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Temeljem članka 46. Statuta Općine Čepin
Sredstva za reprezentaciju su sredstva za
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.podmirenje troškova za ugostiteljske usluge (hrana i
pročišćeni tekst.), općinski načelnik Općine Čepin,
piće), nabavu namirnica te sličnih troškova koji
donosi
nastaju u svezi s ugošćavanjem poslovnih partnera i
gostiju Općine.
PRAVILNIK
Sredstva za reprezentaciju mogu se koristiti u
o korištenju sredstava za reprezentaciju
Republici Hrvatskoj i u inozemstvu za sve službene
potrebe do iznosa predviđenim Proračunom Općine.
Članak 1.
Članak 4.
Ovim se Pravilnikom uređuju način i uvjeti
korištenja sredstava za reprezentaciju u Općini
Pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju
Čepin (u daljnjem tekstu: Općina).
(u daljnjem tekstu: korisnik reprezentacije) imaju:
Sredstva za reprezentaciju osiguravaju se u
- općinski načelnik,
Proračunu Općine.
- zamjenici općinskog načelnika,
- pročelnici upravnih odjela po odobrenju
Članak 2.
općinskog načelnika.
Korisnici reprezentacije iz stavka 1. ovog članka
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovome
odgovorni su za ekonomično i svrsishodno trošenje
Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se
sredstava za reprezentaciju.
jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to u
kojem su rodu navedeni.
Članak 5.
Članak 3.
Reprezentacija podrazumijeva pravo na
korištenje sredstava za prigodno darivanje i
ugošćavanje poslovnih partnera te gostiju Općine u
okviru obavljanja protokolarnih aktivnosti i poslova
iz djelokruga rada Općine.

Sredstva za reprezentaciju za podmirenje
troškova ugostiteljskih usluga mogu se koristiti za
troškove domjenka, poslovnog ručka, večere ili
cateringa koji se organiziraju za:
- sudionike sastanka s poslovnim parterima i
gostima Općine koji imaju poseban značaj
za poslovanje Općine,
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uzvanike na prigodnom obilježavanju
blagdana, obljetnica, manifestacija i drugih
važnih
događaja,
konferencija,
međunarodnih sastanaka, potpisivanja
značajnijih ugovora te drugih protokolarnih
događanja u organizaciji ili pod
pokroviteljstvom Općine,
udruge koje imaju sjedište na području
Općine ili provode aktivnosti od općeg
interesa za Općinu.
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požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019.
godini („Narodne novine“, broj 35/19.) i članka 46.
Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 5/18. - pročišćeni tekst), općinski
načelnik Općine Čepin, donosi
PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i
građevina za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara

Članak 6.

Članak 1.

Ugostiteljske usluge iz članka 5. ovog Pravilnika
mogu biti organizirane kao:
- ugostiteljske usluge koje se pružaju u
poslovnim prostorijama Općine i
- ugostiteljske usluge koje se pružaju izvan
poslovnih prostorija Općine.

Ovim se Planom razrađuje način motrenja,
čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina,
dijelova građevina i površina za koje prijeti
povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u
daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena
velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje
požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada u
tekućoj godini.

Članak 7.
Sredstva za reprezentaciju mogu se koristiti za
nabavu namirnica koje se pripremaju u čajnoj
kuhinji (kava, čaj i drugi napici) za sastanke s
poslovnim parterima i gostima Općine koji se
organiziraju u poslovnim prostorijama Općine.
Članak 8.
Nabava ugostiteljskih i hotelskih usluga i
namirnica za potrebe reprezentacije osigurava se
sukladno propisima iz područja javne nabave te aktu
Općine o nabavi.
Članak 9.
Iznos sredstava za reprezentaciju utvrđuje se u
Proračunu Općine kao rashod reprezentacije na
razini
razdjela
te
pripadajućeg
programa/projekta/aktivnosti, za svaku proračunsku
godinu.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 080-01/19-01/65
URBROJ: 2158/05-19-1

Članak 2.
Građevine, dijelovi građevina, šumske površine
i prostori za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije
ugroženosti i navedeni u Planu zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Čepin.
Članak 3.
Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1.
ovog Plana provode Dobrovoljno vatrogasno
društvo „Čepin“ – Čepin (u daljnjem tekstu: DVD
Čepin),
Dobrovoljno
vatrogasno
društvo
„Beketinci“- Beketinci (u daljnjem tekstu: DVD
Beketinci), službe civilne zaštite Općine Čepin i
djelatnici komunalnog društva Komunalac Čepin
d.o.o. Čepin.
Članak 4.
Radi provedbe mjera iz članka 1. ovog Plana,
DVD Čepin i DVD Beketinci u dane kada je
proglašena velika ili vrlo velika opasnost za
nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju
stalno dežurstvo od po dva vatrogasca, kao i pasivno
dežurstvo u vatrogasnom domu u vremenu od:
-

