelačića, jer GPP nema pravo voziti. Također je postavio pitanje vezano za semafor ispred 

Općine Čepin budući da je isti kratkog vijeka tj. prelaska ceste od škole prema Općini i stoji 

dvanaestak sekundi i ta djeca ne stignu ni pretrčati preko ceste. Također ga zanima što je sa 

rasvjetom u ulici grada Vukovara od ambulante do igrališta.  

Vijećnik Josip Mioč predložio je budući da djeca iz ulica A. Starčevića, Željezničke i 

Kolodvorske ulice ne mogu preći glavnu cestu (Osječku) zbog prometa, da se ukoliko postoji 

mogućnost postavi barem raflektirajući semafor.  

Vijećnica Marina Glavota moli budući da je nije dobila pismeni odgovor na pitanje koje je 

postavila na 13. sjednici Općinskog vijeća, a vezano za namjenska sredstva za rekonstrukciju 

vodocrpilišta, a koji ju nije zadovoljio, moli da joj se pisano odgovori koliki je bio ukupan 

iznos namjenskih sredstava na računu, od kada do kada su prikupljana ta sredstva, o kojoj se 

vrsti prijeboja radilo da li je to bilo sukladno obveznim odnosima Zakona o službenim 

odnosima, kolike su bile obveze Općine Čepin prema „Urednosti“, po kojoj osnovi redovitog 

poslovanja i tko su bili potpisnici izjave o prijeboju. Također moli da joj se pismeno odgovori 

koliko zaposlenika u Općini Čepin, „Urednosti“ Čepin i u „Komunalcu“ Čepin prima naknadu  

za prijevoz i kolika je cijena naknade za prijevoz koju primaju.    

Vijećnik Valentin Pavleković zamolio je u ime mještanina ulice K. Domagoja, a i gosp. 

Žanka, da se na kraju te ulice na već postojeću banderu stavi sijalica zbog provale i krađe. 

Također je predložio da se kuće koje su srušene u Čepinu, a i u Č. Martincima da se nešto 

poduzme po tom pitanju ukoliko su one u privatnom vlasništvu.      

Vijećnik Ivo Zrno postavio je pitanje da li postoji mogućnost da se postave dva znaka na 

ulazu u Željezničku ulici i na ulazu u ulicu K. Trpimira.  

Vijećnik Ivan Galir postavio je pitanje vezano za rezanje platana i dodjele tih istih drva 

socijalno ugroženima, te ga zanima za gospodina Prigl Zorana kojemu je obećano da će dobiti 

tih drva.  

Odgovore na postavljena pitanja vijećnika dali su: Dražen Tonkovac, općinski načelnik, Ivan 

Žeravica, zamjenik općinskog načelnika, Željko Mamić, viši savjetnik 

Sjednica je zaključena u 21,45 sati. 
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