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******************************************************************************************
Temeljem članka 13. stavka 7. Zakona o zaštiti
Čepin i Plana zaštite od požara Općine Čepin,
od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) i članka
izrađene od strane društva IN Konzalting d.o.o.
32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Slavonski Brod, Baranjska 18.
Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst.), Općinsko
vijeće Općine Čepin na svojoj 14. sjednici održanoj
Članak 2.
dana 19. studenog 2018. godine, donijelo je
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
ODLUKU
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
o usvajanju revizije Procjene ugroženosti od požara
i tehnološke eksplozije Općine Čepin i
KLASA: 214-01/17-01/32
Plana zaštite od požara Općine Čepin
URBROJ: 2158/05-18-11
Članak 1.
Ovom Odlukom o usvajanju revizije Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine
Čepin i Plana zaštite od požara Općine Čepin (u
daljnjem tekstu: Odluka), po izdanom Pozitivnom
prethodnom mišljenju Vatrogasne zajednice Osijek
Ur. broj: 193-01/2018 od 09. studenog 2018. godine
i prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave Osječkobaranjske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova,
Inspektorata unutarnjih poslova, Inspekcije zaštite od
požara i eksploziva Broj: 511-07-20/4-4551/2-18 ZT
od 12. studenog 2018. godine, usvaja se
revizija/usklađenje s novonastalim uvjetima Procjene
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine

Čepin, 19. studenog 2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Periša, dipl. oec.
*****
Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 8. stavka
1. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj
06/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04., 174/04.,
38/09. i 80/10.), članka 7. stavak 2. i članka 12.
stavak 4. Zakona o ustanovama („Narodne novine“,
broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 32.
Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst.), Općinsko
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vijeće Općine Čepin na svojoj 14. sjednici održanoj
dana 19. studenog 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne
ustanove Javna vatrogasna postrojba Čepin
Članak 1.
U Odluci o osnivanju javne ustanove Javna
vatrogasna postrojba Čepin („Službeni glasnik
Općine Čepin“, broj 3/18. i 4/18.) članak 5. mijenja
se i glasi:
„Vatrogasna postrojba djelatnost iz članka 4.
obavlja kao javnu službu.
Vatrogasna postrojba može sudjelovati na
vatrogasnim intervencijama i izvan područja svog
djelovanja, odnosno na području drugih jedinica
lokalne samouprave kada je to određeno zakonom ili
kada osnivači s drugim jedinicama lokalne
samouprave sklope ugovor/sporazum o suosnivanju
Javne vatrogasne postrojbe Čepin.
Obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovog članka
od strane Javne vatrogasne postrojbe Čepin mora biti
navedeno u odgovarajućim Procjenama ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije i Planovima zaštite
od požara svih ugovornih/sporazumnih strana.“.
Članak 2.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Vatrogasnom postrojbom zapovijeda i
rukovodi ravnatelj, koji se po odredbama Zakona o
vatrogastvu naziva zapovjednik (u daljnjem tekstu:
Zapovjednik).
Za Zapovjednika može se imenovati osoba koja
ispunjava uvjete propisane zakonom.
Zapovjednika imenuje i razrješava, na temelju
prijedloga Upravnog vijeća Vatrogasne postrojbe po
provedenom javnom natječaju koji provodi Upravno
vijeće Vatrogasne postrojbe, većinski osnivač.
Mandat Zapovjednika traje četiri godine, s time
da ista osoba može biti ponovno imenovana za
Zapovjednika.“.
Članak 3.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Zapovjednik:
- zapovijeda Vatrogasnom postrojbom,
- predstavlja i zastupa Vatrogasnu postrojbu,
- organizira i vodi rad i poslovanje Vatrogasne
postrojbe,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun
Vatrogasne postrojbe,
- odgovoran je za zakonitost rada Vatrogasne
postrojbe.“.
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Članak 4.

Članak 21. mijenja se i glasi:
„Do imenovanja Zapovjednika na način određen
člankom 9. ove Odluke većinski osnivač će
imenovati privremenog ravnatelja Vatrogasne
postrojbe.
Privremeni ravnatelj Vatrogasne postrojbe:
- obavlja pripremne radnje za početak rada
Vatrogasne postrojbe i saziva prvu sjednicu
Upravnog vijeća,
- izrađuje prijedlog Statuta,
- podnosi prijavu za upis Vatrogasne postrojbe u
sudski registar.“.
Članak 5.
Ostale odredbe Odluke o osnivanju javne
ustanove Javna vatrogasna postrojba Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 3/18. i 4/18.)
ostaju nepromijenjene.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 214-01/18-01/3
URBROJ: 2158/05-18-26
Čepin, 19. studenog 2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Periša, dipl. oec.
*****
Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4.
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“,
broj 82/15.), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16.),
članka 5. stavak 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi
postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“, 27/17.),
Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Općine Čepin o donošenja
procjene rizika („Službeni glasnik Općine Čepin“,
broj 8/18.) i članka 32. Statuta Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na
svojoj 14. sjednici održanoj dana 19. studenog 2018.
godine, donosi
ODLUKU
o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite
Općine Čepin
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Članak 1.

