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************************************************************************************************
Na temelju stavak 3. članka 105. Zakona o prostornom
Nakon dobivenog mišljenja Konačni prijedlog III.
uređenju („Narodne novine“', broj 153/13. i 65/17.) i
Izmjena i dopuna PPUO Čepin dostavit će se
članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik
Općinskom vijeću na usvajanje.
Općine Čepin“, broj 5/16. –pročišćeni tekst), općinski
načelnik Općine Čepin, donosi
Članak 4.
ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA
III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE ČEPIN
Članak 1.
Prihvaćaju se Nacrt konačnog prijedloga III. Izmjena i
dopuna PPUO Čepin i Izvješće o javnoj raspravi i
utvrđuje se Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna
PPUO Čepin.
Članak 2.
Konačni prijedlog III. Izmjena i dopuna PPUO Čepin
dostavit će se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno
uređenje Osječko-baranjske županije radi davanja
mišljenja.

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu
djelatnost Općine Čepin provest će ovaj Zaključak.
Članak 5.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Članak 6.
Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u „Službenom
glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 350-01/15-01/10
URBROJ: 2158/05-17-168
Čepin, 06. prosinca 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac

Članak 3.
*****
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Na temelju stavak 3. članka 105. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“', broj 153/13. i 65/17.) i
članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik
Općine Čepin“, broj 5/16. –pročišćeni tekst), općinski
načelnik Općine Čepin, donosi
ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA
IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA „PLANDIŠTE 1“ ČEPIN
Članak 1.
Prihvaćaju se Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ u
Čepinu i Izvješće o javnoj raspravi te se utvrđuje
konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja „Plandište 1“ u Čepinu.
Članak 2.
Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja „Plandište 1“ dostavit će se Općinskom
vijeću na usvajanje.
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na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja,
pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju,
financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Člankom 17. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.)
određeno je da predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave na prijedlog
izvršnog tijela u postupku donošenja proračuna,
razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja sustava
civilne zaštite.
Osnova za izradu analize stanja sustava civilne
zaštite i drugih dokumenata iz područja zaštite i
spašavanja je Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća Općine Čepin, te je potrebno ukratko
navesti sve bitne ugroze kojima je podložno područje
nadležnosti, osobito ako su u proteklom razdoblju imale
za posljedicu katastrofe i velike nesreće.
2. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 3.
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu
djelatnost Općine Čepin provest će ovaj Zaključak.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Članak 5.
Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u „Službenom
glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 350-01/13-01/4
URBROJ: 2158/05-17-49
Čepin, 06. prosinca 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.)
te članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik
Općine Čepin“, broj 5/16. – pročišćeni tekst), općinski
načelnik Općine Čepin, donosi
Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite
Općine Čepin u 2017. godini
1. UVOD
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju

Sustav civilne zaštite na području Općine Čepin
organiziran je i provodi se sukladno odredbama Zakona
o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15.), Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“,
broj 92/10.), Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“,
broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i
80/10.), Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
(„Narodne novine“, broj 73/97. i 174/04.) i propisima
donesenim temeljem navedenih zakona.
Općina Čepin je izradila i donijela slijedeće akte iz
područja civilne zaštite:
- Usklađenu procjenu ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija za Općinu Čepin koju je
Općinsko vijeće Općine Čepin prihvatilo na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 10. prosinca 2014. godine.
- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
za područje općine Čepin, koju je Općinsko vijeće
Općine Čepin donijelo 28. ožujka 2012. godine na 22.
sjednici Općinskog vijeća a suglasnost na procjenu
je PUZS Osijek dala 10. veljače 2012. godine.
- Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Čepin,
koji je izrađen od strane ovlaštene osobe, a Općinsko
vijeće Općine Čepin donijelo ga je i usvojilo na 27.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. listopada 2012.
godine.
- Odluku o osnivanju radne skupine za izradu Plana
civilne zaštite i rad na izmjenama i dopunama Plana
zaštite i spašavanja Općine Čepin, koju je općinski
načelnik donio 04. rujna 2013. godine, a temeljem koje
je odabrana ovlaštena pravna osoba za stručne poslove
u području planiranja zaštite i spašavanja: Zaštitainspekt d.o.o. Osijek.
- Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Plana zaštite i
spašavanja Općine Čepin i Plan civilne zaštite Općine
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Čepin, koji su doneseni i usvojeni na 8. sjednici
Općinskog vijeća, održanoj 20. ožujka 2014. godine.
- Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja Općine Čepin, koja je donesena na 3.
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 16. srpnja 2013.
godine.
- Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i
spašavanja, koji je donio općinski načelnik Općine
Čepin dana 10. srpnja 2012. godine.
- Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće
namjene Općine Čepin, koju je donio općinski načelnik
19. listopada 2010. godine.
- Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Čepin, koju je općinski
načelnik donio dana 10. srpnja 2012. godine,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća Općine Čepin, KLASA: 810-03/1201/2, URBROJ: 2158/05-15-4 od 28. listopada 2015,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Plana zaštite i spašavanja Općine
Čepin, KLASA: 810-03/12-01/16, URBROJ: 2158/0515-3 od 10. studenog 2015,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Plana civilne zaštite Općine Čepin,
KLASA: 810-03/14-01/5, URBROJ: 2158/05-15-2 od
13. studenog 2015,
- Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Čepin,
KLASA: 810-01/15-01/12, URBROJ: 2158/05-15-1 od
21. prosinca 2015.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka u 2016. godini Plana zaštite od požara
i tehnološke eksplozije za područje Općine Čepin,
KLASA: 214-01/14-01/10, URBROJ: 2158/05-16-18
od 09. ožujka 2016.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
podataka u 2016. godini o pripadnicima postrojbe
civilne zaštite, KLASA: 810-03/14-01/5, URBROJ:
2158/05-16-3 od 20. travnja 2016.,
- Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite
Općine Čepin i njihovih zamjenika, KLASA: 81001/16-01/9, URBOJ: 2158/05-16-1 od 23. studenog
2016., koje je donio općinski načelnik,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Plana civilne zaštite Općine Čepin,
KLASA: 810-03/14-01/5, URBROJ: 2158/05-16-4 od
29. studenog 2016.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Plana zaštite i spašavanja Općine
Čepin, KLASA: 810-03/12-01/16, URBROJ: 2158/0516-4 od 29. studenog 2016.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća Općine Čepin, KLASA: 810-03/1201/2, URBROJ: 2158/05-16-5 od 30. studenog 2016.,
- Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite Općine
Čepin u 2017. godini, KLASA: 810-01/17-01/10,
URBROJ: 2158/05-16-1 od 30. studenog 2016.,
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- Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Čepin za
2017. godinu, KLASA: 810-01/16-01/11,
URBROJ: 2158/05-16-1 od 06. prosinca 2016.,
- Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Čepin, KLASA: 810-03/13-01/10, URBROJ:
2158/05-16-2 od 06. prosinca 2016.,
- Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine
Čepin, KLASA: 810-01/16-01/12, URBOJ: 2158/0516-1 od 08. prosinca 2016.,
- Plan pozivanja članova Stožera civilne zaštite Općine
Čepin, KLASA: 810-01/16-01/13, URBROJ: 2158/0516-1 od 08. prosinca 2016.,
- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Čepin,
KLASA: 810-01/16-01/14, URBROJ: 2158/05-16-1 od
08. prosinca 2016.,
- Izmjene i dopune Poslovnika o radu Stožera civilne
zaštite Općine Čepin, KLASA: 810-01/16-01/14,
URBROJ: 2158/05-16-2 od 14. prosinca 2016.,
- Plan pozivanja članova Stožera civilne zaštite Općine
Čepin, KLASA: 810-01/16-01/15, URBROJ: 2158/0516-1 od 14. prosinca 2016.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
podataka za 2017. godinu Plana zaštite od požara i
tehnološke eksplozije za područje Općine Čepin,
KLASA: 214-01/14-01/10, URBROJ: 2158/05-17-21
od 16. siječnja 2017.,
- Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Čepin, KLASA: 810-03/17-01/3,
URBROJ:2158/05-17-1 od 27. ožujka 2017.,
- Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za
područje Općine Čepin za 2017. godinu, KLASA: 21401/17-01/11, URBROJ: 2158/05-17-1 od 12. travnja
2017.,
- Odluku o imenovanju osobe odgovorne za poslove
zaštite od požara, KLASA: 214-01/17-01/15, URBROJ:
2158/05-17-1 od 09. svibnja 2017.,
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
i građevina za koje prijeti povećana opasnost od
nastajanja i širenja požara, KLASA: 214-01/17-01/27,
URBROJ: 2158/05-17-1 od 16. svibnja 2017.,
- Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine
Čepin, KLASA: 810-01/17-01/6, URBROJ: 2158/0517-1 od 05. srpnja 2017.,
- Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu procjene
rizika od velikih nesreća za područje Općine Čepin,
KLASA: 810-03/17-01/3, URBROJ: 2158/05-17-2 od
07. srpnja 2017.,
- Odluku o donošenju Plana zaštite od požara Općine
Čepin, KLASA: 214-01/17-01/62, URBROJ: 2158/0517-1 od 04. rujna 2017. kojeg je izradila ovlaštena tvrtka
IN Konzalting d.o.o., Baranjska 18, Slavonski Brod, na
temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke
eksplozije Općine Čepin, po prethodno pribavljenom
mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske
uprave Osječko-baranjske, Sektora upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorata unutarnjih poslova,
Broj: 511-07-20/4-3407/2-17 BV od dana 27. lipnja
2017. godine,
- Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda, KLASA:
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920-11/17-01/4, URBROJ: 2158/05-17-1 od 04. rujna
2017.,
- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu procjene
rizika od velikih nesreća za područje Općine Čepin,
KLASA: 810-03/17-01/3, URBROJ: 2158/05-17-8 od
27. rujna 2017.
- Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Čepin
za 2017. godinu, KLASA: 810-01/17-01/9, URBROJ:
2158/05-17-1 od 19. listopada 2017.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća Općine Čepin, KLASA: 810-03/1201/2, URBROJ: 2158/05-17-6 od 07. studenog 2017.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Plana zaštite i spašavanja Općine
Čepin, KLASA: 810-03/12-01/16, URBROJ: 2158/0517-5 od 07. studenog 2017.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka Plana civilne zaštite Općine Čepin,
KLASA: 810-03/14-01/5, URBROJ: 2158/05-17-5 od
07. studenog 2017.,
- Službenu zabilješku o redovitom tekućem ažuriranju
priloga i podataka u 2017. godini Plana zaštite od požara
Općine Čepin, KLASA: 214-01/17-01/62, URBROJ:
2158/05-17-5 od 07. studenog 2017.,
- osposobljavanje čelnika jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave u sustavu civilne zaštite za
područje Osječko-baranjske županije, na kojem je
osposobljen općinski načelnik Dražen Tonkovac,
provedeno je od strane Državne uprave za zaštitu i
spašavanje, Područnog ureda Osijek, dana 06. studenog
2017. godine.,
- osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Općine
Čepin provedeno je od strane Državne uprave za zaštitu
i spašavanje, Područnog ureda Osijek, dana 23.
studenog 2017. godine.
Općina Čepin je kroz proteklu godinu uredno i u
zakonom propisanom opsegu financirala troškove
civilne zaštite što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi
u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.
3. STANJE PO VAŽNIJIM
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

