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************************************************************************************************
Temeljem članka 3. Pravilnika o popisu imovine i obveza („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 10/14.) i članka
46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.- pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi,
slijedeću
ODLUKU
o popisu imovine i obveza
Članak 1.
Ovom Odlukom o popisu imovine i obveza (u daljnjem tekstu: Odluka) osniva se Povjerenstvo za popis
nefinancijske imovine i Povjerenstvo za popis financijske imovine i obveza.
Članak 2.
Povjerenstvo za popis nefinancijske imovine imenuje se u sljedećem sastavu:
1. Tomislav Kuna, predsjednik
2. Zdenko Arambašić, član
3. Dragana Arambašić, član
Članak 3.
Povjerenstvo za popis financijske imovine i obveza imenuje se u sljedećem sastavu:
1. Krešimir Crnković, predsjednik
2. Željko Mamić, član
3. Marica Beraković, član
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Članak 4.
Povjerenstva će izvršiti popis nefinancijske imovine i popis financijske imovine i obveza sa stanjem na dan 31.
prosinca 2016. godine i dostaviti izvještaj s priloženim popisnim listama i zapažanjima općinskom načelniku do 31.
siječnja 2017. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 940-01/16-01/6
URBROJ: 2158/05-16-1
Čepin, 28. prosinca 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), članka 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj
57/12. i 120/12.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst),
općinski načelnik Općine Čepin, donosi
Plan prijma na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin za 2017. godinu
Članak 1.
U Općinskoj upravi Općine Čepin trenutno je uposleno 15 djelatnika.
Nazivi ustrojstvenih jedinica, radna mjesta, stručna sprema i broj izvršitelja utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni
dio ovoga Plana.
Članak 2.
Na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Čepin su trenutno 8 osoba, i to:
-

-

2 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i
diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, mag.oec.,
1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i
diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, mag. pedagogije i mag.
edukacije povijesti,
1 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i
diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, mag.ing.agroekonomike,
1 osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, opći poljoprivredni tehničar,
1 osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, upravna referentica,
1 osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, računalni tehničar za strojarstvo i
1 osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, ekonomist.
Članak 3.

Osobama primljenima na stručno osposobljavanje sa stručnom spremom mag.oec. iz članka 2. ovog Plana, Ugovor
o stručnom osposobljavanju ističe 09. listopada 2017. godine.
Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa stručnom spremom mag. pedagogije i mag. edukacije povijesti iz
članka 2. ovog Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 09. listopada 2017. godine.
Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa stručnom spremom mag.ing.agroekonomike iz članka 2. ovog
Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 02. listopada 2017. godine.
Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa srednjom stručnom spremom, opći poljoprivredni tehničar iz
članka 2. ovog Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 09. listopada 2017. godine.
Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa srednjom stručnom spremom, upravna referentica iz članka 2. ovog
Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 09. kolovoza 2017. godine.
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Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa srednjom stručnom spremom računalni tehničar za strojarstvo iz
članka 2. ovog Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 09. listopada 2017. godine.
Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa srednjom stručnom spremom ekonomist iz članka 2. ovog Plana,
Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 09. listopada 2017. godine.
Članak 4.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2017. godini prijam 10 osoba, od čega:
-

6 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i
diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
4 osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su
ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju
ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 2. koja je sastavni dio ovoga Plana.
Članak 5.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Osijek.
Sredstva za stručno osposobljavanje osigurana su u Proračunu Općine Čepin za 2017. i Projekciji proračuna za
2018. i 2019. godinu.
Članak 6.
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“, na službenim
stranicama Općine Čepin – www.cepin.hr i službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr
KLASA: 132-01/16-01/21
URBROJ: 2158/05-16-1
Čepin, 28. prosinca 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
TABLICA 1. – SISTEMATIZACIJA RADIH MJESTA OPĆINSKE UPRAVE OPĆINE ČEPIN
(TRENUTNO ZAPOSLENO)

NAZIV USTROJSTVENE
JEDINICE

STRUČNA SPREMA

BROJ
IZVRŠITELJA

Pročelnik upravnog
odjela za financije,
knjigovodstvo i
računovodstvo

VSS

1

Viši stručni suradnik za
računovodstvo

VSS

1

Računovodstveni
referent-knjigovođa

SSS

2

Računovodstveni
referent-blagajnik

SSS

1

NAZIV RADNOG
MJESTA

Upravni odjel za financije,
knjigovodstvo i računovodstvo
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Pročelnik upravnog
odjela za upravnopravne poslove,
društvene djelatnosti i
socijalnu skrb

Upravni odjel za upravno-pravne
poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu
skrb

