
 
 
 
 
 

       
KLASA: 021-06/16-01/01        
URBROJ: 2110/03-01-16-04 
Štefanje,  17. lipnja 2016. g. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o  radu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje  održane  17. lipnja  2016. g. (petak) u Štefanju, u 
vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,17 sati. 
 
 Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Dobrivoj Božičković, Ivan Grudenić, Vlado Koren, Marijan Markovinović, 
Tomislav Markovinović, Ivan Šimunović, Josip Iveković, Slavko Martinović, Dalibor Herceg. 
 
 Nenazočni vijećnici:  Dražen Štefović (ispričao se) i Sanela Šokec – Majurec (ispričala se). 
  
 Na sjednici su  nazočni:  Ivo Emić načelnik, Ivica Kašnik donačelnik, Silvestar Štefović vijećnik BBŽ,  
Denis Rešček GKP Štefanje i novinari Super radija. 
 
 Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, 
utvrđuje kvorum, te  zahvaljuje na odazivu na sjednicu. 
 
 Predsjednik informira sve prisutne o dvije dopune materijala koje se nalaze na stolu. Radi se o sazivu  
za ovu sjednicu sa dnevnim redom od 14 točaka, jer su vijećnici dobili u svojim materijalima saziv sa 15 točaka 
dnevnog reda u kojem je sadržana točka koja nije predmet rasprave jer ju donosi načelnik zbog čega im je sada 
i dostavljen novi saziv. Druga dopuna materijala odnosi se na odluku o I. izmjenama i dopunama proračuna 
Općine Štefanje. 
 
 Predsjednik čita predloženi dnevni red od 14 točaka 

 
D N E V N I    R E D:  

 
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 17. sjednice Općinskog vijeća održane 23. ožujka 2016. 

2. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2015.g. 

3. Suglasnost na Plan rada Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2016.g. 

4. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća proračuna za 1.1. – 31.03.2016. godine (prijedlog odluke i 
financijski izvještaj u privitku)  
 

5. Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g. 
sa PROGRAMIMA. 

 
6. Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje. 

  
7. Suglasnost na Ugovor o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Laminska  NTC KRAKA d.o.o. iz Malog 

Vukovja 
 

8.  Odluka o usvajanju Idejnog rješenja  uređenja groblja u Štefanju. 
 

9. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Štefanje. 
 

10.  Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite 
od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Štefanje. 

 
11.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju javnih prostora udruga i političkih stranaka  

 
 
 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 
  Bjelovarsko-bilogorska županija 

      Općina Štefanje                        
        Općinsko vijeće 
 



 
12. Odluka o preseljenju spomenika antifašistima na prostor spomen obilježja u Štefanju. 

 
13.  Odluka o projektiranju i rekonstrukciji vinogradarskog doma u Štefanje Brijegu. 

 
14. Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 
Nakon čitanja dnevnog reda vijećnik Vlado Koren postavlja pitanje zašto u dnevni red nije uvrštena 

točka izmjena odluke o komunalnoj naknadi (slučaj Pražetina) za koju je on ispred kluba vijećnika podnio zahtjev 
23. svibnja 2016. godine.  

Načelnik Ivo Emić informira vijećnika Korena da je u ime kluba vijećnika podnio krivi zahtjev, jer se u 
slučaju Pražetina ne radi o komunalnoj naknadi nego o komunalnom doprinosu, a komunalni doprinos odnosno 
odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini je točka broj 6 dnevnog reda, te se u sklopu nje može 
razgovarati i o slučaju Pražetina. Nadalje napominje kako nije dobro zastupati pojedinca, osobu sa područja 
Općine Štefanje kada se radi o općinskim porezima i doprinosima, jer bi se to moglo protumačiti kao sukob 
interesa vijećnika.  

Vijećnik Koren traži da u zapisnik uđe: „ Da on nije ničiji zastupnik niti će zbog toga od nekog dobiti 
novce.“ 

 
            Predsjednik daje dnevni red na usvajanje. 
             

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

AD.1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne 17. sjednice Općinskog vijeća održane 23. ožujka 2016. 

Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“ usvaja  Zapisnik sa 17. sjednice održane 23. 
ožujka  2016. godine. 

 
AD.2.  Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2015.g. 

