
 
 
 
 
 

       
KLASA: 021-06/16-01/01        
URBROJ: 2110/03-01-16-08 
Štefanje,  10. rujna 2016. g. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o  radu 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje  održane  10. rujna  2016. g. (subota) u Štefanju, 
u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,12 sati. 
 
 Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Dobrivoj Božičković, Dalibor Herceg,  Ivan Grudenić, Josip Iveković, Vlado 
Koren, Marijan Markovinović, Tomislav Markovinović, Slavko Martinović i  Ivan Šimunović. 
Vijećnik Dražen Štefović priključio se sjednici u  20,33 sata, od četvrte točke dnevnog reda. 
 
 Nenazočna vijećnica:  Sanela Šokec Majurec koja se ispričala. 
  
 Na sjednici su  nazočni:  Ivo Emić načelnik, Ivica Kašnik donačelnik, Silvestar Štefović vijećnik BBŽ, 
Nevenka Markovinović v.d. pročelnica, Judita Emić  predsjednica Savjeta mladih Općine Štefanje 
 
 Predsjednik vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika, 
utvrđuje kvorum, te  zahvaljuje na odazivu na sjednicu. 
 
 Predsjednik čita predloženi dnevni red iz saziva, i dodaje još jednu točku dnevnog reda iz saziva „sa 
stola“ točku 6., te daje takav dnevni red na  usvajanje.  

 
D N E V N I    R E D:  

 
            

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 19. sjednice Općinskog vijeća održane 28.7. 2016.g. 

2. Odluka o dodjeli općinskih priznanja 

a) Izvješće Odbora za imenovanje 

b) Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2016.g.  

3. Proslava Dana općine Štefanje 

a) Prijedlog načelnika za program proslave 

b) Odluka o usvajanju programa proslave Dana Općine Štefanje 

 

4. Odluka o kupnji radnog vozila za potrebe Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. 

5. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje 

6. Suglasnost na potpisivanje Ugovora o izgradnji društvenog doma „Štefanje Brijeg“ 

7. Pitanja, prijedlozi i informacije. 
 
U raspravu se uključio vijećnik Vlado Koren sa prigovorom na nedobivanje materijala uz saziv sjednice,  da 

to ruši dignitet predsjednika i vijećnika. 
Ivo Emić odgovara „iz tehničkih razloga“ što će se vidjeti kroz tijek sjednice a točka 6. je tek jučer uvrštena 

obzirom da su ugovori jučer i potpisani. 
 

 Općinsko vijeće  sa 8   glasova „ZA“  i  2 glasa  „SUZDRŽANA“ usvaja dnevni red. 
 

AD.1.  „Usvajanje zapisnika sa prethodne 19. sjednice Općinskog vijeća održane 27.07. 2016.g.“ 

 
 
 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 
  Bjelovarsko-bilogorska županija 

      Općina Štefanje                        
        Općinsko vijeće 
 



Općinsko vijeće bez rasprave sa 8 glasova „ZA“ i  2 „SUZDRŽANA“  usvaja  Zapisnik sa 19. sjednice 
Općinskog vijeća održane 27.07. 2016. godine. 

 
AD.2.  „Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2016.g.“ 

a) Izvješće odbora za priznanja 

Josip Iveković, predsjednik Odbora za priznanja čita utvrđeni prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli 

priznanja.. 

Načelnik obrazlaže da je na području Općine Štefanje Udruga umirovljenika najbrojnija udruga i da je 

vrlo aktivna, isto tako LU Vidra je jedna od najstarijih i najbolje organiziranih udruga,.. vatrogasci su zadnjih 

godina postigli dobre rezultate u organiziranosti, školovanju, natjecanjima, a ova imenovana četiri čovjeka koja 

su svih ovih 20 godina radili u vatrogastvu to su sigurno zaslužili… 

b) Odluka o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2016.g. 

Sa 8 glasova „ZA“  i  2 glasa  „SUZDRŽANA“  Općinsko vijeće usvojilo je  

 

O D L U K U 

o dodjeli općinskih javnih priznanja u 2016.g. 

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

 

AD.3 . „Proslava Dana općine Štefanje“ 
 

a) Prijedlog načelnika za program proslave 
Načelnik Ivo Emić navodi da smo na prošloj sjednici pričali o programu proslave i najavio da nećemo 

ništa mijenjati i da će biti skromno, te dalje govori o hodograma proslave. Svečana sjednica će se održati u 
domu u Štefanju gdje će biti i svečani ručak u organizaciji OPG Kiđemet.  Navodi da je Glazbeno društvo Zvon 
organizator proslave, nakon proglašenja pobjednika u fišu i na roštilju održati će se koncert tamburaškog 
sastava Cure iz centra, a biti će tu i naše Tamburaško društvo Štefanje. Nabavka ribe ja naš trošak dok će meso 
za roštilj sponzorirati naš poduzetnik iz gospodarske zone Martino Samardžić… Pozivnice su otišle gradovima i 
općinama, župniji, institucijama, poslovnim partnerima, počasnim građanima, ministru zaštite okoliša i prirode… i 
ako netko od vijećnika smatra da bi trebalo uputiti još nekome pozivnice neka se javi da ih stignemo uručiti… 
 

b) Odluka o usvajanju programa proslave Dana općine Štefanje 
Bez rasprave Općinsko vijeće sa 8 glasova „ZA“ i dva glasa „SUZDRŽANA“, usvaja 
 

O D L U K U 
o usvajanju Programa proslave Dana općine Štefanje 

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

AD.4. „Odluka o kupnji radnog vozila za potrebe Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.“ 
 Vijećnik Dražen Štefović stigao je na sjednicu, i sada vijeće broji 11 vijećnika. 
  