Čepin, 08. svibnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem točke III. podtočke 8. a) Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od

8,00 - 21,00 sati radnim danom, subotom,
nedjeljom i u dane blagdana.
Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovog
Plana, dobrovoljna vatrogasna društva provode
ophodnju rubnih (šumskih) područja Općine Čepin
uz prometnice i pojas željezničke pruge.
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Vatrogasci u pasivnom dežurstvu pozivaju se
samo u slučaju požara. Po zaprimanju poziva imaju
obavezu u roku od 15 minuta doći u sjedište društva,
te se u što kraćem vremenu organizirati radi odlaska
na požarište.
Divlje deponije (odlagališta otpada) unutar i na
rubnim dijelovima područja Općine Čepin, tijekom
požarne sezone nadzirati će poljoprivredni redar
Općine Čepin.
Članak 6.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kao i
poljoprivrednici na području Općine Čepin, dužni su
pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
(zabrana spaljivanja biljnog otpada, obveza
osiguranja traktora s plugom, obveza osiguranja
protupožarnog aparata, i slično.)
O poduzetim mjerama i planovima iz stavka 1.
ovog članka, prije i za vrijeme žetvenih radova,
obiteljska
poljoprivredna
gospodarstva
i
poljoprivrednici dužni su izvijestiti Općinu Čepin i
Dobrovoljno vatrogasno društvo na svom području.
Članak 7.
Načini uključivanja vatrogasnih postrojbi u
akcije gašenja požara, utvrđeni su odredbama Plana
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Općine Čepin.
Način uporabe opreme i vozila posebne namjene
za gašenje požara i spašavanje osoba, te popis
građevina i otvorenog prostora za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,
određeni su također u odredbama Plana zaštite od
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine
Čepin.
Članak 8.
Dobrovoljna vatrogasna društva s područja
Općine Čepin i komunalno društvo Komunalac
Čepin d.o.o. Čepin održavaju kontinuiranu vezu s
operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe
Grada Osijeka, Županijskim centrom 112 Osijek, s
Policijom, te drugim službama po potrebi.
Članak 9.
Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom
osigurana su sredstva u Proračunu Općine Čepin za
2019. godinu.
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Čepin, 09. svibnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Na temelju članka 53.a stavak 2. točka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05.,
109/0.7, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,
137/15. i 123/17.), članka 5. stavak 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18.) i članka 46.
Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski
načelnik Općine Čepin, donosi
R J E Š E NJ E
o razrješenju pročelnika Upravnog odjela za
gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
Općine Čepin
1. TOMISLAV KUNA razrješava se dužnosti
pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i
komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin s
danom 31. svibnja 2019. godine.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku Općine Čepin.
KLASA: UP/I-112-02/19-01/1
URBROJ: 2158/05-19-2
Čepin, 17. svibnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 86/08., 61/11. i 4/18. ) i članka 46.
Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), općinski
načelnik donosi, slijedeće
Izmjene i dopune
Plana prijma u službu u Općinu Čepin
za 2019. godinu

Članak 10.
Članak 1.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 214-01/19-01/12
URBROJ: 2158/05-19-1

U Planu prijma u službu u Općinu Čepin za
2019. godinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj
2/19.) u članku 2. stavku 1. podstavku 1. alineja 1. se
mijenja i sada glasi:
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Pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo
i
komunalnostambenu
djelatnost
1
izvršitelj/ica,
na
neodređeno
vrijeme“
Članak 2.

Dosadašnje alineje 1., 2., 3. i 4. sada postaju
alineje 2., 3., 4. i 5.
Članak 3.
Ostale odredbe Plana prijma u službu u Općinu
Čepin za 2019. godinu ostaju nepromijenjene.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Plana prijma u službu u
Općinu Čepin za 2019. godinu stupaju na snagu
danom donošenja i sastavni su dio Plana prijma u
službu u Općinu Čepin za 2019. godinu, a objaviti će
se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 100-01/19-01/1
URBROJ: 2158/05-19-2
Čepin, 17. svibnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
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