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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 2022. godinu
I.
Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika upravnih tijela Općine Čepin za 2022.
godinu (nastavno: Plan izobrazbe) donosi se u cilju organiziranja i provedbe programa izobrazbe službenika i
namještenika upravnih tijela Općine Čepin (nastavno: Općina) u 2022. 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 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.
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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 2022. GODINU

PROGRAM
IZOBRAZBE
Specijalistički
diplomski
stručni studij
Menadžment
javnog sektora
za stjecanje
stručnog
naziva: stručni
specijalist
menadžmenta
javnog sektora
Povremeni
programi
izobrazbe iz
područja rada
pojedinih
upravnih tijela
Općine
UKUPNO

PROCIJENJ
ENI
TROŠKOVI
(u kn)

CILJNA
GRUPA (broj
polaznika)

UKUPAN
BROJ
POLAZNIKA

OBLIK
IZVOĐENJA

PROVODITEL
J
PROGRAMA

TRAJANJE

Viša referentica
za
administrativne i
upravne poslove
(1)

1

studij

Veleučilište
Baltazar u
Zaprešiću

2 godine (4
semestra)

16.000,00

prema potrebi

Seminari,
radionice,
predavanja i sl.

prema programu

16.000,00

Službenici
upravnih tijela
Općine

Organizacije
ovlaštene za
provođenje
programa
izobrazbe

32.000,00

VII.
Ovaj Plan izobrazbe bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Čepin i u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 131-01/22-01/1
URBROJ: 2158-12-22-1
Čepin, 17. siječnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni
glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni
tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik donosi, slijedeći
PLAN
prijma u službu u Općinu Čepin za 2022. godinu
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Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Čepin za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), utvrđuje se prijam
službenika i namještenika u Općinu Čepin za 2022. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da će se u Općini Čepin u 2022. godini popuniti slijedeća radna mjesta:
a)

U Upravnom odjelu za financije, knjigovodstvo i računovodstvo
-

Viši savjetnik za proračun i investicije - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

b) U Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost
-

Domar - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Pomoćni djelatnik – spremačica - 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: 100-01/22-01/1
URBROJ: 2158-12-22-1
Čepin, 17. siječnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 6. Odluke o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Općine Čepin („Službeni glasnik
Općine Čepin“, broj 8/18.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i
7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju djelatnosti dadilje
na području Općine Čepin za 2022. godinu
I.
Općina Čepin sklopit će Ugovor o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Općine Čepin za 2022. godinu
s Melitom Primorac iz Čepina, Ulica Papuka 38, vlasnicom obrta za čuvanje djece “SUNCE” iz Čepina, Psunjska
109, OIB: 87247547698.
II.
Općina Čepin isplatit će Meliti Primorac iz Čepina, Ulica Papuka 38, vlasnici obrta za čuvanje djece “SUNCE”
iz Čepina, bespovratnu novčanu potporu, za svrhu navedenu u točki I. ovog Zaključka, u iznosu od 500,00 kn
mjesečno po djetetu čija oba roditelja, samohrani roditelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Općine Čepin.
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III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka, osigurana su u Proračunu Općine Čepin za 2022.
godinu.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 601-01/22-01/1
URBROJ: 2158-12-22-2
Čepin, 17. siječnja 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
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