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Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/13.-

pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. veljače 2015. 

godine, donosi 

 

 

 

ODLUKU 

o potpisivanju Dodatka I. Ugovoru o partnerstvu na 

projektu „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“ i sklapanju Dodatka I. Ugovoru 
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Članak 1. 

 

Utvrđuje se da su dana 3. travnja 2014. godine 

Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9, Općina Čepin, 

Čepin, Kralja Zvonimira 105 i Vodovod Osijek d.o.o., 

Poljski put 1., Osijek, potpisali Ugovor o partnerstvu 

na projektu „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“. 

 

Članak 2. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin utvrđuje da će se u 

cilju provođenja i osiguranja završetka projekta 

„Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ 

Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9, Općina Čepin, 

Čepin, Kralja Zvonimira 105 i Vodovod Osijek d.o.o., 

Poljski put 1., Osijek, sklopiti Dodatak I. Ugovoru o 

partnerstvu na projektu „Projekt poboljšanja vodne 

infrastrukture u Osijeku“. 

 

Članak 3. 

 

Dodatkom I. Ugovoru o partnerstvu na projektu 

„Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ 

izmijeniti će se Ugovor iz članka 1. Odluke, na način 

da će se iza članka 4. dodati novi članak 4.a kojim će 

se ugovoriti da su ugovorne strane suglasne da se 

Vodovod Osijek d.o.o. kreditno zaduži do visine 

ugovorenog iznosa sufinanciranja Grada Osijeka i 

Općine Čepin ugovorenog člankom 4. stavak 4. 

Ugovora o sufinanciranju projekta s ciljem osiguranja 

završetka projekta. Navedena sredstva za 

sufinanciranje projekta Grad Osijek i Općina Čepin se 

obvezuju da će osigurati Vodovodu Osijek d.o.o. 

uvećana za ukupne troškove kreditnog zaduživanja 

(kamate, troškove ishođenja kredita i dr.) a ista će biti 

plaćena Vodovodu Osijek d.o.o. sukladno uvjetima, 

rokovima i ostalim primjenjivim odredbama ugovora s 

financijskom institucijom (davanjem kredita) s kojom 

se ugovor o kreditu sklopi. 

 

Članak 4. 

 

 Tekst Dodatka I. Ugovoru o partnerstvu na 

projektu „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“ u prilogu je ove Odluke. 

 

Članak 5. 

 

 Za potpisivanje Dodatka I. Ugovoru o partnerstvu 

na projektu „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“ ovlašćuje se Dražen Tonkovac općinski 

načelnik Općine Čepin. 

 

Članak 6. 

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

„Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 325-01/14-01/4 

URBROJ: 2158/05-15-30 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

                    PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/13.-

pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. veljače 2015. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o potpisivanju Prvog dodatka Ugovoru o sufinanciranju 

projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“ 

 

Članak 1. 

 

 Utvrđuje se da su dana 3. travnja 2014. godine 

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Vukovarska 78, 

Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, 

Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9, Općina Čepin, 

Čepin, Kralja Zvonimira 105 i Vodovod Osijek d.o.o., 

Poljski put 1, Osijek, sklopili Ugovor o sufinanciranju 

projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u 

Osijeku“ (Ministarstvo: KLASA: 911-01/14-01/12, 

URBROJ: 525-12-0924-14-12, Hrvatske vode: 

KLASA: 325-04/14-08/7, Grad Osijek: KLASA: 363-

01/14-01/28, URBROJ: 2158/01-02-14-12, Općina 

Čepin: KLASA: 325-01/14-01/4, URBROJ: 2158/05-

14-1, Vodovod Osijek d.o.o.: URBROJ: 3748-14). 

 

Članak 2. 