SASTAVNICAMA

3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ČEPIN
Odlukom o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine
Čepin, temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera civilne zaštite u Stožer civilne zaštite Općine
Čepin imenovani su:
1.
2.

3.

Ivan Žeravica, zamjenik općinskog načelnika
Općine Čepin, načelnik Stožera,
Krešimir Crnković, pročelnik Upravnog odjela
za Upravno-pravne poslove, društvene
djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin,
zamjenik načelnika Stožera,
Željko Barišić, direktor komunalnog društva
Komunalac Čepin d.o.o. Čepin, član,
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Zlatko Pakšec, načelnik Policijske postaje
Čepin, član,
5. Ivan Nađ, predsjednik DVD-a Čepin , član,
6. Krešimir Klaić, predstavnik Gradskog društva
Crvenog križa Osijek, član,
7. Krešimir Erk, DUZS Područni ured ZS Osijek,
voditelj DIP-a CZ Osijek, član,
8. Marijan Gavran, Veterinarska stanica Čepin,
član,
9. Tanja Paun, Dom zdravlja Osijek, Zdravstvena
stanica Čepin, član i
10. Mihael Šilac, osoba zadužena za komunikaciju
i odnose s medijima, član.
4.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja
o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom
području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite,
obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže
donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
6 članova Stožera civilne zaštite Općine Čepin je
osposobljeno sukladno odredbama članka 25. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.)
dana 23. studenog 2017. godine. Osposobljavanje je
provedeno od strane službenika Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Osijek.
Stožer tijekom 2017. nije održao svoju sjednicu iz
razloga što tijekom cijele godine nisu zabilježeni niti
evidentirani značajniji slučajevi i elementi ugroze.
3.2.
POSTROJBE
CIVILNE
POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

ZAŠTITE

I

Ustroj i broj pripadnika organiziranih snaga civilne
zaštite Općine Čepin određen je temeljem
važeće Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara okoliša od katastrofa i velikih nesreća
za područje Općine Čepin, donesenog Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Čepin.
Navedenim dokumentima u Općini Čepin je
imenovano:
- zapovjedništvo civilne zaštite
- postrojba CZ-a opće namjene Općine Čepin s ukupno
35 obveznika CZ,
- povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, i to:
Red.
br.

Područje
nadležnosti

1.

Čepin novo
naselje
Čepin Ovčara
Čepin - stari
dio

2.
3.

Povjerenik
civilne
zaštite
Marko
Brekalo

Zamjenik
povjerenika
civilne zaštite
Juro
Bogdanović

Zrinko
Bagarić
Marina
Glavota

Andrija Pufler
Božo Mitrović
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4.

Livana

5.

Beketinci

6.

Čokadinci

7.

Čepinski
Martinci

Miroslav
Grbeša
Monika
Matošević
Ivica
Hozijan
Zdravko
Živković

Đuro Fišer
Anita
Matošević
Ivan Krstić
Damir
Sulejmanovski

3.3. VATROGASTVO
Na području Općine Čepin djeluju dva Dobrovoljna
vatrogasna društva i to: DVD Čepin i DVD Beketinci.
U dva DVD-a djeluje oko 50 operativnih članova.
U slučaju potrebe spremno je intervenirati oko 20
dobrovoljnih vatrogasaca u jednoj smjeni.
Dobrovoljna
vatrogasna
društva
na
području Općine Čepin raspolažu s 7 vatrogasna vozila
(1 navalno vozilo, 3 auto cisterne), dva vatrogasna
vozila za prijevoz ljudi i opreme (2 kombi vozilo) i 1
traktorcisternu.
Navalna vozila su tehnički ispravna, registrirana i
opremljena radio vezom i potrebnom opremom.
Temeljem navedenog može se konstatirati
da Dobrovoljna vatrogasna društva na području Općine
Čepin uvjetno zadovoljavaju sve kriterije koji su
propisani Zakonom i pod zakonskim propisima.
Može se konstatirati da su vatrogasna društva
efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je
rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na
području Općine.
3.4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
CIVILNOM ZAŠTITOM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom
bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu
sustava civilne zaštite na području Općine. Službe i
pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite
imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz
redovnu djelatnost.
Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti
prilikom angažiranja na poslovima civilne zaštite
sljedećih pravnih osoba:
Operativne snage sustava civilne zaštite na području
Općine Čepin su:
- Stožer civilne zaštite Općine Čepin,
- Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine
Čepin,
- DVD Čepin,
- DVD Beketinci,
- Gradsko društvo Crvenog križa Osijek,
- HGSS stanica Osijek.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Čepin su:
- Komunalac Čepin d.o.o. Čepin,
- Urednost d.o.o. Čepin,
- Dom zdravlja Osijek – ambulanta Čepin,
- Veterinarska ambulanta Čepin,
- Supermarket Plodine Čepin,

-
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Maxi Konzum Čepin,
OŠ Miroslava Krleže Čepin,
OŠ Vladimir Nazor Čepin.

