
 
 
 
 
 

       
KLASA: 021-06/16-01/01        
URBROJ: 2110/03-01-16-02 
Štefanje,  23. ožujka 2016. g. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o  radu 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje  održane  23. ožujka  2016. g. (srijeda) u 
Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 19,00 sati. 
 
 Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Dobrivoj Božičković, Ivan Grudenić, Vlado Koren, Marijan Markovinović, 
Tomislav Markovinović, Dražen Štefović, Josip Iveković, Slavko Martinović, Dalibor Herceg. 
 
 Nenazočni vijećnici:  Ivan Šimunović (ispričao se) i Sanela Šokec – Majurec (ispričala se). 
  
 Na sjednici su  nazočni:  Ivo Emić načelnik, Ivica Kašnik donačelnik, Silvestar Štefović vijećnik BBŽ, 
Nevenka Markovinović v.d. pročelnica, Denis Rešček GKP Štefanje, Marina Junger ispred Savjeta mladih, 
Mirela Mavrin ispred Glazbenog društva „Zvon“, Zlata Haloš ravnateljica Osnovne škole Štefanje, Ivan 
Novaković predsjednik VZO Štefanje, dr. Gordana Emić i  predstavnici Super radija. 
 
 
 Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne i moli sve prisutne da prije početka sjednice 
minutom šutnje odamo počast za sve stradale u terorističkim napadima na Bruxelles. 

Konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, utvrđuje kvorum, te  zahvaljuje na odazivu na 
sjednicu. 
 
 Predsjednik čita predloženi dnevni red sjednice iz saziva, informira sve prisutne o dvije dopune 
materijala na stol koje se sastoje od privitaka – Izvješća koji se dodaju točkama 4 i 6 dnevnog reda. 
Predsjedavajući čita predloženi dnevni red iz saziva 

 
D N E V N I    R E D:  

 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 16. sjednice Općinskog vijeća održane 16. prosinca 2015. 

2. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća proračuna za 1.1. – 31.12.2015. godine (prijedlog odluke i 
financijski izvještaj u privitku) sa  Programima 

 
3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu. (prijedlog odluke u 

privitku) 
 
- Izvješće za školstvo, - ravnateljica škole Zlata Haloš 
- Izvješće za zdravstvo, - dr. Gordana Emić 
- Izvješće za sport,  
- Izvješće za vatrogastvo,  
- Izvješće za kulturu, 
- Izvješće za socijalu,  
- Izvješće o komunalnim poslovima, 
- Izvješće Savjeta mladih, 

 
4. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za 7-12/2015.g. 

 
5. Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2015 

 
6. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2015.godinu. 

 
 
 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 
  Bjelovarsko-bilogorska županija 

      Općina Štefanje                        
        Općinsko vijeće 
 



 
7. Statistički pokazatelji o stanju i kretanju kriminaliteta te prekršajne  problematike od 01.01. – 31.12.2015. 

godine 
 
 

8. Odluka o pomoći  za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2016.g. 
 

9. Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku godinu 2015/2016.g. 
 

10. Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2015/2016. 
 

11.  Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje 
 

12. Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Štefanje. 
 

13.  Suglasnost Općinskog vijeća na  Aneks ugovora o  Zakupu prostora sa HP u domu Narta i Štefanje 
 

14. Suglasnost na potpis Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom za 2016.g. 
  

15.  Odluka o određivanju lokacije za uređenje spomen-prostora  svim žrtvama palim za Domovinu 
Hrvatsku. 

 
16. Odluka o korištenju javnih prostora za potrebe udruga, političkih stranaka sa područja Općine Štefanje 

 
17. Odluka o pokretanju postupka pripremnih radnji za davanje koncesije - dimnjačarski poslovi  

 
18. Odluka o osnivanju Centra za nematerijalnu baštinu Općine Štefanje, 

 
19.  Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 
 
 
            Predsjednik daje dnevni red na usvajanje. 
            

 Bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANIM“ dnevni red je usvojen. 
 

AD.1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne 16. sjednice Općinskog vijeća održane 16. prosinca 2015. 

Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja  Zapisnik sa 16. sjednice održane 16. 
prosinca  2015. godine. 