 Predsjedavajući daje riječ Denisu Reščeku, direktoru Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., 
koji informira vijećnike o radu GKP-a u 2015. godini. Navodi kako je društvu povjereno upravljanje i izgradnja 
Gospodarske zone „Laminska“ u Štefanju, upravljanje i održavanje groblja, mrtvačnica, održavanje javnih 
površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Štefanje, te obavljanje ugovorenih administrativno-tehničkih 
poslova za Općinu Štefanje. Nadalje u svojem izlaganju ukratko informira vijećnike o svakoj stavci pojedinačno. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu u koju se uključuje vijećnik Vlado Koren s pitanjima kakav je status 
pravoslavnog groblja u Lamincu, te kako se provode ovršni postupci vezani uz grobnu naknadu s obzirom da se 
većinom radi o socijalnim slučajevima. 
 Na pitanje odgovara Denis Rešček navodeći kako je pravoslavno groblje u Lamincu jedino groblje na 
kojem nemamo prijavljen niti jedan grob,ali bez obzira na to ono se održava kao i sva druga groblja na području 
Općine Štefanje, jer po zakonu mora proći 50 godina od zadnjeg ukopa kako bi se moglo nešto napraviti na tom 
području. Što se tiče ovršnih postupaka prije njihovog pokretanja poslane su opomene pred utuženje i tek nakon 
njih se pokreće ovršni postupak. 

 
Nakon kratke  rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ 

usvaja 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2015. g. 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
U 20.28 h na sjednicu je stigao Mario Martinović ispred Savjeta mladih. Predsjednik vijeća ga pozdravlja, 

te se sjednica nastavlja. 
 

AD.3.  Suglasnost na Plan rada Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2016.g. 

 Predsjedavajući informira vijećnike da su u svojim materijalima dobili i Plan rada Gospodarsko 
komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2016. g., te daje riječ Denisu Reščeku, koji s Planom ukratko upoznaje sve 
prisutne.  
  
     
             Bez rasprave, Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ daje 

 
S U G L A S N O S T 



na Plan rada Gospodarsko komunalnog parka d.o.o. za 2016. g. 
(tekst suglasnosti  nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 

AD.4.  Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća proračuna za 1.1. – 31.03.2016. godine  
 
Ivo Emić ukratko iznosi usporedne podatke prihoda i rashoda za isto vremensko razdoblje  prethodne i 

ove godine. Sačinjene bilješke na kojih su vidljive i pobrojene obveze po vrstama zajedno sa sazivom bile su 
dostavljene vijećnicima. 

Predsjedavajući zahvaljuje načelniku Ivi Emiću na izlaganju i otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 
 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno  sa 10 glasova „ZA“  usvaja se  

 
O D L U K U 

o prihvaćanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.-31.3.2016. godine 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 
AD.5. Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g. 
 

 Predlagatelj načelnik Ivo Emić obrazlaže da nakon utvrđivanja rezultata poslovanja donosimo I. Izmjene 
i dopune proračuna kako bi se rezultat ugradio u proračun. Ukratko informira vijećnike o kandidiranim 
projektima, o programu javnih radova – gerontodomaćice, o uređenju NRC- na području Općine Štefanje, o 
programu javnih radova- revitalizacija javnih površina, o postupcima legalizacije društvenih doma, jer se o 
svemu tome vodilo računa prilikom izrade I. Izmjena i dopuna proračuna. 
 

Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvaja  
 

O D L U K U 
odluku o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
 
AD.6. Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje. 
 
