REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija

Općina Štefanje
Općinsko vijeće
KLASA: 021-06/16-01/01
URBROJ: 2110/03-01-16-06
Štefanje, 28. srpnja 2016. g.

ZAPISNIK
o radu 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 28. srpnja 2016. g. (četvrtak) u
Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,38 sati.
Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Dobrivoj Božičković, Ivan Grudenić, Marijan Markovinović, Tomislav
Markovinović, Ivan Šimunović, Josip Iveković, Slavko Martinović, Dalibor Herceg, Dražen Štefović i Sanela
Šokec Majurec.
Nenazočni vijećnici: Vlado Koren.
Na sjednici su nazočni: Ivo Emić načelnik, Ivica Kašnik donačelnik, Judita Emić ispred savjeta mladih
Općine Štefanje ujedno i zapisničar, novinari Super radija.
Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na sjednici nazočno 11 vijećnika,
utvrđuje kvorum, te zahvaljuje na odazivu na sjednicu.
Predsjednik čita predloženi dnevni red
DNEVNI

R E D:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 18. sjednice Općinskog vijeća održane 17.06. 2016.
2. Odluka o usvajanju financijskog izvještaja proračuna za razdoblje 1.1. – 30.06.2016. godine
3. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 1.1.-30.6.2016. godine
4. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za razdoblje 1-6/2016
5. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje 1-6/2016
6. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Štefanje
7. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Štefanje 2016-2021.godine
8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g.
9. Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2016/2017.
10. Pitanja, prijedlozi i informacije.
Predsjednik daje dnevni red na usvajanje.
Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ usvaja dnevni red.
AD.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 18. sjednice Općinskog vijeća održane 17. lipnja 2016.
Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ usvaja Zapisnik sa 18. sjednice održane
17. lipnja 2016. godine.

AD.2. Odluka o usvajanju financijskog izvještaja proračuna Općine Štefanje za razdoblje 1.1. – 30.06.2016.
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 11 glasova „ZA“ usvaja

ODLUKU
o usvajanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.- 30.6.2016. godine
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
AD.3. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 1.1.- 30.6.2016. godine
Nakon kraćeg izlaganja načelnika o ostvarenim prihodima i utrošenim rashodima za obračunsko
razdoblje, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o usvajanju polugodišnjeg izvješća proračuna za 1.1.-31.3.2016. godine
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
AD.4. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za razdoblje 1-6/2016. g
Ivo Emić informira sve prisutne kako u ovom vremenskom periodu sa konta proračunske pričuve
načelnika nije bilo utroška sredstava.
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ usvaja
ODLUKU
o usvajanju izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za razdoblje 1-6/2016. g
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)

AD.5. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za razdoblje 1-6/2016
Načelnik Ivo Emić čitajući pismeno izvješće još dodatno opširno usmeno nadopunjuje i obrazlaže
pojedina događanja za izvještajno razdoblje i dopunjuje svojim komentarima.
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika Općine Štefanje za siječanj – lipanj 2016. g.
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
AD.6. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Štefanje
Općinski načelnika iznosi, kako su vijećnici upoznati sa svim etapama donošenja izmjena i dopuna PP,
da je nakon javnog izlaganja koje je bilo održano 14.6.16, javna rasprava završila 23. 6.16, nakon čega je
izrađeno i objavljeno Izvješće o javnoj raspravi, usvojen konačni prijedlog PP, dobiveno Mišljenje Zavoda za
prostorno uređenje BBŽ da je plan usklađen sa PP BBŽ i da može ići na usvajanje od strane Općinskog vijeća.
Načelnik još jednom naglašava da je održano puno sastanaka i uloženo puno truda da bi svi mještani bili
upoznati i stigli iznesti svoje probleme, te da su svi zahtjevi i prije otvaranja javne rasprave razmatrani,
naglašava i suradnju sa nadležnim uredom za graditeljstvo te da su otklonjeni nedostaci i uvršteni neki prijedlozi
sa kojima su se susretali u dosadašnjem PP , navodi da su u Sažetku za javnost nabrojene sve važne izmjene
i dopune zbog kojih je i bilo nužno pristupiti izmjenama i dopunama…
Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donosi

ODLUKU
o donošenju I. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Štefanje
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
AD.7. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Štefanje 2016-2021. godine
Nakon kraćeg izlaganja načelnika u kojem je podsjetio vijećnike na održane radionice, i ostale radnje
koje su prethodile izradi prijedloga Strategije, kao i nužnost njezinog donošenja, Općinsko vijeće bez rasprave
jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donosi
ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja Općine Štefanje 2016.-2021. g.
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio zajedno sa Strategijom)
AD.8. Odluka o II. Izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g.
Predlagatelj načelnik Ivo Emić obrazlaže da nakon utvrđivanja rezultata poslovanja za 1-6/16 donosimo
II. Izmjene i dopune proračuna kako bi se proračun uskladio. Ukratko informira vijećnike o kandidiranim
projektima, o programu javnih radova – gerontodomaćice, o programu javnih radova – revitalizacija javnih
površina o uređenju NRC- na području Općine Štefanje, o postupcima legalizacije društvenih doma, o
jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2016.-2017. O kojoj će se na ovoj
sjednici raspravljati pod točkom 9. dnevnog reda, jer se o svemu tome vodilo računa prilikom izrade II. Izmjena i
dopuna proračuna.
Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ usvaja
ODLUKU
odluku o drugim izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
AD.9. Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za šk.g. 2016/2017.
Općinski načelnik iznosi da će Općina Štefanje usvajanjem ove odluke u potpunosti pokriti brigu za
djecu i mlade koja joj je zakonom zadana. Predškolski odgoj odnosno malu školu pokrivamo u potpunosti, ovom
odlukom pomažemo roditeljima za nabavku školske opreme za školsku djecu sa 500 kn, koja će itekako pomoći
roditeljima sa više djece… na prethodnoj sjednici smo usvojili povećanje nagrađivanja za vrlodobru i odlučnu
srednjoškolsku djecu na 1.000,00 kuna kao i redovne studente na 1.000 kuna…
Nakon kraćeg izlaganja načelnika, Općinsko vijeće bez rasprave jednoglasno sa 11 glasova „ZA“
donosi
ODLUKU
o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2016/2017.
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio)
AD.10. Pitanja, prijedlozi i informacije.
Nema pitanja, prijedloga, informacija pa predsjednik vijeća Marijan Markovinović zahvaljuje svima na
odazivu na sjednicu.

Sjednica zaključena u 21.55 sati.
ZAPISNIČAR:
Judita Emić

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

