Broj 2.

'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''

7. veljače 2013.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje" broj
05/09), a temeljem ukazane potrebe, Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 7.
veljače 2013. g. donosi,

ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za organizaciju manifestacije
"Izbor najuzornije seoske žene Bjelovarsko-bilogorske županije 2013.godine"

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje imenuje Povjerenstvo za organizaciju manifestacije "Izbor
najuzornije seoske žene Bjelovarsko-bilogorske županije 2013. godine" i :
1. Miroslav Čačija, župan BBŽ-a, za predsjednika
2. Ivo Emić, općinski načelnik, za člana
3. Ivica Kašnik, zamjenik načelnika, za člana
4. ðurñica Pražetina, za člana
5. Marija Knežić iz udruge seoskih žena BBŽ-a, za člana
Članak 2.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka zadužuje se za obavljanje svih potrebnih a
administrativnih, tehničkih i ostalih poslova koji će se javiti a vezani su uz organizaciju manifestacije
"Izbor najuzornije seoske žene Bjelovarsko-bilogorske županije 2013.godine" a koji se odnose na
Općinu Štefanje kao domaćina manifestacije.
Članak 3.
Sredstva za organizaciju manifestacije osigurana su u Proračunu općine Štefanje za 2013.
godinu na kontu 32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Izbor najuzornije seoske žene
Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠTEFANJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/13-01/06
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 07. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 34. Statuta Općine
Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje" broj 05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj
sjednici održanoj 07. veljače 2013.g. donosi,

ODLUKU
o oslobañanju od plaćanja komunalnog doprinosa u
postupcima legalizacije nezakonito izgrañenih zgrada u prostoru
Članak 1.
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Ovom Odlukom o osloboñenju od plaćanja komunalnog doprinosa za zadržavanje nezakonito
izgrañenih zgrada oslobañaju se od plaćanja komunalnog doprinosa svi podnositelji zahtjeva za
legalizaciju nezakonito izgrañenih zgrada u prostoru koji su zahtjev podnijeli zaključno sa 30. lipnja
2013. godine, a sve sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama ("Narodne
novine" br. 86/12) i to:
a) u 100% iznosu oslobañaju se od naplate komunalnog doprinosa za legalizaciju nezakonito
izgrañenih poljoprivrednih objekata, gospodarskih objekata i ostalih pomoćnih objekata;
b) u 50% iznosu oslobañaju se od naplate komunalnog doprinosa za legalizaciju nezakonito
izgrañenih stambenih zgrada.
Članak 2.
Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) komunalni doprinos je prihod
jedinice lokalne samouprave.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluku o
komunalnom doprinosu, a sukladno odredbi članka 31. stavak 7. istog Zakona.
Članak 3.
Obzirom na navedeno u stavku 2. ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Štefanje odlučilo je
kao u članku 1. ove Odluke.
Članak 4.
Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade, po rješenju o utvrñenom komunalnom
doprinosu temeljem odredbi iz članka 1. ove Odluke može zatražiti obročnu otplatu do 12 mjesečnih
rata, s tim da rata ne može biti manja od 300,00 kuna po obroku.
U slučaju da podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade, zatraži odgodu početka plaćanja
komunalnog doprinosa temeljem članka 22. stavak 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrañenim
zgradama, nema pravo na primjenu članka 1. ove Odluke o oslobañanju od plaćanja komunalnog
doprinosa.
Članak 5.
Zadužuje se jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje da donese pojedinačna rješenja o
oslobañanju od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije nezakonito izgrañenih zgrada
u prostoru sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje" a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/13-01/02
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 34. Statuta Općine
Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje" broj 05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj
sjednici održanoj 7. veljače 2013. g. donosi,

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za
priključivanje na objekte i ureñaje komunalne infrastrukture
Članak 1.
Ovom Odlukom članak 2. stavak 1 Odluke o visini naknade za priključivanje na objekte i
ureñaje komunalne infrastrukture Klasa: 363-01/06-01/11, Urbroj: 2110/03-01-06-1 od 13. rujna 2006.
godine mijenja se i glasi:
"Naknada za priključenje za pojedini priključak iz članka 1. ove Odluke iznosi:
a) na plinsku-distributivnu mrežu:
- 3.000,00 kn (tritisućekuna) odjednom ili do 60 beskamatnih rata
b) na opskrbu pitkom vodom – vodovodnu mrežu:
- 3.000,00 kn (tritisućekuna) odjednom ili do 60 beskamatnih rata
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini
naknade za priključivanje na objekte i ureñaje komunalne infrastrukture Klasa: 363-01/06-01/11,
Urbroj: 2110/03-01-08-3 od 17. listopada 2008. godine.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/06-01/11
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 34. Statuta Općine
Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje" broj 05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj
sjednici održanoj 07. veljače 2013.g. donosi,