 
AD.2.  Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća proračuna za 1.1. – 31.12.2015. godine (prijedlog odluke i 
financijski izvještaj u privitku) sa  Programima 
 Načelnik daje uvodno izlaganje o ovoj točki dnevnog reda nakon čega nastavlja Nevenka Markovinović, 
v.d. pročelnica JUO-a. Pozdravlja sve prisutne, navodi da su materijali za točke 2 i 3 stigle u sazivu sa opširnim 
bilješkama i svim tiskanicama. Dalje iznosi da se u tim točkama govori o istim financijskim iznosima samo 
iskazanim u drugačijim oblicima. Ukratko iznosi rezultate po kontima iz čega proizlazi da su ukupni prihodi i 
primici ostvareni u iznosu 4.232.694 kn, a ukupni rashodi i izdaci 4.207.505 kn što rezultira viškom prihoda i 
primitaka za 2015. godinu od 25.189 kn. Općina Štefanje je iz prethodne 2014. g. imala 146.982 kn prenesenog 
viška prihoda za prijenos u 2015. g. što daje rezultat poslovanja višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem 
razdoblju u iznosu od 172.171 kn. 

 
Bez posebne rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvaja 

 
O D L U K U 

o prihvaćanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.-31.12.2015. godine 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 

AD.3  Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu 
 Predlagatelj  Ivo Emić navodi da ovo izvješće prati izvršenje proračuna po stavkama i prikazuje iste 
razultate kao i prethodna točka. Pozdravlja korisnike proračuna koji prisustvuju na sjednici i poziva ih da 
pojedinačno podnesu izvješće o utrošenim sredstvima dobivenim iz proračuna. 



 Direktor Gospodarsko komunalnog parka Štefanje Denis Rešček podnosi izvješće o utrošenim 
sredstvima za komunalne poslove. Navodi da je u 2015. godini za održavanje javnih površina, javne rasvjete, 
nerazvrstanih cesta i društvenih doma ukupno utrošeno 753.929,24 kn, te stavku po stavku detaljnije obrazlaže. 
 Izvješće iz područja zdravstva podnosi doktorica Gordana Emić. Iznosi kako su vidljive velike razlike u 
radu ambulante u prijašnjim vremenima zbog loših uvjeta rada, nezadovoljavajućih standarda i normativa 
zdravstvene zaštite po pitanju prostora,opreme i dr. uvjeta i sad kad se lokalna zajednica – Općina uključila 
poboljšanje uvjeta rada ambulante, prostora, opreme i svega što je potrebno kako bi se pacijentima pružila što 
kvalitetnija zaštita. Zahvaljuje svima koji donose odluku o načinu financiranja i poboljšanju zdravstvenog stanja 
kućanstava. 
 Marijan Markovinović podnosi izvješće iz područja sporta obrazlažući stavku po stavku na što su 
utrošena sredstva dobivena za NK „Polet“ Narta u 2015. godini. 
 Predsjednik vatrogasne zajednice Općine Štefanje Ivan Novaković iznosi izvješće o radu i utrošenim 
sredstvima u 2015. godini. Navodi da je suradnja između VZO-a i Općine dobra, te se i ubuduće nada takvoj 
suradnji. 
 Izvješće iz područja kulture iznosi Mirela Mavrin ispred glazbenog društva „Zvon“. Iznosi kako Udruga 
djeluje na području Općine Štefanje s ciljem promicanja glazbene kulture, kao i kulturne baštine općenito. 
Navodi manifestacije koje je društvo upriličilo u 2015. godini, te pojedinačno obrazlaže utrošena sredstva za iste. 
 Silvestar Štefović podnosi izvješće o socijalnim davanjima u 2015. godini. Između ostalog navodi da su 
sredstva izdvojena za prehranu učenika koji su socijalno ugroženi, za troškove stanovanja, za pomoć 
novorođenim bebama na području Općine Štefanje, za jednokratne pomoći redovnim studentima i đacima, te za 
pomoć u naravi – prigodni paketi za Uskrs i Božić. 
 Ravnateljica Osnovne škole Štefanje Zlata Haloš iznosi izvješće iz područja školstva u kojem navodi na 
što su utrošena sredstva dobivena iz proračuna Općine Štefanje u 2015. godini. Iznosi paralelu između školske 
godine 2014./2015. u kojoj je škola brojila 114 učenika i  2015./2016 u kojoj se bilježi  pad od 14% što je 
zabrinjavajuća činjenica. Nadalje ističe kako je suradnja škole i Općina Štefanje vrlo kvalitetna na dobrobit 
učenika i cijele zajednice, te se zahvaljuje svima na uloženom trudu i angažmanu oko poboljšanja kvalitete 
radnih uvjeta u školi. 
 Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Štefanje za 2015. godinu, te o utrošenim sredstvima iznosi 
Marina Junger. Navodi kako je Savjet mladih savjetodavno tijelo Općine Štefanje koje promiče i zagovara prava, 
potrebe i interese mladih Općine Štefanje. Između aktivnosti koje je Savjet mladih ostvario u 2015.g. izdvaja 
sudjelovanje  u organizaciji Mlade mise vlč. G. Bužaka, 7. Zvona tamburica, „Štefanjske noći“ , te sudjelovanje u 
podjeli prigodnih paketa socijalno ugroženim obiteljima za Božić i Uskrs. 
 Predsjednik vijeća, Marijan Markovinović zahvaljuje se svima na iscrpnim izvješćima i otvara raspravu o 
ovoj točki dnevnog reda. 
 U raspravi sudjeluje vijećnik Vlado Koren koji komentira izvješće vezano uz komunalne poslove, 
školstvo, zdravstvo, sport, kulturu i Savjet mladih. Na njegove komentare odgovaraju I. Emić, doktorica Gordana 
Emić, Marijan Markovinović, Mirela Mavrin, Marina Junger i Silvestar Štefović. 
          
