
 
 
 
 
 

       
KLASA: 021-06/16-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-16-1 
Štefanje, 16.  ožujka   2016.g. 
 

Na temelju članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Štefanje, (“Službeni vjesnik Općine 
Štefanje“ broj 03/13 i 05/13)  prema ukazanoj potrebi, a po prijedlogu Općinskog načelnika 

 

S A Z I V A M 
 

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Štefanje, koja će se održati 23. ožujka 2016.g. (srijeda),  
u Štefanju u općinskoj vijećnici, a počinje s radom u  19,00 sati. 

 
Za ovu sjednicu predlažem slijedeći: 
 

 
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. 
 

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. 
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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 oslova 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 Općinskog vijeća: 
                                                                                                   Marijan Markovinović, v.r 
 
 
 
 
 
O tome obavijest: 
- svim  vijećnicima (1-12)  
- Ivo Emić, općinski načelnik 
- Ivica Kašnik, zamjenik načelnika 
- Denis Rešček,  komunalni poslovi GKP Štefanje 
- Silvestar Štefović,  vijećnik Skupštine BBŽ 
- Nevenka Markovinović, v.d. pročelnica 
- Marina Junger, savjet mladih Općine štefanje 
- Mirela Mavrin, glazbeno društvo „Zvon“ 
- Ivan Novaković, predsjednik VZO Štefanje 
- Gordana Emić, dr. 
- Zlata Haloš, ravnateljica škole Štefanje 
- mediji 
- pismohrana. 