 Predlagatelj, načelnik Ivo Emić između ostalog navodi, da se o organizaciji  vatrogastva i vatrozaštiti na 
području naše Općine često razgovara na sjednicama vijeća, potrebi  školovanja vatrogasaca, o liječničkim 
pregledima,  i da je kupnjom ovakvog vozila na lizing pronađeno zajedničko rješenje za potrebe GKP-a , VZO i 
DVD-a Štefanje.. prije nekoliko dana je stigla vatrogasna oprema vrijednosti 120 t.kn., isto vas obavještavam da 
je  nabavljeno dodatne opreme za ovo vozilo kako bi se moglo njime služiti u različite svrhe, … a ako nam prođe 
kandidatura za izgradnju Vatrogasnog centra u Štefanju onda bi zaokružili vatrogastvo u jednu cjelinu na 
području Općine. 
 
 Bez rasprave, sa 10 glasova „ZA“ i  2 glasa „SUZDRŽANA“, Općinsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
o kupnji radnog vozila za potrebe 

Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. 
 

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

 
AD.5. „Odluka o trećim izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g“ 
 Načelnik Ivo Emić navodi promjene koje su ovim trećim izmjenama i dopunama proračuna obuhvaćene 
te navodi: od prihoda povećali smo stavke na kontima 61341 porez na promet nekretnina  za 50 t.kn (sada 
iznosi 130 t.kn,) , 63311 tekuće pomoći iz državnog proračuna za 624.290,00 kn (sada iznosi plan 1.300.000,00 



kn); 63312 iz BBŽ za izbore 65 t.kn;, 653311 naknada za priključak na vodovodnu mrežu 1.000 kuna (sada 
iznosi 2.500,00kn), i smanjili smo planirana sredstva 71112 građevinsko zemljište za 557.270 kn i sada iznosi 
1.235.000 kn.  

Na rashodovnoj strani povećali smo plan na kontima 32329  uređenja lokalnih NRC za 100.000 kn (sada 
iznosi 550.000kn), i projektiranje i rekonstrukcija za 225.000 kn (sada iznosi 250.000 kn), 32919 troškovi izbora 
za 65.000, 38114 VZO za  80.000 kn,  38119 vannastavne aktivnosti za 4.000 kn, 42129 projektiranje i izgradnja 
centra za 60 t.kn. Na rashodovnoj strani smanjili smo plan 32329 modernizacija cesta za 50 t.kn, i 45111 
društveni dom Laminac za 320 t.kn.  
 Nadalje načelnik navodi planove kandidiranja kao  izgradnja vatrogasnog centra u Štefanju (građevinska 
pred kraj) prema mjeri 7.4.1. gdje se očekuje 100% financiranje a procjena je oko 5 mil.kn. koja nije obuhvaćena 
ovim izmjenama proračuna jer se tek očekuje raspisivanje natječaja, … projekat Centar Narta za koji imamo 
građevinsku oko  2 mil.kn… iznosi će se točni znati nakon provedenih natječaja javne nabave..  
 Nadalje načelnik iznosi planove oko projektiranja NRC i problematici pojedinih cesta odnosno 
troškovima sređivanja cesta po dužnom metru… 
  
 U raspravu  se uključio vijećnici Slavko Martinović vezano uz cestu u Lamincu prema Hilcu, te mu je 
načelnik odgovorio da je problem u dužini ceste od stotinjak metara koja ide kroz šumu…  
 
 Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donosi  
 

O D L U K U 
o trećim izmjenama i dopunama 

Proračuna Općine Štefanje za 2016.g. 
 

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

AD.6. „Suglasnost na potpis Ugovora o izgradnji društvenog doma „Štefanje Brijeg“. 
 Ivo Emić između ostalog iznosi .. da je prvi plan bio rekonstrukcija doma i u tom smjeru su se provodile 
administrativne radnje (projektna dokumentacija, natječaj,…) a onda je struka tj. statičari rekli da to neće biti 
moguće i da se mora ići na izgradnju novoga doma. Pripremljena je dokumentacija, proveden natječaj i jučer 
sklopljen  ugovor sa izabranim izvođačem Česma -Usluge iz Bjelovara za 498.462,41 kn.. radovi bi trebali 
započeti 19.9. a završiti negdje oko 30.11.2016.g. Naš rok prema  ministarstvu Regionalnog razvoja i fondova 
EU  za dostavu dokumentacije je 2017.g. gdje smo potpisali Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije doma na 
200.000,00 kn a ostatak je iz vlastitih sredstava… 
 Bez  rasprave Općinsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ , 1 glasom  „PROTIV“  i  1 glasom „SUZDRŽANIM“ 
donosi  
 

S U G L A S N O S T 
na potpisivanje Ugovora za izgradnju  

društvenog doma „Štefanje Brijeg“ 
 

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

 
A.D. „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:                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
       Nevenka Markovinović                                                                                    Marijan Markovinović 
 
 