             Nakon kratke rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 

 
O D L U K U 

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2015. godinu 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 Predsjedavajući informira korisnike proračuna koji su došli na sjednici da pošto je ta točka dnevnog reda 
gotova slobodno mogu napustiti sjednicu. 
 Sjednicu napuštaju Zlata Haloš, Gordana Emić, Mirela Mavrin, Marina Junger i  Ivan Novaković. 

 
AD.4   Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za 7-12/2015.g. 

Načelnik Ivo Emić čitajući pismeno izvješće još dodatno opširno usmeno nadopunjuje i obrazlaže 
pojedina događanja za izvještajno razdoblje i dopunjuje svojim komentarima. 

Predsjedavajući zahvaljuje načelniku na opširnom izlaganju i otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.  
 
Bez posebne rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za 7-12/2015. g. 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
 
AD.5   Odluka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2015 
 Načelnik Ivo Emić informira vijećnike da su sa konta proračunske pričuve  za razdoblje 7-12/2015.  
Isplaćeni ishitreni i neplanirani rashodi i to za: rekonstrukciju prostorije za sabiralište mlijeka u naselju Blatnica 



22.648,75 kn i vodovodni priključak za društveni dom Narta 5.605,91 kn. Iz navedenog se vidi da je sa konta 
proračunske pričuve načelnika ukupno potrošeno 28.254,66 kn. 
  

Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvaja  
 

O D L U K U 
o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2015.g. 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

 
AD.6  Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2015.godinu. 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko prezentira sadržaj Izvješća navodeći kako se promijenio Zakon  o 
gospodarenju otpadom, pa se sukladno tome i Plan gospodarenja otpadom Općine Štefanje mora u uskladiti s 
tim zakonom. Nadalje informira vijećnike o aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sve to uskladilo. 
  

Bez posebne rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvaja 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2015. g. 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
  
AD.7   Statistički pokazatelji o stanju i kretanju kriminaliteta te prekršajne  problematike od 01.01. – 31.12.2015. 
godine 

  Marijan Markovinović informativno iznosi sadržaj izvješća i naglašava da je situacija dobra, ali da uvijek 
postoje pojedinci koji kvare statistiku. 

  
 Prihvaćeno kao informacija. 

 
 
AD.8  Odluka o pomoći  za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2016.g. 
 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako se s ovom odlukom nastavlja i dalje u kontinuitetu, te predlaže da se 
iznos pomoći sa 500,00 kn povisi na 1.000,00 kn. 
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvaja  
        

   O D L U K U 
o pomoći  za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2016.g. 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
                              
AD.9  Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku godinu 2015/2016.g. 
 Predlagatelj općinski načelnik iznosi kako je ova mjera pokazala dobre rezultate i zadovoljstvo naših 
mladih, te predlaže da se ove godine iznos sa 400,00 kn  podigne na 1.000,00 kuna. 
 U raspravi vijećnik Vlado Koren protivi se donošenju takove odluke jer smatra da se njom učenici koji 
nisu odlični i vrlodobri stavljaju u drugi red i predlaže da se nagrađuju svi učenici bez obzira na uspjeh. 
 Predsjednik vijeća konstatira da postoje dva prijedloga o ovoj odluci i daje na glasovanje prvo prijedlog 
općinskog načelnika.  
 

Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ glasuje za  prijedlog općinskog načelnika. 
Predsjedavajući konstatira da nema potrebe da se glasuje o drugom prijedlogu, te Općinsko vijeće sa 8 glasova 
„ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“  usvaja  

   
 O D L U K U 

o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku godinu 2015/2016.g.  
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
U 22.03h nakon usvajanja devete točke dnevnog reda sjednicu napušta vijećnik Dalibor Herceg, te 

Vijeće i dalje ima kvorum sa 9 nazočnih vijećnika. 
 

 
AD.10 Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2015/2016. 

Načelnik Ivo Emić uvodno iznosi da je ulaganje u studente vrlo korisno jer će kasnije cijela zajednica 



imati od njih koristi, te predlaže da se iznos potpore sa 400,00 kn podigne na 1.000,00 kuna. 
U raspravu se uključio Silvestar Štefović iznoseći da Savjet mladih Općine Štefanje pozdravlja ovu 

odluku, te je mišljenja da su ove odluke poticajne. Savjet mladih razmišljao je o tome da se i kod studenata 
nagrađuje po uspjehu kako je to slučaj kod srednjoškolaca, ali i sama činjenica biti „redovan student“ zaključili 
su da je dovoljna… 
 Vijećnik Dražen Štefović pita koliko točka devet i deset koštaju? 
 Na postavljeno pitanje odgovara Nevenka Markovinović navodeći kako je procjena rađena na temelju 
broja zahtjeva iz 2015. godine, po tome su planirana sredstva u proračunu za 2016. godinu. 
  

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2015/2016. 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

 
AD.11 Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje 
 Nevenka Markovinović u svojem izlaganju iznosi kako je Općina Štefanje imala tri odluke o općinskim 
porezima koje su sada ovom odlukom objedinjene te su u nju ugrađene kaznene odredbe. Što se tiče 
financijskih iznosa mijenja se porez na tvrtku sa 1200 kn na 1000 kn, a kod poreza na vikendice isto su dodane 
neke odredbe. Sve to objedinjuje se ovom odlukom radi lakšeg snalaženja. 
   

Bez rasprave Općinsko vijeće  sa 8 glasova „ZA“  i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ usvaja  
            

O D L U K U 
o općinskim porezima Općine Štefanje 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

 
AD.12 Odluka o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Štefanje. 
 Ivo Emić u svojem izlaganju iznosi kako se ovom odlukom u mjestima koja nemaju trgovinu dopušta 
prodaje robe putem „pokretnih trgovina“. 
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvaja 
             

O D L U K U 
o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Štefanje 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

 
 

AD.13 Suglasnost Općinskog vijeća na  Aneks ugovora o  Zakupu prostora sa HP u domu Narta i Štefanje 
Načelnik Ivo Emić ukratko iznosi kako se radi o ugovorima sa Hrvatskom poštom koji se u kontinuitetu 

nastavljaju. Nadalje se osvrće na lošu unutarnju politiku Hrvatske pošte koja ne mari za starije stanovništvo koje 
u velikoj mjeri ovisi o poštarima nego na temelju prometa pojedinog ureda odlučuju o tome koji će se zatvoriti, a 
koji ostati otvoren. 
 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ daje  
             

S U G L A S N O S T  
na Aneks ugovora o zakupu prostora sa HP u domu Narta i Štefanje 

(tekst Suglasnosti nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

 
AD.14 Suglasnost na potpis Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom za 2016.g. 
 Predlagatelj Ivo Emić navodi da se radi o produžetku ugovora sa distributerom Komunalije Vodovod 
d.o.o. Čazma i to ovaj put bez naknade. 

  
Bez rasprave  Općinsko vijeće jednoglasno sa 9  glasova „ZA“   daje 
 

S U G L A S N O S T  
na potpis Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova opskrbe pitkom vodom za 2016.g. 