Upravni odjel za gospodarstvo i
komunalno-stambenu djelatnost

Broj 17.
VSS

1

Viši savjetnik za
društvene djelatnosti

VSS

1

Viši stručni suradnik za
pravne i upravne
poslove

VSS

1

Referent za
administrativne poslove

SSS

2

Pomoćni djelatnik
spremačica-dostavljač

NSS

1

VSS

1

VSS

1

Komunalni redar

SSS

1

Poljoprivredni redar

SSS

1

Pročelnik upravnog
odjela za gospodarstvo
i komunalno-stambenu
djelatnost
Viši stručni suradnik za
komunalnu naknadu,
doprinos i razvoj
gospodarstva

15

UKUPNO
TABLICA 2. – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINU ČEPIN ZA 2017. GODINU

NAZIV USTROJSTVENE
JEDINICE

NAZIV RADNOG
MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA I
STRUKA

BROJ
OSOBA

Viši stručni suradnik za
računovodstvo

magistar struke ili stručni
specijalist ekonomske struke

Računovodstveni
referent-blagajnik

srednja stručna sprema
ekonomskog, trgovačkog ili
gimnazijskog usmjerenja

1

magistar struke ili stručni
specijalist društvenog usmjerenja

1

2

Upravni odjel za financije,
knjigovodstvo i računovodstvo

Viši savjetnik za
društvene djelatnosti
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Upravni odjel za upravno-pravne
poslove, društvene djelatnosti i
socijalnu skrb

Upravni odjel za gospodarstvo i
komunalno-stambenu djelatnost
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Viši stručni suradnik za
pravne i upravne
poslove

magistar struke ili stručni
specijalist prava

1

Referent za
administrativne poslove

srednja stručna sprema upravnog,
ekonomskog ili gimnazijskog
usmjerenja

1

Viši stručni suradnik za
komunalnu naknadu,
doprinos
i razvoj gospodarstva

magistar struke ili stručni
specijalist ekonomske, tehničke ili
poljoprivredne struke

2

srednja stručna sprema tehničke
struke

1

srednja stručna sprema tehničke ili
poljoprivredne struke

1

Komunalni redar

Poljoprivredni redar

10

UKUPNO
*****

Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 5/16.-pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi, slijedeći
PLAN
prijma u službu u Općinu Čepin za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Čepin za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam
službenika u Općinu Čepin za 2017. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da će se u Općini Čepin u 2017. godini popuniti slijedeća radna mjesta:
U Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
-

viši stručni suradnik za upravno-pravne, ovršne i imovinske poslove - 1 izvršitelj/ica na neodređeno
vrijeme
viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i poljoprivredu - 1 izvršitelj/ica na neodređeno
vrijeme
komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Članak 3.

Temeljem ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavati će se putem javnog natječaja.
Radna mjesta popunjavati će se sukladno proračunskim sredstvima, ovom Planu i Pravilniku o unutarnjem redu
Općine Čepin.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 100-01/16-01/2
URBOJ: 2158/05-16-1

„Službeni glasnik“
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Čepin, 28. prosinca 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 7., 10. i 17. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 16/15.), općinski načelnik Općine Čepin, a na prijedlog
pročelnika upravnih tijela, donosi
PLAN
stručnog usavršavanja i osposobljavanja
službenika i namještenika upravnih tijela
Općine Čepin za 2017. godinu
I.
Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika upravnih tijela Općine Čepin za 2017.
godinu (nastavno: Plan izobrazbe) donosi se u cilju organiziranja i provedbe programa izobrazbe službenika i
namještenika upravnih tijela Općine Čepin (nastavno: Općina) u 2017. 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 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.
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 2017. GODINU

PROGRAM
IZOBRAZBE

CILJNA
GRUPA (broj
polaznika)

Stručno
usavršavanje iz
područja javne
nabave

Službenici
Upravnog odjela
za gospodarstvo i
komunalnostambenu
djelatnost (1)

Povremeni
programi
izobrazbe iz
područja rada

Službenici
upravnih tijela
Općine

UKUPAN
BROJ
POLAZNIKA

OBLIK
IZVOĐENJA

1

tečaj

prema potrebi

Seminari,
radionice,
predavanja i sl.

PROVODITEL
J
PROGRAMA
Organizacija
ovlaštena za
provođenje
postupka
izobrazbe u
području javne
nabave
Organizacije
ovlaštene za
provođenje
programa

TRAJANJE

PROCIJENJ
ENI
TROŠKOVI
(u kn)

32 nastavna sata

2.500,00

prema programu

17.500,00
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pojedinih
upravnih tijela
Općine
UKUPNO
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izobrazbe

20.000,00

VII.
Ovaj Plan izobrazbe bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Čepin i u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 131-01/16-01/2
URBROJ: 2158/05-16-1
Čepin, 29. prosinca 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
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