 

 Općinsko vijeće Općine Čepin utvrđuje da će u 

cilju provođenja i osiguranja završetka projekta 

„Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ 

Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Vukovarska 78, 

Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, 

Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9, Općina Čepin, 

Čepin, Kralja Zvonimira 105 i Vodovod Osijek d.o.o., 

Poljski put 1, sklopiti Prvi dodatak Ugovoru o 

sufinanciranju projekta „Projekt poboljšanja vodne 

infrastrukture u Osijeku“. 

 

Članak 3. 

 

 Dodatkom Ugovoru o sufinanciranju iz prethodnog 

članka ugovorio bi se način dostavljanja zahtjeva za 

doznaku sredstava za sufinanciranje tako da bi 

Hrvatske vode dostavljale zahtjeve za doznaku 

sredstava za sufinanciranje Projekta svim 

sufinancijerima iz osnovnog Ugovora o sufinanciranju, 

a nakon što svi sufinancijeri dostave sredstva za 

sufinanciranje Projekta po zahtjevu i na račun 

Hrvatskih voda – posredničkog tijela razine 2, 

Hrvatske vode – posredničko tijelo razine 2, će 

sukladno zahtjevu za doznaku sredstava za 

sufinanciranje Projekta isplatiti predmetna sredstva na 

račun Komunalnog društva u roku do 2 radna dana. 
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Izmijenio bi se i članak 5. Osnovnog Ugovora na 

način da bi se Komunalno društvo kreditno zadužilo do 

visine ugovorenog iznosa sufinanciranja Grada i 

Općine sukladno članku 4. stavak 4. Osnovnog 

Ugovora a s ciljem osiguranja završetka Projekta a 

Grad i Općina bi se obvezale osigurati Komunalnom 

društvu sredstva za sufinanciranje projekta sukladno 

visini kreditnog zaduženja, uvećana za ukupne troškove 

kreditnog zaduživanja (kamate, troškove ishođenja 

kredita i dr.) i osigurati da visina i vrijeme plaćanja 

sredstava Komunalnom društvu bude izvršeno na način 

da omogući Komunalnom društvu podmirenje kreditnih 

obveza u visini i po dospijeću iz ugovora o kreditu s 

odabranom financijskom (kreditnom) institucijom. 

 

Članak 4. 

 

 Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju projekta 

„Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ u 

privitku je ove Odluke. 

 

Članak 5. 

 

 Za potpisivanje Prvog dodatka Ugovoru o 

sufinanciranju projekta „Projekt poboljšanja vodne 

infrastrukture u Osijeku“ ovlašćuje se Dražen 

Tonkovac općinski načelnik Općine Čepin. 

 

Članak 6. 

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

„Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 325-01/14-01/4 

URBROJ: 2158/05-15-31 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                                       PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 90. stavak 1. i 91. stavak 2., 3. i 

4. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. 

i 136/12.) 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 5/13.-pročišćeni tekst.), Općinsko 

vijeće Općine Čepin na svojoj 16. sjednici održanoj 

dana 18. veljače 2015. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju jamstva Vodovod Osijek d.o.o. za 

zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak  

 

Članak 1. 

 

Općinsko vijeće Općine Čepin suglasno je da se 

Vodovod Osijek d.o.o., Osijek, Poljski put 1, OIB: 

43654507669, zaduži kod Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak za sufinanciranje dijela nacionalne 

komponente „Projekta poboljšanja vodne infrastrukture 

u Osijeku“, financiranog iz Kohezijskog fonda EU u 

sklopu Operativnog programa zaštite okoliša 2007.-

2013.  

 

Članak 2. 

 

 Vodovod Osijek d.o.o. zadužiti će se u iznosu od 

2.986.524,04 kuna, što po srednjem tečaju Hrvatske 

narodne banke na dan 03.02.2015. godine 

(1EUR=7,6959 kn) iznosi 388.066,90 EUR. Kredit se 

odobrava uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR. 

Odobreni iznos u EUR predstavlja zaduženje korisnika 

kredita. 

