
 
 
 
 
 

       
KLASA: 021-06/16-01/01        
URBROJ: 2110/03-01-16-12 
Štefanje,  21. prosinca 2016. g. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o  radu 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje  održane  21. prosinca  2016. g. (srijeda) u 
Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je s radom u 19,13 sati. 
 
 Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Dobrivoj Božičković, Ivan Grudenić, Vlado Koren, Marijan Markovinović, 
Tomislav Markovinović, Ivan Šimunović, Josip Iveković, Slavko Martinović, Dalibor Herceg, Sanela Šokec 
Majurec. 
 
 Nenazočni vijećnik:  Dražen Štefović (ispričao se). 
  
 Na sjednici su nazočni: Ivo Emić načelnik, Ivica Kašnik donačelnik, Silvestar Štefović vijećnik BBŽ,  
Denis Rešček GKP Štefanje, Nevenka Markovinović pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefanje, 
Judita Emić i Mirela Mavrin ispred Savjeta mladih, predstavnici Super radija, Martina Šimunović zapisničar. 
 
 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  

 
D N E V N I    R E D:  

 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 21. sjednice Općinskog vijeća održane 07. prosinca 2016. 

2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju NRC 068 u Općini Štefanje (NRC 068 

Laminac – Laminačke Ive), - prezentira općinski načelnik 

 

3. Suglasnost na Odluku načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u 

društvenom domu Narta (ugostiteljski objekt), – prezentira općinski načelnik 

 
4. Suglasnost  na cjenik usluga Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., – prezentira direktor GKP-a 

 
5. Suglasnost na Financijski plan za 2017. godinu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o., - 

prezentira direktor GKP-a 

 
PRORAČUN ZA 2016.g. 

6. Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2016.g. 

s PROGRAMIMA,  - prezentira općinski načelnik 

 

PRORAČUN ZA 2017.g. – prezentira općinski načelnik 

7. Odluka o proračunu Općine Štefanje za 2017. godinu s PROGRAMIMA 

8. Odluka o projekciji proračuna Općine Štefanje za 2017-2019.g. 

9. Odluka o izvršenju proračuna Općine Štefanje 

 

 
 
 
 
      REPUBLIKA HRVATSKA 
  Bjelovarsko-bilogorska županija 

      Općina Štefanje                        
        Općinsko vijeće 
 



10. Civilna zaštita – prezentira općinski načelnik  

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2016.g. 

b) Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2017.g. 

c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 2017-2020. g. 

 

11. Informacija o polaznim osnovama za izradu strategije razvoja kontinentalnog turizma, - prezentira općinski 
načelnik 
 

12. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Štefanje, - prezentira općinski  načelnik 

 
13. Program proslave obilježavanja sv. Stjepana Prvomučenika u Štefanju -  prezentira općinski načelnik, 

 
14. Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

 
              Predsjednik daje dnevni red na usvajanje. 
              

 Bez rasprave sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ dnevni red je usvojen. 
 

AD.1.  „Usvajanje zapisnika sa prethodne 21. sjednice Općinskog vijeća održane 7. prosinca 2016. g.“ 

Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  
Općinski načelnik Ivo Emić iznosi komentar na zapisnik vezano uz upit vijećnika Vlade Korena o indeksu 

nerazvijenosti  po kojem je Općina Štefanje svrstana u prvu skupinu nerazvijenosti. Objašnjava po kojim su 
kriterijima Općine svrstavane u skupine i iznosi da taj indeks ide Općini u prilog kad se radi o financijskim 
sredstvima iz EU, jer što je veći indeks nerazvijenosti to su financijska sredstva koja se mogu dobiti iz EU veća, 
građani ostvaruju 60-80 % pravo na bespovratna sredstva iz EU fondova, te se u poreznom sustavu ostvaruju 
određene povlastice na temelju tog istog indeksa. 

 
Nakon kratke rasprave predsjednik daje zapisnik na usvajanje   
 
Općinsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja  Zapisnik sa 21. sjednice održane 7. 

prosinca  2016. godine. 
 

AD.2. „Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju NRC 068 u Općini Štefanje (NRC 
068 Laminac – Laminačke Ive)“ 
  

Predsjedavajući daje riječ Ivi Emiću koji informira sve prisutne da je raspisan natječaj mjera 7 podmjera 
2. Radi se o natječaju za rekonstrukciju infrastrukture na području općine na koji se mogu kandidirati Općine 
koje imaju do 10.000 stanovnika. Vezano uz ovaj natječaj Općina je prikupila dokumentaciju, napravila projekte i 
ova odluka je sastavni dio potreban za kandidaturu. Kandidatura traje do 23. prosinca 2016.g. do 23,59h. Na 
ovom projektu kao konzultant pomaže nam Tihomir Jaić iz tvrtke Jaić Consulting d.o.o. iz Bjelovara. Vrijednost 
ovog projekta iznosi tri milijuna kuna, naša jedinica lokalne i regionalne samouprave ima pravo na povrat 
sredstava u iznosu od 100% od čega ne može biti više od 10% od toga za administrativne troškove, troškove 
nadzora, geodetske usluge, usluge projektanata i sl. 

