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Temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu
prisustvuju načelnik Stožera i/ili zamjenik načelnika
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), članka
Stožera.
19. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
Članak 2.
načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 37/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin
Ostale odredbe Poslovnika o radu Stožera civilne
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.zaštite Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin,
Čepin“, broj 14/16.) ostaju nepromijenjene.
donosi
Članak 3.
IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Čepin
Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Stožera
civilne zaštite Općine Čepin stupaju na snagu danom
Članak 1.
donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Čepin“.
Ovim Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu
Stožera civilne zaštite Općine Čepin, u Poslovniku o
KLASA: 810-01/16-01/14
radu Stožera civilne zaštite Općine Čepin („Službeni
URBOJ: 2158/05-16-2
glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), u odjeljku II.
PRIPREMANJE, SAZIVANJE I NAČIN RADA
Čepin, 14. prosinca 2016.
STOŽERA, u članku 4., stavak 2. istog se mijenja, te
sada glasi:
OPĆINSKI NAČELNIK
„Kod izvanrednih situacija koje zahtijevaju hitno
Dražen Tonkovac
djelovanje, Stožer se u pravilu okuplja u prostorijama
DVD-a Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, a iz razloga
*****
donošenja važnih odluka neophodno je da pored
članova Stožera izvanrednim sjednicama obvezno
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Temeljem članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), članka
20. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te
uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 37/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin,
donosi
PLAN
pozivanja članova Stožera civilne zaštite Općine Čepin
I.
Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i
aktiviranja kojim se članovi Stožera civilne zaštite
Općine Čepin (dalje u tekstu: Stožer) dovode u stanje
operativnosti i spremnosti za izvršavanje mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, tijekom i izvan
redovnog radnog vremena, u slučaju izvanrednog
događaja i nastupa okolnosti u kojima je potrebno
poduzimati mjere i aktivnosti u civilnoj zaštiti za
Općinu Čepin.
II.
Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama, a sve po nalogu općinskog načelnika. U
slučaju spriječenosti općinskog načelnika stožer civilne
zaštite poziva načelnik stožera Općine Čepin ili osoba
koju on ovlasti.
Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći:
1. Robert Periša, zamjenik općinskog načelnika
Općine Čepin, načelnik Stožera,
2. Krešimir Crnković, pročelnik Upravnog
odjela za Upravno-pravne poslove, društvene
djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin,
zamjenik načelnika Stožera,
3. Željko Barišić, direktor komunalnog društva
Komunalac Čepin d.o.o. Čepin, član,
4. Zlatko Pakšec, načelnik Policijske postaje
Čepin, član,
5. Ivan Nađ, predsjednik DVD-a Čepin , član,
6. Krešimir Klaić, predstavnik Gradskog društva
Crvenog križa Osijek, član,
7. Krešimir Erk, DUZS Područni ured ZS
Osijek, voditelj DIP-a CZ Osijek, član,
8. Marinko Gavran, Veterinarska stanica Čepin,
član,
9. Dražen Arnold, Dom zdravlja Osijek,
Zdravstvena stanica Čepin, član i
10. Mihael
Šilac,
osoba
zadužena
za
komunikaciju i odnose s medijima, član.
III.
Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se
vlastitim kapacitetima (pročelnik Upravnog odjela za
Upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i
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socijalnu skrb Općine Čepin Krešimir Crnković, dipl.
iur.) sukladno planu pozivanja dok se samo iznimno i
to kao pričuvni kapacitet za pozivanje koristi
Županijski centar 112 Osijek.
IV.
Pozivanje se vrši putem fiksne telefonije, mobilne
telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem.
V.
Ovaj Plan dostavit će se u Županijski centar 112
Osijek danom stupanja na snagu.
VI.
Plan pozivanja je sastavni dio Plana civilne zaštite
Općine Čepin.
VII.
Plan pozivanja sastavni je dio Poslovnika o radu
Stožera civilne zaštite Općine Čepin.
VIII.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti
Plan pozivanja članova Stožera civilne zaštite Općine
Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.).
IX.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 810-01/16-01/15
URBOJ: 2158/05-16-1
Čepin, 14. prosinca 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 2. Odluke o dodjeli stipendija
učenicima, studentima, sportašima i invalidima s
područja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, 14/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi, slijedeću
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
učenicima, studentima, sportašima i invalidima
s područja Općine Čepin
Članak 1.
Za provedbu natječaja zadužuje se Povjerenstvo za
dodjelu stipendija („Službeni glasnik Općine Čepin“,
broj 2/15.) u sastavu:
1.
2.
3.