 Zaduženje iz stavka 1. ovoga članka realizirati će 

se uz kamatnu stopu od 2,5% godišnje fiksna, rok 

korištenja kredita do 31.12.2017. godine, rok otplate 10 

godina pri čemu prva rata dospijeva na naplatu 

30.06.2019. godine. 

 

Članak 3. 

 

 Kao osiguranje povrata kredita Općina Čepin će 

dati Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak jamstvo na 

iznos 2.986.524,04 kn (388.066,90 EUR) uvećanog za 

pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, prihvatljivo 

za Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. 

 

Članak 4. 

 

Prije davanja jamstva iz članka 1. ove odluke, 

Općina Čepin u obvezi je ishoditi suglasnost ministra 

financija. 

 

Članak 5. 

 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Upravi odjel 

za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine 

Čepin. 

 

Članak 6. 

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

„Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 325-01/14-01/4 

URBROJ: 2158/05-15-32 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                                       PREDSJEDNIK  

                                OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                     

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.) i članka 32. 

Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 5/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Čepin na svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. 

veljače 2015. godine, donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE 

O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA 
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PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE 

(PPUO) ČEPIN 

 

Članak 1.  

 

U članku 2. u stavku 1., iza alineje 19. dodaje se 

nova alineja 20., koja glasi:  

„ 

20. Proširenje građevinskog područja naselja 

Čepin na lokaciji zapadno od građevinskog 

područja naselja (kod groblja) na k.č.br. 4267/1, 

4263, 4266, 4265, 5432, 5095, 4259/2, 5089/2 dio, 

4258/5 dio, 4264 i 4267/3 k.o.Čepin u površini do 

cca 16,00 ha“. 

 

Članak 2.  

 

Provođenje ove Odluke povjerava se Upravnom 

odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu 

djelatnost. 

Sukladno članku 86. Zakona o prostornom 

uređenju ova Odluka dostavlja se: 

 

- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj 

- Nadležnim tijelima i osobama iz članka 9. 

Odluke zajedno sa pozivom za dostavu  

      zahtjeva iz članka 90. Zakona o prostornom 

uređenju. 

 

Članak 3.  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 350-01/14-01/10 

URBROJ: 2158/05-15-158 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                      PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 31. stavka 7. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 

82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 

49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 

147/14.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 1/09.), Općinsko vijeće 

Općine Čepin na svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. 

veljače 2015. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

doprinosu Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/02., 2/07., 

11/12., 4/13., 7/13., 2/14. i 11/14.) u  članku 3. dodaju 

se stavci 2. i 3. koji glase: 

 

 „Iznimno od odredbe prethodnog stavka za objekte 

poljoprivredne namjene koji se grade na području 

Općine Čepin na zemljištu koje se nalazi izvan granica 

građevinskog područja investitor plaća komunalni 

doprinos po m3 građevine za objekte i uređaje 

komunalne infrastrukture koje treba izgraditi, kako 

slijedi: 

- javne površine       5,04 kn 

- nerazvrstane ceste      6,16 kn 

- javna rasvjeta       1,68 kn 

- groblja        1,12 kn 

Ukupno za obročno plaćanje do 

36 mjeseci               14,00 kn 

Za jednokratnu avansnu uplatu 

odobrava se popust 15%            11,90 kn 

 

 Ukoliko je vrijednost objekata komunalne 

infrastrukture koje treba graditi veća od obračunatog 

iznosa komunalnog doprinosa, investitor je u obvezi 

platiti komunalni doprinos u visini stvarnih troškova 

izgradnje potrebitih objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture, pri čemu se istom sukladno odredbama 

Zakona o komunalnom gospodarstvu može dati 

suglasnost da sam snosi troškove gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 

1. točke 2. istog te mu se ti troškovi priznaju u iznos 

komunalnog doprinosa, pod uvjetima utvrđenim 

pisanim ugovorom s Općinom Čepin.“ 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu Općine Čepin stupa na snagu 

osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Općine Čepin“. 