 Načelnik Ivo Emić  objašnjava način izračuna visine komunalnog doprinosa, te da se prihod – sredstva 
od komunalnog doprinosa koriste za izgradnju potrebne komunalne infrastrukture. Ovom  odlukom mijenjaju se i 
dopunjuju neke odredbe dosadašnje Odluke o komunalnom doprinosu ( rok za naplatu po rješenju pomiče se sa 
8 na 15 dana, obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa za gospodarski prostor obračunava se 50% manje od 
utvrđenog iznosa). Nadalje iznosi kako Općina radi obračun komunalnog doprinos na temelju podataka koji su 
iskazani u projektu, a  kojeg nam dostavlja Ured državne uprave za graditeljstvo ili Agencija za ozakonjenje 
nezakonito izgrađenih zgrada. Kako i na koji način je projektant došao do tih izmjerenih podataka koji su temelj 
za obračun komunalnog doprinosa nije u nadležnosti Općine. 
Načelnik se zahvaljuje vijećniku Korenu što je podnio zahtjev u ime kluba vijećnika iako je bio u krivu, jer se ne 
radi o komunalnoj naknadi kako stoji u njegovom zahtjevu pa Općina nije mogla po tome ni postupiti, a i sam 
zahtjev je bio nepotpun. 
 Predsjednik vijeća otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 
 U raspravu se uključuje vijećnik Vlado Koren, zahvaljuje načelniku na ispravku njegovog zahtjeva, 
konstatira da se o ovoj točki dnevnog reda govorilo i na prethodnoj sjednici pod točkom razno. Između ostalog 
navodi te da htjeli mi to priznati ili ne, radi  se o točki dnevnog reda „Pražetina“ . Nadalje postavlja pitanje zašto 
se ta odluka nije mogla donijeti prije mjesec dana nego sada kada je „bačena ljaga“ na Općinsko vijeće i Općinu. 
 Marijan Markovinović i načelnik Ivo Emić odgovaraju da je Općina Štefanje definirala odluku o 
komunalnom doprinosu na temelju zakonskim mogućnosti i da je rješenje doneseno po odluci koja je bila na 
snazi i dostavljenoj tehničkoj dokumentaciji. 
 Općinski načelnik ističe da nikakva greška od strane Općine nije učinjena što će se i utvrditi u žalbenom 
postupku koji je u tijeku, te da je točka komunalnog doprinosa stavljena po programu aktivnosti općinskog 
načelnika i da je on sam još prije dvije godine pokrenuo postupak izmjena svih komunalnih odluke i da su sve 
bile dostavljene na uvid vijećnicima koji su imali mogućnost iznijet svoje mišljenje, prijedloge vezano za iste. 
 
  

Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvaja 
 

O D L U K U 



O komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
  
AD.7. Suglasnost na Ugovor o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni Laminska  NTC KRAKA d.o.o. iz Malog 
Vukovja 
 
 Načelnik Ivo Emić, dao je uvodno izlaganje o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni „Laminska“. Za 
prodaju neizgrađenog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Laminska“ u Štefanju bio je raspisan javni natječaj. Na 
natječaj se javio kupac NTC Kraka d.o.o. s kojim je i potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnina. Prodano je 
25.000 kvadratnih metara po Urbanističkom planu gospodarske zone za 45,00 kuna po metru kvadratnom. 
Kupac je do sad  isplatio Općini Štefanje (prodavateljici) dio ugovorene kupoprodajne cijene u iznosu 225.050,00 
kn, a preostali iznos od 899.725,00 kn treba isplatiti najkasnije do 31. prosinca 2016. godine. 
 

Predsjednik vijeća daje na usvajanje suglasnost na potpisivanje ugovora o prodaji zemljišta u 
Gospodarskoj zoni „Laminska“ NTC-u Kraka d.o.o. iz Malog Vukovja 

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

 
S U G L A S N O S T 

na potpisivanje ugovora o prodaji zemljišta u Gospodarskoj zoni „Laminska“ 
( tekst Suglasnosti nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 
AD.8. Odluka o usvajanju Idejnog rješenja  uređenja groblja u Štefanju. 
 
 Ivo Emić obrazlaže da se ovim Idejnim rješenjem želi urediti groblje u Štefanju – proširenje i uređenje 
samog groblja, njegovog okoliša, parkiralište te okoliš oko mrtvačnice, te poziva sve prisutne ako imaju bilo 
kakav prijedlog da se slobodno uključe u izradu Idejnog rješenja. 
  

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

   O D L U K U 
o usvajanju Idejnog rješenja uređenja groblja u Štefanju 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
                              
AD.9. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Štefanje. 
 