Ivan Žeravica, predsjednik,
Krešimir Crnković, član i
Željko Mamić, član.
Članak 2.
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Utvrđuje se za školsku godinu 2016./2017. dodjela
5 stipendija učenicima srednjih škola (u daljnjem
tekstu: učenici), 5 stipendija studentima (u daljnjem
tekstu: studenti), 2 stipendije učenicima srednjih škola i
studentima sportašima (u daljnjem tekstu: sportaši) i 2
stipendije učenicima srednjih škola i studentima
invalidima (u daljnjem tekstu: invalidi).
Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi
400,00 kn, za studente 600,00 kn, za sportaše 600,00
kn i za invalide 600,00 kn.
Stipendije će se isplaćivati u 10 obroka, u
razdoblju od 01. listopada 2016. godine do 31. srpnja
2017. godine i to jednom mjesečno, do 15.-tog u
mjesecu za protekli mjesec.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje
se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga Plana.
II.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom
donošenja, te će se objaviti u „Službenom glasniku
Općine Čepin“ i na službenoj internetskoj stranici
Općine Čepin www.cepin.hr.
KLASA: 612-01/16-01/58
URBOJ: 2158/05-16-1
Čepin, 19. prosinca 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom
„Službenom glasniku Općine Čepin“.
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objave

u

KLASA: 604-02/16-01/2
URBROJ: 2158/05-16-1
Čepin, 19. prosinca 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne
novine“, broj 74/14.), članka 8. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.),
članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba
Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj
14/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni
glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst),
općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeći
Godišnji plan javnih natječaja
za financiranje programa i projekata koje provode
udruge u Općini Čepin za 2017. godinu
I.
Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za
financiranje programa i projekata koje provode udruge
u Općini Čepin (u daljnjem tekstu: Godišnji plan)
planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2017.
godine.
Godišnji plan sadrži podatke o davatelju
financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom
vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu
raspoloživih
sredstava,
rasponu
sredstava
namijenjenom za financiranje pojedinog programa,
odnosno projekta, očekivanom broju programa i
projekata koji će se ugovoriti za financiranje i, ovisno o
vrsti javnog natječaja, druge podatke.
Općina Čepin zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg
plan javnih natječaja za financiranje programa i
projekata koje provode udruge u Općini Čepin za 2017.
godine tijekom tekuće kalendarske godine.
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Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini ČEPIN
Godina: 2017.

Naziv

Ukupna
Naziv natječaja

Redni

upravnog
(oznaka aktivnosti u proračunu)

broj

tijela

Okvirni
broj

Financijska
Okvirni datum

podrška se
vrijednost planiranih ostvaruje na
natječaja
rok
(kn)
ugovora
od

raspisivanja
natječaja

Napomena

Javni natječaj za sufinanciranje programa i
UO za upravno-pravne

projekata udruga iz područja razvoj sporta za 2017.
610.000,00

1.

poslove, društvene djelatnosti i
socijalnu skrb

do 15

godinu

01.01.2017. do siječanj/ veljača
2017.
31.12.2017.

Javni
natječaj

(Aktivnost: A101201 Javne potrebe u sportu )
UO za upravno-pravne
2.

poslove, društvene djelatnosti i
socijalnu skrb

Javni natječaj za sufinanciranje programa i
projekata udruga iz područja promicanje kulture
za 2017. godinu
(Aktivnost: A100802 Amaterska kulturno umjetnička
društva i udruge)

01.01.2017. do
150.000,00

do 4

01.01.2017. do

UO za upravno-pravne
potrebe za 2017. godinu
poslove, društvene djelatnosti i
socijalnu skrb

120.000,00

do 11
31.12.2017.

(Aktivnost: A100903 Donacije udrugama
ostalih društvenih djelatnosti)

Javni
natječaj

siječanj/veljača
2017.

Javni
natječaj

31.12.2017.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i
projekata udruga iz područja ostale društvene
3.

siječanj/veljača
2017.
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Javni natječaj za sufinanciranje programa i
UO za upravno-pravne
4.

01.01.2017. do

poslove, društvene djelatnosti i
socijalnu skrb

20.000,00

siječanj/veljača
2017.

Javni
natječaj

01.01.2017. do siječanj/veljača
2017.
31.12.2017.

Javni
natječaj

do 6
31.12.2017.

projekata udruga iz područja socijalne skrbi i novčanih
pomoći za 2017. godinu
(Aktivnost: A101103 Zaštita i spašavanje)

5.

UO za gospodarstvo i komunalnostambenu djelatnost

Javni natječaj za sufinanciranje programa i
projekata udruga iz područja poljoprivreda za 2017.
godinu
(Aktivnost: A100501 Razvoj poljoprivrede)

20.000,00

do 2
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