 

KLASA: 944-01/15-01/1 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                                       PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima 

(„Narodne novine“, broj 19/98. i 50/12.) i članka 32. 

Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 5/13.-pročišćeni tekst.), Općinsko vijeće 

Općine Čepin na svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. 

veljače 2015. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

 

Članak 1. 
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Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o 

grobljima (u daljnjem tekstu: Odluka) u  Odluci o 

grobljima („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 2/13. 

i 11/14.) u članku 12. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 

4., 5., 6. i 7. koji glase: 

„Oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje 

infrastrukture groblja crkve, župni uredi, samostani i 

vjerske zajednice koji imaju u vlasništvu grobna mjesta 

na području Općine Čepin. 

Vlasništvo grobnog mjesta institucije i zajednice iz 

stavka 1. ovog članka dokazuju Općini Čepin rješenjem 

o dodjeli grobnog mjesta ili izjavom o vlasništvu 

ovjerenom od strane javnog bilježnika. 

Institucije i zajednice iz stavka 1. ovog članka 

dužne su dostaviti Upravi groblja pisanu suglasnost 

Općine Čepin kojom se ista obvezuje na plaćanje 

naknade iz stavka 1. ovog članka. 

Naknadu za korištenje infrastrukture groblja za 

institucije i zajednice iz stavka 1. ovog članka pod 

uvjetima navedenima u stavku 2. i 3. ovog članka 

plaćati će Općina Čepin po ispostavljenoj fakturi 

društva Komunalac Čepin d.o.o.“ 

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 8. i 9. 

 

Članak 2. 

 

U članku 25. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. 

koji glase: 

„Oslobađaju se od plaćanja godišnje grobne 

naknade za korištenje grobnog mjesta crkve, župni 

uredi, samostani i vjerske zajednice koji imaju u 

vlasništvu grobna mjesta na području Općine Čepin. 

 Vlasništvo grobnog mjesta institucije i zajednice iz 

stavka 3. ovog članka dokazuju Općini Čepin rješenjem 

o dodjeli grobnog mjesta ili izjavom o vlasništvu 

ovjerenom od strane javnog bilježnika. 

 Godišnju grobnu naknadu za korištenje grobnog 

mjesta za institucije i zajednice iz stavka 3. ovog članka 

pod uvjetima navedenim u stavku 4. ovog članka plaćati 

će Općina Čepin po ispostavljenoj fakturi društva 

Komunalac Čepin d.o.o.“ 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 363-01/13-01/15 

URBROJ: 2158/05-15-3 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

                                                     

                                                       PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/13.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. veljače 2015. 

godine, donijelo je 

ODLUKU 

o dodjeli stipendija učenicima, studentima i darovitim 

sportašima s područja Općine Čepin 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom o dodjeli stipendija učenicima, 

studentima i darovitim sportašima s područja Općine 

Čepin (dalje u tekstu: Odluka), utvrđuju se uvjeti za 

stjecanje prava na stipendiju, kriteriji za dodjelu 

stipendija učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: 

učenici), studentima  i darovitim sportašima te 

korištenje i prestanak korištenja stipendija. 

 

Članak 2. 

 

Visinu mjesečnog iznosa stipendija, broj stipendija 

i visinu imovinskog cenzusa utvrđuje Općinski 

načelnik zasebnom Odlukom za svaku nastavnu godinu 

i ističe se u raspisanom natječaju. 

 

Članak 3. 

 

  Natječajni postupak, bodovanje i rangiranje 

učenika, studenata i darovitih sportaša koji su se 

prijavili na natječaj te izbor i utvrđivanje korisnika 

stipendija sukladno ovoj Odluci vodi Povjerenstvo za 

dodjelu stipendija koje imenuje Općinsko vijeće. 

 

II. UVJETI ZA STJECANJE PRAVA NA 

STIPENDIJU 

 

Članak 4. 

