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Temeljem članka 46. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18. - 

pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, 

donosi 

 

ODLUKU 

o proglašenju Dana žalosti na području Općine Čepin 

 

Članak 1. 

 

U povodu tragične smrti djelatnika društva 

Urednost d.o.o. Čepin Marija Horvata, te djelatnika 

društva Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek Danijela Franjića 

i Luke Karina koji su preminuli dana 19. lipnja 2018. 

godine, proglašavam dan 21. lipnja 2018. godine 

(četvrtak) Danom žalosti u Općini Čepin. 

 

Članak 2. 

 

Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem 

zastave na pola koplja na zgradi Općine Čepin i drugim  

javnim zgradama na području Općine Čepin. 

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje 

obavljaju ugostiteljsku djelatnost te organizatori javnih 

programa i sadržaja da svoje poslovanje obavljaju 

primjereno Danu žalosti. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“. 

KLASA: 080-01/18-01/72 

URBROJ: 2158/05-18-1 

 

Čepin, 20. lipnja 2018. 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

       Dražen Tonkovac 

 

***** 

 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Čepin 

(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.- 

pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, 

donosi 

              

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova kupnje udžbenika i školskih 

potrepština za školsku godinu 2018./2019.  

 

Članak 1. 

 

Ovom se Odlukom uređuje pravo na sufinanciranje 

troškova kupnje udžbenika i školskih potrepština, te 

uvjeti i postupak ostvarivanja ovog prava.  

 

Članak 2. 

 

Pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika 

i školskih potrepština priznaje se roditeljima ili 

skrbnicima učenika koji imaju prebivalište ili boravište 

na području Općine Čepin i koji pohađaju Osnovnu 

školu Miroslava Krleže Čepin, Osnovnu školu Vladimir 

Nazor Čepin i Osnovnu školu Milka Cepelića Vuka. 
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Članak 3. 

 

Postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje 

troškova kupnje udžbenika i školskih potrepština 

pokreće se podnošenjem zahtjeva. 

Zahtjev podnose roditelji ili skrbnici učenika. 

Podnositelji zahtjeva su uz zahtjev dužni priložiti i 

dokaze kojima dokazuju da ostvaruju pravo na 

sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i školskih 

potrepština. 

Dokazi koje je podnositelj zahtjeva dužan priložiti 

su sljedeći: 

- osobna iskaznica – na uvid, 

- preslika IBAN računa roditelja ili skrbnika na kojeg će 

se doznačiti sredstva. 

Osnovne škole iz članka 2. ove Odluke dostavit će 

Općini Čepin na njezin zahtjev,  popis svih učenika koji 

pohađaju iste, zajedno s podacima učenika, a koji imaju 

prebivalište ili boravište na području Općine Čepin. 

 

Članak 4. 

 

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu 

sa dokazima o ostvarivanju prava na sufinanciranje 

troškova kupnje udžbenika i dopunskih nastavnih 

sredstava dostavlja se Upravnom odjelu za upravno-

pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb 

Općine Čepin u vremenskom razdoblju od 02. srpnja do 

17. rujna 2018. godine. 

Obrazac zahtjeva roditelji ili skrbnici će moći 

preuzeti u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, 

društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, te 

na web stranici Općine Čepin www.cepin.hr  

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje 

prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika i 

dopunskih nastavnih sredstava je 17. rujna 2018. godine. 

 

Članak 5. 

 

Pravo na sufinanciranje kupnje udžbenika i 

pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava priznaje se 

u obliku novčane naknade koja iznosi: 

- za učenike od 1. – 4. razreda ……………….500,00 kn 

- za učenike od 5. – 6. razreda …………….…845,00 kn 

- za učenike od 7. – 8. razreda …………….…950,00 kn 

 

Članak 6. 

 

Naknada se isplaćuje jednokratno na IBAN račun 

roditelja ili skrbnika, a iznimno putem blagajne Općine 

Čepin. 

 

Članak 7. 

 

 Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u 

Proračunu Općine Čepin za 2018. godinu.  

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u 

„Službenom glasniku Općine Čepin“. 

 

KLASA: 602-01/18-01/3 

URBROJ: 2158/05-18-2 

 

Čepin, 27. lipnja 2018. 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

        Dražen Tonkovac 
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