ODLUKU
o subvencioniranju troškova osiguranja
poljoprivrednih usjeva u 2013.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Štefanje donosi odluku o subvencioniranju osiguranja poljoprivrednih
usjeva u 2013. godini u visini 25% iznosa a najviše do 500,00 kuna po osiguraniku poljoprivredniku.
Članak 2.
Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na kontu: 35231
Subvencije poljoprivrednicima za sufinanciranje osiguranja usjeva.
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Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora sa osiguravajućim kućama i
Bjelovarsko - bilogorskom županijom.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za prikupljanje potrebnih podataka, načelniku za
provedbu.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/13-01/03
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"
05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 7. veljače 2013.g. donosi,

broj

ODLUKU
o pomoći za opremu novoroñenog djeteta u obitelji u 2013. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom ureñuju se uvjeti i način ostvarivanja i korištenja prava na pomoć za opremu
novoroñenog djeteta u obitelji te visinu pomoći i postupak njezina ostvarivanja u 2013. godini.
Pomoć za opremu novoroñenog djeteta u obitelji je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji.
Članak 2.
Pravo na pomoć za opremu novoroñenog djeteta u obitelji može se ostvariti i koristiti roditelj:
- za dijete roñeno u obitelji od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013.godine,
- koji je državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Štefanje najmanje
tri godine prije roñenja djeteta.
Članak 3.
Visina novčanog iznosa za opremu novoroñenog djeteta u obitelji iznosi 500,00 kuna.
Sredstva iz prethodnog stavka isplatiti će se u jednokratnom iznosu u roku od 60 dana od dana
podošenja zahtjeva na žiro-račun, tekući račun ili štednu knjižicu korisnika.
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava za pomoć za opremu novoroñenog djeteta u obitelji, podnosi se
Jedinstvenom upravnom odjelu u roku dva mjeseca od dana roñenja djeteta za koje se podnosi
zahtjev.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz o svom državljanstvu, potvrdu o prebivalištu oba
roditelja i rodni list za novoroñeno dijete.
Jedinstveni upravni odjel samostalno može zahtjevati i druge dokaze u svezi ostvarivanja
prava u smislu ove Odluke.
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel utvrñuje da li su ispunjeni uvjeti za isplatu sredstava za opremu
novoroñenog djeteta u smislu ove Odluke.
Članak 6.
Sredstva za ovu provedbu su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na
kontu: 37217 – oprema za novoroñenčad (mjere provedbe nacionalne populacijske politike).
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Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje" a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/13-01/09
URBROJ: 2110/03-01-13-1
Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"
05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 7. veljače 2013.g. donosi,

broj

ODLUKU
o nagradi za najureñeniju okućnicu

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Štefanje donosi odluku o nagradi za najureñeniju okućnicu na
području općine Štefanje u 2013. godini.
Nagrada će se isplatiti u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na kontu: 37219 Ostale
naknade iz proračuna u novcu.
Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik za imenovanje povjerenstva i izradu pravilnika o dodjeli
nagrade za najureñeniju okućnicu u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/13-01/10
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"
05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 7. veljače 2013.g. donosi,

broj

ODLUKU
o nagradi za najbolje obrañenu i ureñenu poljoprivrednu
parcelu na području Općine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Štefanje donosi odluku o nagradi za najbolje obrañenu i ureñenu
poljoprivrednu parcelu na području općine Štefanje u 2013. godini.
Nagrada će se isplatiti u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kuna.
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Članak 2.
Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na kontu: 37219 Ostale
naknade iz proračuna u novcu.
Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik za imenovanje povjerenstva i izradu pravilnika o dodjeli
nagrade za najbolje obrañenu i ureñenu poljoprivrednu parcelu u roku od 30 dana od dana donošenja
ove Odluke.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/13-01/11
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"
05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 07. veljače 2013.g. donosi,

broj

ODLUKU
o isplati bespovratne potpore za redovne studente
za akademsku godinu 2012/2013
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Štefanje donosi odluku o isplati bespovratne potpore za redovne
studente za akademsku godinu 2012/2013 sa prebivalištem na području općine Štefanje.
Nagrada će se isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 400,00 kuna .
Članak 2.
Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na kontu: 37215 naknade grañanima i kućanstvima u novcu (jednokratne naknade za studente i ñake).
Članak 3.
Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati bespovratne potpore za redovne studente za
akademsku godinu 2012/2013, podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje
najkasnije do 30. srpnja 2013. godine.
Uz zahtjev podnositelj mora priložiti dokaz odnosno potvrdu obrazovne ustanove da je redovni
student akademske godine, presliku indexa, presliku osobne iskaznice i presliku žiro ili tekućeg računa
podnositelja zahtjeva studenta, ili jednog od roditelja u slučaju da student nema otvoren žiro ili tekući
račun.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provoñenje odluke iz članka 1. a po
nalogu općinskog načelnika.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
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KLASA: 402-01/13-01/12
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 07. veljače 2013.