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima 

utvrđenim ovom Odlukom, redovni učenici, studenti i 

daroviti sportaši: 

- koji su državljani Republike Hrvatske,  

- koji imaju prebivalište na području Općine Čepin, 

koji tijekom školovanja nisu ponavljali godinu, 

- koji u protekloj godini obrazovanja imaju najmanji 

ostvareni prosjek ocjena od 4,00 za učenike i 3,50 za  

studente, osim za darovite sportaše za koje nije bitan 

prosjek ocjena, 

- koji su redovni učenici i studenti za darovite sportaše 

i 

- koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po 

nekoj drugoj osnovi. 

 

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA 

UČENICIMA I STUDENTIMA 

 

Članak 5. 

 

Dodjela stipendija vrši se na temelju slijedećih 

elemenata: 

 

uspjeh u školovanju 
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postignut uspjeh na natjecanjima u znanju u prethodnoj 

školskoj/akademskoj godini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postignut uspjeh na individualnim sportskim                      

natjecanjima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  

 

 

 

 

postignut uspjeh na ekipnim sportskim 

natjecanjima u prethodnoj školskoj/akademskoj 

godini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Članak 6. 

 

Ako na listama dva ili više kandidata ostvare 

jednak broj bodova,  prednost se daje kandidatu s nižim 

prihodima po članu obitelji. 

 

Članak 7. 

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije 

Općine Čepin, Povjerenstvo je dužno objaviti na 

oglasnoj ploči Općine Čepin u roku od 30 dana od 

isteka roka za podnošenje zamolbi za dodjelu 

stipendije. 

 

Članak 8. 

 

Nezadovoljni kandidat može u roku od 8 dana od 

dana objave liste podnijeti prigovor Povjerenstvu, koje 

je dužno odlučiti o prigovoru u roku od 15 dana od 

dana isteka roka za prigovor. 

Odluka Povjerenstva je konačna. 

Prosječna ocjena  

u srednjoj školi 

Bodovi 

4,91-5,00 19 

4,81-4,90 17 

4,71-4,80 15 

4,61-4,70 13 

4,51-4,60 11 

4,41-4,50 9 

4,31-4,40 7 

4,21-4,30 5 

4,11-4,20 3 

4,00-4,10 1 

Prosječna ocjena  

na visokom učilištu 

Bodovi 

4,91-5,00 29 

4,81-4,90 27 

4,71-4,80 25 

4,61-4,70 23 

4,51-4,60 21 

4,41-4,50 19 

4,31-4,40 17 

4,21-4,30 15 

4,11-4,20 13 

4,01-4,10 11 

3,91-4,00 9 

3,81-3,90 7 

3,71-3,80 5 

3,61-3,70 3 

3,50-3,60 1 

Rang 

natjecanja 

Osvojeno 

mjesto 

Bodovi 

Međunarodno 1. mjesto 6 

2. mjesto 5 

3. mjesto 4 

sudjelovanje 3 

Državno 1. mjesto 5 

2. mjesto 4 

3. mjesto 3 

sudjelovanje 2 

Županijsko 1. mjesto 4 

2. mjesto 3 

3. mjesto 2 

sudjelovanje 1 

Rang 

natjecanja 

Osvojeno 

mjesto 

Bodovi 

Europska 

prvenstva, 

svjetska 

prvenstva i 

olimpijska 

natjecanja 

1. mjesto 10 

2. mjesto 7 

3. mjesto 5 

sudjelovanje 4 

Državno 

prvenstvo 

1. mjesto 5 

2. mjesto 4 

3. mjesto 3 

sudjelovanje 2 

Županijsko 

prvenstvo 

1. mjesto 4 

2. mjesto 3 

3. mjesto 2 

sudjelovanje 1 

Rang 

natjecanja 

Osvojeno 

mjesto 

Bodovi 

Europska 

prvenstva, 

svjetska 

prvenstva i 

olimpijska 

natjecanja 

1. mjesto 10 

2. mjesto 7 

3. mjesto 5 

sudjelovanje 4 

Državno 

prvenstvo 

1. mjesto 5 

2. mjesto 4 

3. mjesto 3 

sudjelovanje 2 

Županijsko 

prvenstvo 

1. mjesto 4 

2. mjesto 3 

3. mjesto 2 

sudjelovanje 1 
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Članak 9. 