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Čepin su:
- Lovačko društvo „Prepelica“ Livana,
- Lovačko društvo „Jastreb“ Čepinski Martinci,
- Lovačko društvo „Čepin“, Čepin,
- Lovačko društvo „Zec“, Beketinci,
- UŠR RVI BDR Čepin.
4. PREVENTIVA I PLANOVI SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Upravni odjel za upravno-pravne poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, po
službenoj dužnosti, dana 16. siječnja 2017. godine,
izvršio je redovito tekuće ažuriranje priloga i podataka
Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za
područje Općine Čepin (KLASA: 214-01/14-01/10,
URBROJ: 383-14-17 od 17. studenoga 2014. godine) i
o tome sastavio službenu zabilješku o redovitom
tekućem ažuriranju podataka za 2017. godinu Plana
zaštite od požara i tehnološke eksplozije za područje
Općine Čepin, KLASA: 214-01/14-01/10, URBROJ:
2158/05-17-21 od 16. siječnja 2017. godine. Ista je
dostavljena Službi za zajedničke poslove Osječkobaranjske županije, DVD-u Čepin i DVD-u Beketinci.
Općinski načelnik donio je Odluku o izradi Procjene
rizika od velikih nesreća za Općinu Čepin, KLASA:
810-03/17-01/3, URBROJ: 2158/05-17-1 od 27. ožujka
2017. godine („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj
19/17.). Istom je određeno da se Procjena rizika od
velikih nesreća za područje Općine Čepin izrađuje se na
temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih
nesreća za područje Osječko – baranjske županije,
KLASA:810-01/17-01/1, URBROJ:2158/1-01-02-17-2,
te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu
projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te
provođenju ciljanih preventivnih mjera. U grupi rizika
obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika na
području Osječko-baranjske županije kao prioritetne
smatraju se slijedeće prijetnje: 1. poplave
izazvane
izlijevanjem kopnenih vodnih tijela, 2.
potres,
3.
ekstremne temperature i 4. epidemije i pandemije,
kao i da će se za izradu Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Općine Čepin osnovati
Povjerenstvo koje je osnovano Odlukom o osnivanju
Povjerenstva za izradu procjene rizika od velikih
nesreća za područje Općine Čepin, KLASA: 810-03/1701/3, URBROJ: 2158/05-17-2 od 07. srpnja 2017.
godine. Članovi Povjerenstva su imenovani Rješenjem
o imenovanju Povjerenstva za izradu procjene rizika od
velikih nesreća za područje Općine Čepin, KLASA:
810-03/17-01/3, URBROJ: 2158/05-17-8 od 27. rujna
2017. godine.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području
Općine Čepin, Općinsko vijeće Općine Čepin je na
svojoj 33. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017.
godine donijelo Provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za područje Općine Čepin za 2017. godinu,
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KLASA: 214-01/17-01/11, URBROJ: 2158/05-17-1
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/17.). Planom
je određeno provođenje organizacijskih, tehničkih,
urbanističkih mjera kao i organizacijskih i
administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom
prostoru te mjera zaštite odlagališta komunalnog otpada
na području Općine Čepin u 2017. godini.
Općinski načelnik je za potrebe obavljanja poslova
zaštite od požara sukladno odredbama Pravilnika o
stručnim ispitima u području zaštite od požara
(„Narodne novine“, broj 141/11.) donio Odluku o
imenovanju osobe odgovorne za poslove zaštite od
požara, KLASA: 214-01/17-01/15, URBROJ: 2158/0517-1 od 09. svibnja 2017. godine („Službeni glasnik
Općine Čepin“, 6/17.).
U svrhu razrade načina motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora i građevina, dijelova
građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost
za nastanak i širenje požara, u danima kada je proglašena
velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje
požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada u tekućoj
godini, a sukladno propisanoj obvezi jedinica lokalne
samouprave iz točke II. podtočke 4. Programa aktivnosti
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2017. godini („Narodne
novine“, broj 42/17.), općinski načelnik je dana 16.
svibnja 2017. godine donio Plan motrenja, čuvanja i
ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara,
KLASA: 214-01/17-01/27, URBROJ: 2158/05-17-1.
Isti je dostavljen Službi za zajedničke poslove Osječkobaranjske županije, Vatrogasnoj zajednici Osječko.baranjske županije, Državnoj upravni za zaštitu i
spašavanje, Područnom uredu za zaštitu i spašavanje
Osijek, DVD-u Čepin i DVD-u Beketinci..
Općinski načelnik je donio Odluku o osnivanju
Stožera civilne zaštite Općine Čepin, KLASA: 81001/17-01/6, URBROJ: 2158/05-17-1 od 05. srpnja 2017.
godine kojom je određeno da je Stožer civilne zaštite je
stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama, kao i da Stožer civilne zaštite obavlja
zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu
informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka
velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području, upravlja
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove
informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite. Istom Odlukom imenovani su i članovi
Stožera.
Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 04. rujna 2017. godine, donijelo Odluku
o donošenju Plana zaštite od požara Općine Čepin,
KLASA: 214-01/17-01/62, URBROJ: 2158/05-17-1
(„Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 15/17.), kojeg je
izradila ovlaštena tvrtka IN Konzalting d.o.o., Baranjska
18, Slavonski Brod, na temelju Procjene ugroženosti od
požara i tehnološke eksplozije Općine Čepin, po
prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva
unutarnjih poslova, Policijske uprave Osječkobaranjske, Sektora upravnih i inspekcijskih poslova,
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Inspektorata unutarnjih poslova, Broj: 511-07-20/43407/2-17 BV od dana 27. lipnja 2017. godine.
Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 04. rujna 2017. godine, donijelo Odluku
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda, KLASA: 920-11/17-01/4,
URBROJ: 2158/05-17-1 („Službeni glasnik Općine
Čepin“, broj 15/17.), kojom je odredilo članove
Povjerenstva te prava i obveze, kao i zadaće istoga.
Povjerenstvo je tijekom mjeseca listopada 2017. godini
provodilo postupak zaprimanja prijava i unosa šteta na
poljoprivrednim obrtnim sredstvima uslijed elementarne
nepogode – suše na području Općine Čepin, a sukladno
Rješenju o proglašenju elementarne nepogode na dijelu
područja Osječko-baranjske županije Klasa: 920-11/1701/15, Urbroj: 2158/1-01-02-17-2 od 14. rujna 2017.
godine.
Općinski načelnik je u svrhu provođenja cilja
uvježbavanja i podizanja razine osposobljenosti
operativnih snaga i drugih sudionika u sustavu civilne
zaštite s područja Općine Čepin, postizanja novih
sposobnosti te poticanja izgradnje integralnog sustava
civilne zaštite, provjere efikasnosti postupaka utvrđenih
standardnim operativnim postupcima operativnih snaga
sustava civilne zaštite te drugih sudionika u slučaju
velikih nesreća, provjere koordinacije svih sudionika
sustava civilne zaštite u uvjetima velikih nesreća,
podizanja razine informiranosti stanovništva o
aktivnostima subjekata iz sustava civilne zaštite kao i
provjere planskih dokumenata dana 19. listopada 2017.
godine donio Plan vježbi civilne zaštite na području
Općine Čepin za 2017. godinu, KLASA: 810-01/1701/9, URBROJ: 2158/05-17-1.
Upravni odjel za upravno-pravne poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, po
službenoj dužnosti, dana 07. studenoga 2017. godine,
izvršio je redovito tekuće ažuriranje priloga i podataka,
te o istome sastavio Službenu zabilješku o redovitom
tekućem ažuriranju priloga i podataka Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine
Čepin, KLASA: 810-03/12-01/2, URBROJ: 2158/0517-6. Ista je dostavljena Državnoj upravi za zaštitu i
spašavanje, Područnom uredu za zaštitu i spašavanje
Osijek.
Upravni odjel za upravno-pravne poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, po
službenoj dužnosti, dana 07. studenoga 2017. godine,
izvršio je redovito tekuće ažuriranje priloga i podataka
te o istome sastavio Službenu zabilješku o redovitom
tekućem ažuriranju priloga i podataka Plana zaštite i
spašavanja Općine Čepin, KLASA: 810-03/12-01/16,
URBROJ: 2158/05-17-5. Ista je dostavljena Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu za
zaštitu i spašavanje Osijek.
Upravni odjel za upravno-pravne poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, po
službenoj dužnosti, dana 07. studenoga 2017. godine,
izvršio je redovito tekuće ažuriranje priloga i podataka
te o istome sastavio Službenu zabilješku o redovitom
tekućem ažuriranju priloga i podataka Plana civilne
zaštite Općine Čepin, KLASA: 810-03/14-01/5,
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URBROJ: 2158/05-17-5. Ista je dostavljena Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu za
zaštitu i spašavanje Osijek.
Upravni odjel za upravno-pravne poslove,
društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, po
službenoj dužnosti, dana 07. studenoga 2017. godine,
izvršio je redovito tekuće ažuriranje priloga i podataka
te o istome sastavio Službenu zabilješku o redovitom
tekućem ažuriranju priloga i podataka u 2017. godini
Plana zaštite od požara Općine Čepin, KLASA: 21401/17-01/62, URBROJ: 2158/05-17-5. Ista je
dostavljena Službi za zajedničke poslove Osječkobaranjske županije, DVD-u Čepin i DVD-u Beketinci.
5. FINANCIRANJE
SPAŠAVANJA