Predsjednik vijeća Marijan Markovinović komentrira kako se ovaj projekt  priprema već duže vrijeme, te 
izražava nadu da će ovaj projekt i uspješno realizirati. 

 
Bez  rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  usvaja 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju 
nerazvrstane ceste NRC 068 u Općini Štefanje  

(NRC 068 Laminac – Laminačke Ive) 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 



AD.3. „Suglasnost na Odluku načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u 
društvenom domu Narta (ugostiteljski objekt)“ 
 Općinski načelnik Ivo Emić iznosi kako Općina Štefanje ima potpisan ugovor o zakupu poslovnog 
prostora sa Mino Commercom do 31. prosinca 2016. godine. Sukladno zakonu Općina je pokrenula postupak za 
nastavak ugovora. Mino Commerc je odbio ponudu pa smo po zakonu raspisali natječaj za zakup poslovnog 
prostora. Na natječaj su pristigle dvije ponude od kojih je jedna bila nepotpuna i nije ušla u razmatranje, te je 
odabrana druga koja u potpunosti udovoljava. Jedan od uvjeta natječaja bio je da se  lokal renovira, odnosno da 
se u njega ulože određena financijska sredstva s čime zakupac i upoznat. 
  
             Bez rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova „ZA“  daje 

 
S U G L A S N O S T  

na Odluku općinskog načelnika o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup 

poslovnog prostora u Društvenom domu u Narti 
(ugostiteljski objekt) 

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

 
AD.4.  „Suglasnost  na cjenik usluga Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.“ 

 
Predsjedavajući daje riječ direktoru Gospodarsko komunalnog parka Štefanje Denisu Reščeku. 
Denis Rešček pozdravlja sve prisutne, podsjeća ih da su cjenik usluga dobili u materijalima za sjednicu. 

Napominje kako cjenik počinje vrijediti  1. siječnja 2017. godine i osvrće se na novu treću skupinu usluga koje će 
se pružati, a riječ je o dimnjačarskim usluga. 

Predsjedavajući zahvaljuje Denisu Reščeku na izlaganju i otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda. 
U raspravu se uključuje Ivo Emić iznoseći kako se obujam poslova Gospodarsko komunalnog parka 

povećava, te da će GKP stanovnicima Općine ponuditi različite usluge, a sukladno tome će se raditi i dopuna 
cjenika. Nadalje podsjeća sve prisutne da je za dimnjačara već nekoliko puta raspisana koncesija i da se nitko 
nije javio. Sada je potpisan sporazum sa Komunalijama Čazma o obavljanju dimnjačarskih usluga, a uvođenjem 
ovih usluga od strane GKP-a i slanjem radnika na obuku za dimnjačara Općina će konačno i taj problem riješiti. 

 
Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ daje 

 
S U G L A S N O S T 

na cjenik usluga Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. 
(tekst suglasnosti  nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 
AD.5. „Suglasnost na Plan rada Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2017.g.“ 

Predsjedavajući informira vijećnike da su u svojim materijalima dobili i Plan rada Gospodarsko 
komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2017. g., te daje riječ Denisu Reščeku, koji s Planom ukratko upoznaje sve 
prisutne.  
 
Bez rasprave, Općinsko vijeće sa 9 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 2017. g. 
(tekst suglasnosti  nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 
AD.6. „Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g.“ 
 

 Predlagatelj načelnik Ivo Emić obrazlaže da nakon utvrđivanja rezultata poslovanja donosimo četvrte 
izmjene i dopune proračuna Općine Štefanje za 2016. godinu. Iznosi da proračun iznosi 4.746.910,00 kuna, da 
se još uvijek čekaju novci vezani uz izradu prostornog plana Općine Štefanje u iznosu od 73.000,00 kn, te da u 
ovoj godini nije realiziran prihod od milijun kuna za GZ „Laminska“ jer zbog pada vlade investitori nisu dobili 
potrebne kvote pa se realizacija tog prihoda očekuje u 2017. godini. 
 

Bez posebne rasprave, Općinsko vijeće  sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 
 

O D L U K U 



odluku o četvrtim izmjenama i dopunama proračuna Općine Štefanje za 2016.g 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
  
AD.7. „Odluka o proračunu Općine Štefanje za 2017. godinu“ 

PROGRAMI: 
- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 

- Program održavanja komunalne infrastrukture 

- Program izgradnje komunalne infrastrukture 

- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 

- Plan nabave dugotrajne imovine 

- Plan davanja koncesija 

 
 Načelnik Ivo Emić iznosi da proračun Općine Štefanje za 2017. godinu iznosi 16.206.780,00 kuna , te da 
su razlog tome projekti koji će se kandidirati za EU fondove. Radi se o projektima Športsko – rekreacijskog 
centra u Narti u iznosu od 2.000.000,00 kn, Vatrogasni centar Štefanje u iznosu od 6.200.000,00 kn, 
Rekonstrukcija NRC 068 u iznosu 3.350.000,00 kn. Na kontu prodaja građevinskog zemljišta planiran je prihod 
od 899.725,00 kn, a odnosi se na prodaju  zemljišta u GZ „Laminska“ NTC Kraki. Prihodi i rashodi  proračunu 
povećani su za tih 11.550.000,00 kn što znači da je proračunu uravnotežen, a kad odbijemo od 16.206.780.00 
kn koliko proračun iznosi ovih 11.550.000,00 kn proračun Općine Štefanje za 2017. godinu iznosi 4.656.780,00 
kn. 
 