 

Na temelju konačne liste o dodjeli studentske 

stipendije, Općinski načelnik i korisnik stipendije 

zaključuju ugovor o stipendiranju. 

 

IV. KORIŠTENJE I PRESTANAK KORIŠTENJA 

STIPENDIJE 

 

Članak 10. 

 

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog 

školovanja u srednjoj školi, odnosno za vrijeme 

redovnog studija i odnosi se na jednu nastavnu godinu. 

Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina 

školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije 

te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju 

kriteriji utvrđeni ovom Odlukom. 

 

Članak 11. 

 

Učeničke, studentske i stipendije za darovite 

sportaše isplaćuju se u razdoblju od 01. siječnja tekuće 

kalendarske godine do 01. listopada tekuće kalendarske 

godine i to jednom mjesečno, do 10. u mjesecu za 

protekli mjesec kalendarske godine. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

 

Evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolu 

provođenja ove Odluke provodi Upravni odjel za 

upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i 

socijalnu skrb Općine Čepin. 

 

Članak 13. 

  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 604-02/15-01/1 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                                       PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/13.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. veljače 2015. 

godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o imenovanju Povjerenstva za 

dodjelu stipendija (u daljnjem tekstu: odluka) imenuje 

se Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima, 

studentima i darovitim sportašima s područja Općine 

Čepin (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) u slijedećem 

sastavu: 

 

1. Ivan Žeravica, predsjednik 

2. Krešimir Crnković, član 

3. Željko Mamić, član 

 

Članak 2. 

 

 Povjerenstvo iz članka 1. ove odluke provodi 

natječajni postupak, bodovanje i rangiranje učenika, 

studenata i darovitih sportaša koji su se prijavili na 

natječaj, te vrši izbor i utvrđuje korisnike stipendija. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 604-02/15-01/1 

URBROJ: 2158/05-15-2 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                            PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/13.-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 16. sjednici, održanoj dana 18. veljače 2015. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o isplati naknade stalnim ili povremenim 

povjerenstvima, komisijama i drugim radnim tijelima 

za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja iz 

djelokruga Općinskog vijeća 

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom uvodi obveza isplate naknade 

stalnim ili povremenim povjerenstvima, komisijama i 

drugim radnim tijelima za proučavanje i razmatranje 

pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća. 

 

Članak 2. 

 

Stalnim ili povremenim povjerenstvima, 

komisijama i drugim radnim tijelima za proučavanje i 

razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Općinskog 

vijeća će se isplatiti naknada za rad u neto iznosu od 

250,00 kn pojedinačno po prisutnosti na održanoj 

sjednici. 

Stalna ili povremena povjerenstva, komisije i 

druga radna tijela, dužna su Upravnom odjelu za 
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upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i 

socijalnu skrb Općine Čepin dostavljati Zapisnik ili 

Izvješće o svom radu sa svake održane sjednice.  

 

Članak 3. 

 

Pored prava iz članka 2. stavka 1. ove Odluke 

Općinski načelnik može zbog povećanog obujma posla 

povjerenstva, kvalitetno obavljenog zadatka i 

izvanrednih rezultata koje je postiglo općinsko 

povjerenstvo, donijeti odluku o jednokratnoj isplati do 

maksimalno 1.500,00 kn neto po članu povjerenstva.  

 

Članak 4. 

 

Sredstva za naknadu će biti osigurana u Proračunu 

Općine Čepin. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“.   