SUSTAVA

ZAŠTITE

I

Iz Proračuna Općine Čepin za 2017. godinu po
pozicijama koje su od interesa za sustav civilne zaštite i
u provođenju aktivnosti pravnih osoba, službi i u druga
koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim
vidovima civilne zaštite izdvojena su određena
financijska sredstva koja će biti prikazana u Godišnjem
izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Čepin u 2018.
godini.
6. ZAKLJUČAK
Temeljem ove Analize stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Čepin u 2017. godini može se
zaključiti da su sve mjere, radnje i postupci subjekata
uključenih u sustav civilne zaštite na području Općine
Čepin provedeni sukladno zakonskim i drugim
propisima.
Planom razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Čepin za 2018. godinu treba utvrditi potrebne
aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa
ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.
Izvršeno je ažuriranje Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća Općine Čepin, Plana
zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite te su službene
zabilješke o istima dostavljene nadležnom Područnom
uredu za zaštitu i spašavanje Osijek.
Doneseni su planski i ostali dokumenti sukladno
odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“, broj 82/15.), a provedeno je i osposobljavanje
čelnika jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u sustavu civilne zaštite za područje
Osječko-baranjske županije, na kojem je osposobljen
općinski načelnik Dražen Tonkovac od strane Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Osijek
kao i osposobljavanje 6 članova Stožera civilne zaštite

Stranica 259

Općine Čepin koje je provedeno je od strane Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Osijek,
dana 23. studenog 2017. godine.
Planira se u 2018. godini provesti ponovljeno
osposobljavanje postrojbe CZ u organizaciji DUZS,
PUSZ Osijek, te pritom ostvariti optimalan odaziv
članova postrojbe i ispraviti rezultate prethodnog
osposobljavanja kao i donijeti Procjenu rizika od velikih
nesreća za Općinu Čepin, Plan djelovanja civilne zaštite
i Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Čepin za
2018. godinu.
7. Ovo Izvješće o Analizi stanja sustava civilne zaštite
na području Općine Čepin u 2017. godini biti će
objavljeno u „Službenom glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 810-01/17-01/11
URBROJ: 2158/05-17-1
Čepin, 30. studenog 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
*****
U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine
Čepin objavljenoj u „Službenom glasniku Općine
Čepin“, broj 11/17. od 05. srpnja 2017. godine uočena
je pogreška te se daje
ISPRAVAK
Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine
Čepin
I.
U članku 2. stavku 1. točki 8. umjesto „Marinko
Gavran“ treba pisati: „Marijan Gavran“.
II.
Ovaj Ispravak Odluke o osnivanju Stožera civilne
zaštite Općine Čepin objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Čepin“.
KLASA: 810-01/17-01/6
URBROJ: 2158/05-17-2
Čepin, 23. studenog 2017.
OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac
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