Članak 7.

Ovom Odlukom utvrđuje se sastav i struktura
postrojbe civilne zaštite za provedbu mjera i
aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se
za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena,
potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja,
prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te
zaštite od poplava.

Članak 2.
Temeljem Procjene rizika i analize stanja
spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva
se postrojba civilne zaštite opće namjene (u daljnjem
tekstu: postrojba).
Članak 3.
Postrojba civilne zaštite opće namjene broji 28
(dvadesetosam) pripadnika.
Članak 4.
Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po
strukturi je:
– upravljačka skupina
– tri operativne skupine
Članak 5.
Upravljačka skupina sastoji se od dva
pripadnika.
Zapovjednika i zamjenika zapovjednika
postrojbe imenovati će općinski načelnik posebnom
odlukom.
Članak 6.
Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima
svog voditelja.
Prva operativna skupina ima 10 pripadnika.
Druga i treća operativna skupina ima 8
pripadnika.
Prva operativna skupina popunjava se sa
pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselju
Čepin i Livana.
Druga operativna skupina popunjava se sa
pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselju
Čepinski Martinci i Čokadinci.
Treća operativna skupina popunjava se sa
pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselju
Beketinci.
Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1.
ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i
sastavni je dio ove Odluke.

Članak 8.
Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno
djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može
se koristiti i za djelovanje na području Republike
Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu
smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava
hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži
pomoć.
Članak 9.
Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika
koji su evidentirani kao kandidati za popunu
postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od
nadležne
ustrojstvene jedinice
ministarstva
nadležnog za poslove obrane.
Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne
zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama
građana dio njihovih članova, sukladno odredbama
Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite,
koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve
zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne
zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u
postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s
volonterskim centrima, iz njihovih evidencija
odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u
postrojbe civilne zaštite.
Članak 10.
Općinski
načelnik
određuje/osigurava
administrativne
kapacitete
za
vođenje
raspoređivanja obveznika u postrojbe civilne zaštite,
vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi
provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava
pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju
posljedica velikih nesreća na koje su pozvani
nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira
izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući
i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne
zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju
mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite,
predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i
drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s
rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su
pohađanja
osposobljavanja,
sudjelovanje
u
vježbama civilne zaštite i slično.
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Članak 11.

Članak 12.

Postrojba civilne zaštite mora postupati
sukladno operativnom postupovniku koji donosi
načelnik stožera civilne zaštite Općine Čepin.
Operativnim postupovnikom definiraju se sve
pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju,
operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak
djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Ova Odluku stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 810-01/18-01/7
URBROJ: 2158/05-18-1
Čepin, 19. studenog 2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Periša, dipl. oec.

Prilog 1

UPRAVLJAČKA SKUPINA
Zapovjednik postrojbe
1.
Zamjenik zapovjednika postrojbe
1.

I OPERATIVNA SKUPINA
ČEPIN-LIVANA
1.voditelj
2. zamjenik voditelja
3. član
4. član
5. član
6. član
7. član
8. član
9. član
10. član

II OPERATIVNA SKUPINA
ČEP.MARTINCIČOKADINCI
1.voditelj
2. zamjenik voditelja
3. član
4. član
5. član
6. član
7. član
8. član

*****

III OPERATIVNA SKUPINA
BEKETINCI
1.voditelj
2. zamjenik voditelja
3. član
4. član
5. član
6. član
7. član
8. član
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Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin
(„Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 5/18.pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na
svojoj 14. sjednici, održanoj dana 19. studenog 2018.
godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Urednost
d.o.o. Čepin za zaduživanje kod
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i
davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o
solidarnom jamstvu Općine Čepin
Članak 1.
Ovom Odlukom o davanju suglasnosti
trgovačkom društvu Urednost d.o.o. Čepin za
zaduživanje kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE
BANK d.d. i davanju suglasnosti za sklapanje
ugovora o solidarnom jamstvu Općine Čepin (u
daljnjem tekstu: Odluka), daje se suglasnost
trgovačkom društvu Urednost d.o.o. Čepin za
zaduživanje putem kratkoročnog kredita u iznosu od
2.500.000,00 HRK, uz fiksnu kamatnu stopu od
3.00% i s rokom otplate do 30.09.2019. godine kod
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE
BANK
d.d.,
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320,
a sve u svrhu plaćanja obveza prema dobavljaču
trgovačkom društvu VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
Osijek.
Članak 2.
Daje se suglasnost za sklapanje ugovora o
solidarnom jamstvu Općine Čepin u korist
zaduživanja iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Čepin za
potpisivanje ugovora o solidarnom jamstvu iz članka
2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 024-02/18-01/12
URBROJ: 2158/05-18-2
Čepin, 19. studenog 2018.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Periša, dipl. oec.
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