 

KLASA: 402-08/15-01/1 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

                 

                                                       PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 190. stavka 1. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08., 

71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 

70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14. i 154/14.) i 

članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik 

Općine Čepin“, broj 5/13. – pročišćeni tekst), Općinsko 

vijeće Općine Čepin na svojoj 16. sjednici održanoj 

dana 18. veljače 2015. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje 

Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

 Predlažu se Skupštini Osječko-baranjske županije 

sljedeći kandidati za imenovanje mrtvozornika za 

područje Općine Čepin: 

 

1. Sanja Nađ, dr. med. 

2. Vesna Gavran, dr. med. 

3. Josipa Knežević, dr. med. 

4. Tanja Paun, dr. med. 

5. Dražen Arnold, dr. med. 

6. Boris Jorgić, med. teh. 

 

Članak 2. 

 

 Ova odluka prosljeđuje se Skupštini Osječko-

baranjske županije. 

 

Članak 3. 

 

 Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van 

snage Odluka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 7/12.). 

 

Članak 4. 

 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 500-01/15-01/3 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                                       PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/13. – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 18. veljače 2015. 

godine, donosi 

 

ODLUKU 

o stavljanju van snage Odluke o dodjeli na upravljanje 

višenamjenske dvorane sagrađene u „Hrvatskom domu 

Čepin“ u Čepinu, K. Zvonimira 105 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom o stavljanju van snage Odluke o 

dodjeli na upravljanje višenamjenske dvorane 

sagrađene u „Hrvatskom domu Čepin“ u Čepinu, K. 

Zvonimira 105 (u daljnjem tekstu: odluka) stavlja se 

van snage Odluka o dodjeli na upravljanje 

višenamjenske dvorane sagrađene u „Hrvatskom domu 

Čepin“ u Čepinu, K. Zvonimira 105, Klasa: 361-05/01-

01/1, Ur.broj: 2158/05-01-01, od 06. ožujka 2001. 

godine iz razloga postupanja protivno točkama IV i X 

iste od strane Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Čepin. 

 

Članak 2. 

 

 Zabranjuje se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 

Čepin daljnje upravljanje višenamjenskom dvoranom 

iz članka 1. ove odluke kao i opremom. 

 

Članak 3. 

 

 Sredstva koja su uplaćena u Proračun Općine 

Čepin u svrhu povrata uloženih sredstava za nabavku 

opreme neće se vratiti društvu iz članka 2. ove odluke. 
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Članka 4. 

 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 940-01/15-01/3 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

 

                                      PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom 

odgoju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 

94/13.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni 

glasnik Općine Čepin“, broj 5/13.-pročišćeni tekst.), 

Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 16. sjednici 

održanoj dana 18. veljače 2015. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju Programa predškole  

na području Općine Čepin za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 

Općina Čepin osigurati će provođenje Programa 

predškole u godini pred polazak u osnovnu školu, za 

djecu koja nisu uključena u redovite programe 

predškolskog odgoja. 

Program predškole organizirati će Dječji vrtić 

Osijek, u Dječjem vrtiću „Zvončić“ Čepin, u trajanju 

od 250 sati.  

 

Članak 2. 

 

Troškove Programa iz članka 1. Odluke u iznosu 

od 174,02 kn po djetetu mjesečno, što čini razliku 

između ukupne cijene Programa i iznosa koji je 

sufinanciran sredstvima Državnog proračuna, snositi će 

Općina Čepin. 

 

Članak 3. 

 

 Troškove iz članka 2. Odluke podmirivati će 

Općina Čepin po ispostavljenim mjesečnim fakturama 

Dječjeg vrtića Osijek. 

 

Članak 4. 

 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni 

odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo. 

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

„Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

  

 

KLASA: 601-01/15-01/1 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 18. veljače 2015. 

               

                                                       PREDSJEDNIK                                                                                 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                Dražen Arnold, dr. med. 