(tekst Suglasnosti nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 



 
    
AD.15 Odluka o određivanju lokacije za uređenje spomen-prostora  svim žrtvama palim za Domovinu Hrvatsku. 
 Predlagatelj iznosi da s obzirom da se donosi novi prostorni plan da bi se i ovo trebalo u njega ugraditi. 
Predlaže da to bude na prostoru kod groblja i da se spomenik iz centra preseli dolje. 
 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donosi 
             

O D L U K U 
o određivanju lokacije za uređenje spomen-prostora svim žrtvama palim za Domovinu Hrvatsku 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
 
AD.16  Odluka o korištenju javnih prostora za potrebe udruga, političkih stranaka sa područja Općine Štefanje 
 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako se ova odluka donosi kako bi se ubuduće izbjeglo naplaćivanje  
jednokratnog korištenja javnih prostora udrugama, stankama sa područja Općine Štefanje 

 
Bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donosi 
 

O D L U K U 
o korištenju javnih prostora za potrebe udruga, političkih stranaka sa područja Općine Štefanje 

 (tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
 
AD.17 Odluka o pokretanju postupka pripremnih radnji za davanje koncesije - dimnjačarski poslovi  

  Načelnik Ivo Emić informira sve prisutne o nedostatku dimnjačara koji bi se javili na natječaj i 
školovanja za majstora – dimnjačara, te da Općina Štefanje trenutno ima dogovor sa Komunalijama Čazma 
vezano uz obavljanje poslova dimnjačara. Nadalje iznosi kako je jedna od varijanti prekvalifikacija za 
dimnjačara preko GKP-a Štefanje ako to propisi budu dozvolili… 
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donosi 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka pripremnih radnji za davanje koncesije - dimnjačarski poslovi 

 (tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

 
AD.18 Odluka o osnivanju Centra za nematerijalnu baštinu Općine Štefanje 
 Ivo Emić informira sve prisutne da se na temelju informacija i aktivnosti Savjeta mladih došlo do 
podataka o nematerijalnoj baštini Općine Štefanje. 
 U raspravi Silvesar Štefović iznosi kako u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti postoji dokument  iz 
1903. godine Nikole Novakovića iz Starog Štefanja koji na više od tisuću stranica sadrži detaljno opisane običaje 
tog vremena. 
U tijeku je projekt digitalizacije spomenutog dokumenta i objava knjige koja se planira za 2019.g. kada je 777. 
godišnjica Štefanja. Realizacija ovog projekta uvelike je na Općini Štefanje kojoj o tome pomaže Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti. 
 
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju Centra za nematerijalnu baštinu Općine Štefanje 

 (tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

 
 
AD.19 Pitanja, prijedlozi, informacije 
 Ivo Emić informira sve prisutne da će sljedeća sjednica biti za otprilike mjesec dana, da će na njoj biti 
rebalans proračuna, izmjene i dopune prostornog plana te da će se otvoriti javna rasprava o prostornom planu. 
Načelnik zahvaljuje svima na dolasku i čestita nadolazeći blagdan Uskrs. 
 Vijećnik Vlado Koren iznosi svoje mišljenje kako bi sljedeća sjednica trebala biti kraća, jer svima pada 
koncentracija, te da nije član HSLS-a i traži da ga se ubuduće tretira kao nezavisnog vijećnika. Svima prisutnima 
čestita Uskrs u ime oporbe. 



 Vijećnik Dražen Štefović osvrće se na komunalni doprinos za novogradnju i predlaže da se isti ukine ili 
smanji za poljoprivredne objekte, te iznosi svoje mišljenje kako se u financijskom smislu ništa ne odvaja za 
poljoprivredu. 
 Nevenka Markovinović iznosi kako komunalni doprinos ide u kapitalnu izgradnju i ako se on ukine nema  
sredstva za infrastrukturne projekte (npr. kanalizacija, nogostup…) Mišljenja je da je komunalni doprinos širok 
poja o kojem se može i mora raspravljati i da postoji mogućnost modificiranja, razgradnje prema vrsti objekta 
koji se gradi i obično ovisi i općinskim vijećnicima. 
 Načelnik Općine Štefanje informira prisutne kako će za sljedeću sjednicu napraviti analizu komunalnog 
doprinosa i prezentirati ju. 
 Predsjednik vijeća zahvaljuje se svima na odazivu na sjednicu te čestita nadolazeći blagdan Uskrs. 
 
 
 
Sjednica zaključena u   23.03 sati. 
 
 
 ZAPISNIČAR:                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
             Martina Šimunović                                                                                     Marijan Markovinović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


