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pročelnika upravnih tijela, donosi
PLAN
stručnog usavršavanja i osposobljavanja
službenika i namještenika upravnih tijela
Općine Čepin za 2020. godinu
I.
Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika upravnih tijela Općine Čepin za 2020.
godinu (nastavno: Plan izobrazbe) donosi se u cilju organiziranja i provedbe programa izobrazbe službenika i
namještenika upravnih tijela Općine Čepin (nastavno: Općina) u 2020. godini.
II.
Izrazi koji se u Planu izobrazbe koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske
osobe.
III.
Plan izobrazbe temelji se na iskazanim trenutnim i procijenjenim budućim potrebama za određenim
sposobnostima, sukladno organizacijskim ciljevima upravnih tijela Općine, a uz uvažavanje iskazanog interesa
zaposlenika.
IV.
Izobrazba će se provoditi u okviru financijskih sredstava planiranih za troškove izobrazbe u Proračunu Općine
Čepin za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.
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V.
U organiziranju i provođenju pojedinih programa izobrazbe, Općina surađuje s prosvjetnim, znanstvenim i
drugim odgovarajućim ustanovama kojima može povjeriti obavljanje određenog dijela programa ili programa
izobrazbe u cjelini.
VI.
Izobrazba će se provoditi prema sljedećem programu:
PROGRAM IZOBRAZBE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
UPRAVNIH TIJELA OPĆINE ČEPIN ZA 2020. GODINU

PROGRAM
IZOBRAZBE
Preddiplomski
stručni studij
„Poslovanje i
upravljanje“,
usmjerenje
Menadžment
uredskog
poslovanja
Povremeni
programi
izobrazbe iz
područja rada
pojedinih
upravnih tijela
Općine
UKUPNO

PROCIJENJ
ENI
TROŠKOVI
(u kn)

CILJNA
GRUPA (broj
polaznika)

UKUPAN
BROJ
POLAZNIKA

OBLIK
IZVOĐENJA

PROVODITEL
J
PROGRAMA

TRAJANJE

Administrativna
referentica –
tajnica (1)

1

studij

Veleučilište
Baltazar u
Zaprešiću

3 godine (6
semestara)

14.000,00

prema potrebi

Seminari,
radionice,
predavanja i sl.

prema programu

16.000,00

Službenici
upravnih tijela
Općine

Organizacije
ovlaštene za
provođenje
programa
izobrazbe

30.000,00

VII.
Ovaj Plan izobrazbe bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Čepin i u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 131-01/20-01/1
URBROJ: 2158/05-20-1
Čepin, 13. siječnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 6. Odluke o sufinanciranju
djelatnosti dadilja na području Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 8/18.) i
članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik
Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski
načelnik Općine Čepin, donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju djelatnosti
dadilje na području Općine Čepin za 2020. godinu

I.
Općina Čepin sklopit će Ugovor o
sufinanciranju djelatnosti dadilje na području
Općine Čepin za 2020. godinu s Melitom Primorac
iz Čepina, Ulica Papuka 38, vlasnicom obrta za
čuvanje djece “SUNCE” iz Čepina, Psunjska 109,
OIB: 87247547698.
II.
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Općina Čepin isplatit će Meliti Primorac iz
Čepina, Ulica Papuka 38, vlasnici obrta za čuvanje
djece “SUNCE” iz Čepina, bespovratnu novčanu
potporu, za svrhu navedenu u točki I. ovog
Zaključka, u iznosu od 500,00 kn mjesečno po
djetetu čija oba roditelja, samohrani roditelj ili
skrbnik imaju prebivalište na području Općine
Čepin.
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III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog
Zaključka, osigurana su u Proračunu Općine Čepin
za 2020. godinu.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Čepin“.
KLASA: 601-01/20-01/1
URBROJ: 2158/05-20-2
Čepin, 14. siječnja 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija
Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“,
broj 14/18. i 15/19.) i članka 46. Statuta Općine
Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi, slijedeću
ODLUKU
o raspisivanju ponovljenog natječaja za dodjelu
stipendija Općine Čepin za školsku/akademsku
godinu 2019./2020.

-

1 stipendija učenicima srednjih škola i
studentima invalidima (u daljnjem
tekstu: invalidi),
6 stipendija učenicima srednjih škola
koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja (u daljnjem tekstu: učenici
srednjih škola koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja),
1 stipendija studentima koji se
obrazuju za deficitarna zanimanja (u
daljnjem tekstu: studenti koji se
obrazuju za deficitarna zanimanja) i
2 stipendije studentima koji se
obrazuju za zanimanja iz STEM
područja utvrđenih Pravilnikom koji
donosi
ministar
nadležan
za
obrazovanje (u daljnjem tekstu:
studenti koji se obrazuju za zanimanja
iz STEM područja).

Visina mjesečne stipendije za studente iznosi
800,00 kn, za invalide iznosi 800,00 kn, za učenike
srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja 600,00 kn, za studente koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja 800,00 kn i za studente koji se
obrazuju za zanimanja iz STEM područja 800,00 kn.
Stipendije će se isplaćivati u 10 obroka, u
razdoblju od 01. listopada 2019. godine do 31. srpnja
2020. godine i to jednom mjesečno, do 15.-tog u
mjesecu za protekli mjesec.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se na službenom web stranicama Općine
Čepin, oglasnoj ploči Općine Čepin i u „Službenom
glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 604-02/19-01/1
URBROJ: 2158/05-20-11
Čepin, 17. siječnja 2020.

Članak 1.
Za provedbu ponovljenog javnog natječaja
zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/18.) u
sastavu:
1.
2.
3.

Ivan Žeravica, predsjednik,
Krešimir Crnković, član i
Željko Mamić, član.
Članak 2.

Za školsku godinu 2019./2020. ponavlja se
natječaj za dodjelu još 11 stipendija. i to:
- 1 stipendija studentima (u daljnjem
tekstu: studenti),

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
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