 

***** 

 

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 5/13.-pročišćeni tekst), Općinski načelnik 

Općine Čepin, donosi 

 

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa u općinu Čepin za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U Općinskoj upravi Općine Čepin trenutno je 

uposleno 11 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 3 osobe, 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. i 

- 1 osoba sa završenim preddiplomskim i 

diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim 

stručnim studijem ili specijalističkim 

diplomskim stručnim studijem, mag.iur. 

 

Članak 3. 

 

 Osobama primljenim na stručno osposobljavanje 

sa stručnom spremom mag.oec. iz članka 2. ovog 

Plana, Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 31. 

srpnja 2015. godine. 

 Osobi primljenoj na stručno osposobljavanje sa 

stručnom spremom mag.iur. iz članka 2. ovog Plana, 

Ugovor o stručnom osposobljavanju ističe 31. srpnja 

2015. godine. 

 

Članak 4. 
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 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa planira se u 2015. godini prijam 10 osoba, od 

čega: 

 

- 7 osoba sa završenim preddiplomskim i 

diplomskim sveučilišnim studijem ili 

integriranim preddiplomskim i diplomskim 

stručnim studijem ili specijalističkim 

diplomskim stručnim studijem, 

- 3 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 – Područnom 

službom Osijek. 

 Sredstva za stručno osposobljavanje osigurana su u 

Proračunu Općine Čepin za 2015. i Projekciji 

proračuna za 2016. i 2017. 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: 132-01/15-01/1 

URBROJ: 2158/05-15-1 

 

Čepin, 02. veljače 2015. 

 

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK 

              Dražen Tonkovac 
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TABLICA 1. – SISTEMATIZACIJA RADIH MJESTA OPĆINSKE UPRAVE OPĆINE ČEPIN 

(TRENUTNO ZAPOSLENO) 

 

 

                                                                    

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE 

 

NAZIV RADNOG MJESTA 

 

STRUČNA SPREMA 

BROJ 

IZVRŠITELJA 

 

 

 

 

Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i 

računovodstvo 

 

Pročelnik upravnog odjela 

 

VSS 

 

1 

 

Računovodstveni referent-

blagajnik 

 

SSS 

 

1 

 

Računovodstveni referent-

knjigovođa 

 

SSS 

 

1 

 

 

 

 

 

Upravni odjel za upravno-pravne poslove, 

društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

 

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 

 

Upravni odjel za gospodarstvo i 

komunalno-stambenu djelatnost 

Savjetnik za poduzetništvo, 

prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša, projektnu 

dokumentaciju i komunalnu 

infrastrukturu 

 

VSS 

 

1 

 

Viši stručni suradnik za 

gospodarstvo 

 

VSS 

 

1 

 

Komunalni redar 

 

SSS 

 

1 
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TABLICA  2. – PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINU ČEPIN ZA 2015. GODINU 
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NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE 

 

NAZIV RADNOG MJESTA 

 

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA 

BROJ 

OSOBA 

 

 

 

Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo 

 

Viši stručni suradnik za 

računovodstvo 

 

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske 

struke 

 

 

 

2 

 

Računovodstveni referent-

blagajnik 

 

srednja stručna sprema ekonomskog smjera 

 

 

1 

 

 

Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene 

djelatnosti i socijalnu skrb 

 

Viši stručni suradnik za pravne i 

upravne poslove 

 

magistar struke ili stručni specijalist prava 

 

 

2 

 

Referent za administrativne 

poslove 

 

srednja stručna sprema upravnog usmjerenja 

 

 

1 

 

 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu 

djelatnost 

 

Savjetnik za poduzetništvo, 

prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša, projektnu 

dokumentaciju i komunalnu 

infrastrukturu 

 

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili 

tehničke struke 

 

 

 

1 

 

Viši stručni suradnik za 

gospodarstvo 

 

 

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, 

tehničke ili poljoprivredne struke 

 

 

 

2 

 

Komunalni redar 

 

srednja stručna sprema tehničke struke 

 

 

1 
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