7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"
05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 7. veljače 2013.g. donosi,

broj

ODLUKU
o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce
za školsku godinu 2012/2013
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Štefanje donosi odluku o isplati bespovratne potpore za redovne
učenike srednjih škola godinu 2012/2013 sa prebivalištem na području općine Štefanje, a koji će
školsku godinu završiti sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom.
Nagrada će se isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 400,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na kontu: 37215 naknade grañanima i kućanstvima u novcu (jednokratne naknade za studente i ñake).
Članak 3.
Zahtjev za ostvarivanje prava o isplati bespovratne potpore za redovne učenike srednjih škola,
podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje najkasnije do 15. rujna 2013. godine
Uz zahtjev učenik mora priložiti dokaz o završenom odličnom ili vrlo dobrom uspjehu srednje
škole 2012/2013, presliku osobne iskaznice i presliku žiro ili tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili
jednog od roditelja.
Zahtjev može podnijeti i jedan od roditelja koji živi u zajedničkom kućanstvu.
Članak 4.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provoñenje odluke iz članka 1. a po
nalogu općinskog načelnika.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/13-01/13
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"
05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 7. veljače 2013.g. donosi,

broj

ODLUKU
o godišnjoj nagradi za bračni par sa najdužim bračnim
stažem na području Općine Štefanje u 2013.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Štefanje donosi odluku o godišnjoj nagradi za bračni par na području
Općine Štefanje u 2013.godini koji ima najduži bračni staž.
Nagrada će se isplatiti jednokratno u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kuna u mjesecu
rujnu.
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Članak 2.
Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na kontu: 37219 – ostale
naknade iz proračuna u novcu.
Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik za postupak izbora bračnog para s najdužim bračnim stažem i
organizaciju uručenja nagrade.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provoñenje odluke iz članka 1. a po
nalogu općinskog načelnika.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/13-01/14
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 34. Statuta Općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje"
05/09), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 7. veljače 2013.g. donosi,

broj

ODLUKU
o godišnjoj nagradi za najstarijeg stanovnika
u Općini Štefanje u 2013.g.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Štefanje donosi odluku o godišnjoj nagradi za najstarijeg stanovnika
na području Općine Štefanje u 2013.godini.
Nagrada će se isplatiti u visini novčanog iznosa od 1.000,00 kuna u mjesecu rujnu.
Članak 2.
Sredstva su osigurana u Proračunu općine Štefanje za 2013. godinu na kontu: 37219 – ostale
naknade iz proračuna u novcu.
Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik za postupak izbora najstarijeg stanovnika i organizaciju
uručenja nagrade.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za postupanje i provoñenje odluke iz članka 1. a po
nalogu općinskog načelnika.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Općine
Štefanje"
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/13-01/15
URBROJ: 2110/03-01-13-1
U Štefanju, 7. veljače 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
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Broj 2.

'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''

7. veljače 2013.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na temelju članka 17. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne
novine" broj 27/05) i članka 58. Statuta općine Štefanje, («Službeni vjesnik» broj 05/09), općinski
načelnik , donosi

ODLUKU
o prihvaćanju rezultata godišnjeg popisa sa 31. prosinca 2012.g.
I
Na temelju Zapisnika Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja sa 31. prosinca
2012. godine i predočenih inventurnih lista prihvaćam rezultate popisa.
II
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine
Štefanje.

O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 401-01/12-01/02
URBROJ: 2110/03-02-13-3
Štefanje, 31. siječnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivo Emić
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Broj 2.

'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''

7. veljače 2013.

SADRŽAJ
OPĆINSKO VJEĆE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odluka o imenovanju povjerenstva za organizaciju manifestacije "Izbor najuzornije seoske
žene Bjelovarsko-bilogorske županije 2013.godine"
Odluka o oslobañanju od plaćanja komunalnog doprinosa u postupcima legalizacije
nezakonito izgrañenih zgrada u prostoru
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za priključivanje na objekte i ureñaje
komunalne infrastrukture
Odluka o subvencioniranju troškova osiguranja poljoprivrednih usjeva u 2013.g.
Odluka o o pomoći za opremu novoroñenog djeteta u obitelji u 2013. godini
Odluka o nagradi za najureñeniju okućnicu
Odluka o nagradi za najbolje obrañenu i ureñenu poljoprivrednu parcelu na području
Općine
Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu
2012/2013
Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku godinu
2012/2013
Odluka o godišnjoj nagradi za bračni par sa najdužim bračnim stažem na području
Općine Štefanje u 2013.g.
Odluka o godišnjoj nagradi za najstarijeg stanovnika u Općini Štefanje u 2013.g.

1
1
3
3
4
5
5
6
7
7
8

OPĆINSKI NAČELNIK
1.

Odluka o prihvaćanju rezultata godišnjeg popisa sa 31. prosinca 2012.g.
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