
  

 
Službeni glasnik 

OPĆINE ČEPIN 
 

Godina XXVII Čepin, 03. veljače 2021. Broj 3. 

 

 

 

S A D R Ž A J

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

14. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za provedbu o mjera pomoći poduzetnicima, 

obrtnicima i udrugama za ublažavanje negativnih 

ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa 

COVID-19 na području Općine Čepin……...........21 

 

 

 

 

15. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Čepin……………………………………………..22 

 

 

****************************************************************************************** 

Temeljem članka 6. stavak 3. Odluke o mjerama 

pomoći poduzetnicima, obrtnicima i udrugama za 

ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica 

izazvanih epidemijom virusa COVID-19 na 

području Općine Čepin („Službeni glasnik Općine 

Čepin“, broj 19/20.) i članka 46. Statuta Općine 

Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/20.-

pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, 

donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu 

o mjera pomoći poduzetnicima, obrtnicima i 

udrugama za ublažavanje negativnih ekonomskih 

posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 

na području Općine Čepin  

 

Članak 1. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za provedbu mjera 

pomoći poduzetnicima, obrtnicima i udrugama za 

ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica 

izazvanih epidemijom virusa COVID-19 na 

području Općine Čepin (u nastavku teksta: 

Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. 

 

Članak 2. 

 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

 

1. Mateja Kalajžić, za predsjednicu 

2. Maja Čepo, za člana 

3. Krešimir Crnković, za člana 

 

Članak 3. 

 

 Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

- rješava pojedine zahtjeve poduzetnika, 

obrtnika i udruga koji imaju registrirano 

sjedište na području općine Čepin, 

zapošljavaju djelatnike koji imaju 

prebivalište na području općine Čepin i 

obavljaju djelatnost na području Općine 

Čepin, a koji su obuhvaćeni mjerama 

pomoći za ublažavanje negativnih 

ekonomskih posljedica izazvanih 

epidemijom virusa COVID-19, 

- izrađuje prijedloge odluka i podnosi 

prijedloge općinskom načelniku radi 

donošenja odluka o ostvarivanja prava na 

potpore po zahtjevima uvaženim od strane 

Povjerenstva. 

 

Članak 4. 

 

 Stručne i administrativne poslove za 

Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za upravno-

pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

Općine Čepin. 
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Članak 5. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 

provedbu mjera pomoći poduzetnicima i obrtnicima 

općine Čepin za ublažavanje negativnih ekonomskih 

posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19 
KLASA: 302-01/20-01/2, URBROJ: 2158/05-20-2 

od 21. srpnja 2020. godine. 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

ima se objaviti u „Službenom glasniku Općine 

Čepin“. 

 

KLASA: 302-01/20-01/5 

URBROJ: 2158/05-21-2 

 

Čepin, 27. siječnja 2021. 

         

   OPĆINSKI NAČELNIK 

         Dražen Tonkovac 

 

***** 

 

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 

114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 46. Statuta Općine 

Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/20.–

pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, 

donosi 

 

ZAKLJUČAK  

o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

Utvrđuje se Prijedlog V. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine Čepin (u daljnjem 

tekstu: Prijedlog plana). 

 

Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički dio 

Plana, te Sažetak za javnost. 

 

Članak 2. 

 

Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu. 

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) 

dana u vremenu od 11.02.2021. do 18.02.2021. 

godine . 

 

Članak 3. 

 

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će 

izložen u prostorijama Općine Čepin, Kralja 

Zvonimira 105, 31431 Čepin, svakim danom od 

09:00 do 14:00 sati. 

 

Članak 4. 

 

Tijekom trajanja javne rasprave bit će 

organizirano javno izlaganje Prijedloga plana koje će 

se održati 17.02.2021. godine u 10:00 sati putem 

video linka koji će biti objavljen na www.cepin.hr  

 

Članak 5. 

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na 

Prijedlog plana mogu se dostaviti Upravnom odjelu 

za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost 

najkasnije do isteka roka javne rasprave 18.02.2021.  

godine. 

 

Članak 6. 

 

Načelnik Općine Čepin se obvezuje: 

 

- po donošenju ovog Zaključka, o njegovom 

sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti 

sredstva javnog priopćavanja,  

- Uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju 

ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, 

tijelima opisanim u članku 97. Zakona. 

 

Članak 7.  

 

Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u 

Službenom glasniku Općine Čepin. 

 

KLASA: 350-01/15-01/10 

URBROJ:2158/05-21-292 

 

Čepin, 03. veljače 2021. 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

             Dražen Tonkovac 
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