Bez rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o  proračuna Općine Štefanje za 2017.g 

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

 
 
AD.8. „Odluka o projekciji proračuna Općine Štefanje za 2017-2019.g.“ 

 Marijan Markovinović obrazlaže da se radi o Odluci koja uvijek prati proračun. 
 Načelnik iznosi kako zakon definira da se donose projekcije proračuna, te da smo u projekcijama rast 
proračuna predvidjeli za  1% po godini u odnosu na 2016. godinu što odgovara zakonskim okvirima proračuna. 
  

Bez rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o projekciji proračuna za 2017. – 2019.g. 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
 
AD.9. „Odluka o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2017.g.“ 

Načelnik Ivo Emić konstatira da je ova odluka obvezna i da se donosi svake godine prilikom donošenja 
proračuna. 

 
Bez rasprave, Općinsko vijeće sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 

 
O D L U K U 

 o izvršenju  proračuna Općine Štefanje za 2017. g. 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio 

 
 
AD.10. CIVILNA ZAŠTITA 

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2016.g. 

b) Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2017.g. 

c) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za 2017-2020. g. 

 



 Predlagatelj Ivo Emić informira prisutne da je godišnja obaveza Općine napraviti analizu stanja sustava 
civilne zaštite Općine Štefanje, Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu, te Smjernice za organizaciju 
i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017.-2020. g., te da je Općina iste napravila i time ispunila svoju 
zakonsku obvezu. 
 Marijan Markovinović konstatira da se materijali nalaze u prilogu i daje pojedinačno na usvajanje  

 
Bez rasprave Općinsko vijeće  sa 9 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ prihvaća 

 
ANALIZU STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

na području Općine Štefanje za 2016.g. 
            (tekst analize nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
 

Bez rasprave Općinsko vijeće  sa 9 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 
 

PLAN 
razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2017.g. 

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

 
Bez rasprave Općinsko vijeće  sa 9 glasova „ZA“  i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 

 
SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Štefanje za 2017. – 2020.g. 

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

 
AD.11. „Informacija o polaznim osnovama za izradu strategije razvoja kontinentalnog turizma“ 
 

Predlagatelj Ivo Emić informira prisutne da se dokument stavlja na uvid uz moguće izmjene i dopune, te 
da je to podloga za izradu strategije razvoja kontinentalnog turizma. Obuhvaća turističke resurse (objekte, 
poučnu stazu u Blatnici, biciklističke staze, poljoprivredne opg-ove ljudi koji proizvode med, aroniju, bučino 
ulje,kupinovo vino…) 
 Predsjedavajći poziva sve prisutne da ako imaju prijedloga da se slobodno obrate načelniku.  
  

Prihvaćeno kao informacija. 
 
AD.12. „Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Štefanje“ 
  

Predlagatelj Ivo Emić navodi kako je Općina Štefanje zajedno sa Općinom Berek raspisala natječaj za 
pročelnika jedinstvenog upravnog odjela sa visokom stručnom spremom što je obaveza općine na temelju 
zakona i da sukladno tome mora se donijeti i odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 
jedinstvenog upravnog odjela. 
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće  sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ usvaja 
             

 
O D L U K U 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u  
 jedinstvenom upravnom odjelu općine Štefanje 

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

 
 

AD.13. „Program proslave obilježavanja sv. Stjepana Prvomučenika u Štefanju“ 
 

Načelnik Ivo Emić informira prisutne da će se i ove godine obilježiti blagdan sv. Stjepana Prvomućenika. 
Nakon sv. mise u vijećnici će biti blagoslov prostora i darivanje djece rođene u 2016. godini, kojih ove godine 
imamo 22. Sada već tradicionalno bit će i darivanje svih Štefica i Stjepana sa područja Općine Štefanje. U 18.00 
sati u crkvi će se održati prigodan koncert, a nakon njega u domu će biti domjenak. 



Načelnik poziva sve prisutne da se odazovu na proslavu blagdana sv. Stjepana Prvomućenika i još 
jednom čestita svima nadolazeće blagdane. 
 
AD.14. Pitanja, prijedlozi i informacije. 
  
 Predsjednik vijeća zahvaljuje se svima na odazivu na sjednicu, čestita nadolazeće blagdane, te 
prisutnima dijeli prigodne poklone.  
 
 
 
 
Sjednica zaključena u   20.18 sati. 
 
 
 ZAPISNIČAR:                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
             Martina Šimunović                                                                                     Marijan Markovinović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 