 Predlagatelj općinski načelnik iznosi kako su u prostornom planu Općine Štefanje po prvi puta ucrtane i 
neke nerazvrstane ceste. Informira  sve prisutne kak se ove godine također po prvi puta pojavila mogućnost 
kandidiranja nerazvrstanih cesta prema EU fondovima.  Nadalje iznosi kako  dosadašnja Odluka o NRC na 
području Općine Štefanje nije sadržavala neka značenja pojmova, detaljna nabrajanja i sve kaznene odredbe , 
te da je ovom odlukom to sad sve obuhvaćeno. Posebno napominje kako će Općina Štefanje od 1. srpnja 2016. 
godine početi primjenjivati kaznene odredbe ove Odluke. 
 Vijećnik Slavko Martinović se osvrće na dostavljeni popis nerazvrstanih cesta na području Općine 
Štefanje tražeći pojašnjenje vezano uz put Hilc – Starine. 
 Vijećnik Ivo Šimunović pozdravlja najavu kažnjavanja onih koji konstantno uništavaju lokalne puteve, 
izražavajući zadovoljstvo što će se tome konačno stati na kraj. 
 Vijećnik Vlado Koren izražava nezadovoljstvo i protivljenje novčanom kažnjavanju i mišljenja je da bi se 
prvo trebalo ići nekim blažim načinom kažnjavanja,a tek onda na novčano kažnjavanje. 

 
Nakon kratke  rasprave, Općinsko vijeće  sa 8 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 

   
 O D L U K U 

o nerazvrstanim cestama na području Općine Štefanje 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 
AD.10. Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od 
požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Štefanje. 
 



 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako donošenje ovakve odluke propisuje Zakon o poljoprivrednom 
zemljištu kao i dostavu izvješća o primjeni propisanih mjera Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Agenciji za 
poljoprivredno zemljište,te se ova odluka ustvari radi usklada sa Zakonom.  

 
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće  sa 8 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 

 
O D L U K U 

o agrotehičkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu na području Općine Štefanje 

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

 
AD.11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju javnih prostora udruga i političkih stranaka 
  
Predlagatelj Ivo Emić informira prisutne da se radi o odluci koja je donesena na 17. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Štefanje 23. ožujka 2016. Godine, ali da Zakon ne dopušta da se javni prostori  daju na korištenje 
političkim strankama bez naknade pa se ova odluka mora uskladiti po tom pitanju sa Zakonom. 
   

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

O D L U K U 
o izmjeni i dopuni odluke o korištenju javnih prostora udruga i političkih stranaka 

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

 
AD.12. Odluka o preseljenju spomenika antifašistima na prostor spomen obilježja u Štefanju. 
 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako je Odlukom o određivanju lokacije za uređenje spomen-prostora  
svim žrtvama palim za Domovinu Hrvatsku koju je vijeće donijelo na sjednici 23. ožujka 2016. određeno da to 
bude prostor uz mrtvačnicu i da se sad ovom odlukom to i provede u djelo. 
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ usvaja 
             

O D L U K U 
o preseljenju spomenika antifašistima na prostor spomen obilježja u Štefanju 

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

 
 

AD.13. Odluka o projektiranju i rekonstrukciji vinogradarskog doma u Štefanje brijegu 
 
Načelnik Ivo Emić ukratko iznosi da je Općina kandidirala rekonstrukciju vinogradarskog doma u 

Štefanje brijegu prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU i da je projekt odobren od njihove strane, 
odnosno da su nam odobrena sredstva u iznosu 200.000,00 kn, te da je s Ministarstvom potpisan ugovor.  
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće  sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“  usvaja 
 

O D L U K U 
o projektiranju i rekonstrukciji vinogradarskog doma u Štefanje brijegu  

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

 
AD.14. Pitanja, prijedlozi i informacije. 
  
 Vijećnik Slavko Martinović pita da li postoji mogućnost da se lampa kod Kovažika u Lamincu preseli na 
glavnu cestu jer tamo fali. 
 Načelnik poziva sve ako bilo gdje primijete slične stvari ili da se rasvjeta pali ili ne pali da to jave kako bi 
se to ispravilo. 
 Predsjednik vijeća zahvaljuje se svima na odazivu na sjednicu.  
 
 
 
 
Sjednica zaključena u   22.03 sati. 



 
 
 ZAPISNIČAR:                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
             Martina Šimunović                                                                                     Marijan Markovinović 
 
 
 
 
 
 
 
 


