
 
 
 

 
 
 

 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-3  
Štefanje,  11. svibnja 2018. 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 
 

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Štefanje, koja će se održati 17. svibnja 2018. godine,  u 

Štefanju u općinskoj vijećnici, a počinje s radom u  20,00  sati. 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D: 
 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 4. sjednice Općinskog vijeća održane 19. veljače 2018.g.  
 
Izvješća za 2017. godinu:  

 

       2.   a)  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2017. godinu,  

    b)  Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu 

 

       3.  a) Financijsko izvješće proračuna za 1.1.-31.12.2017.g. 

            b) Odluka o usvajanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.-31.12.2017.g.  

 

       4.  a) Izvješće o radu općinskog načelnika za 7-12/2017.g.  

   b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za 7-12/2017.g.  

 

       5.  a) Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2017.g.  

   b) Odluka o usvajanju Izvješća načelnika o utrošku proračunske pričuve za 7-12/2017.g.  

 

       6.  a) Izvješće o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2017.g. 

   b) Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

 

       7. a) Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na  

               području Općine Štefanje za 2017.g.  

  b) Odluka o usvajanju Izvješća o davanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog    

       otpada za 2017.g.  

 

       8.  Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu sa  

            PROGRAMIMA 

 

Gospodarenje otpadom:  

 

       9. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje od 2017.-2022.g. 

 

       10. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz  

             komunalnog otpada na području Općine Štefanje 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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      11. Odluka o izgradnji reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska  

 

      12. Odluka o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska 

 

 

Potpore:  

 

      13. Odluka  o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2018.g. 

 

      14. Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za  

           2018./2019.g 

 

      15. Odluka o isplati  bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku  

            godinu 2017./2018.g. 

 

      16. Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu  

            2017./2018.g. 

 

Civilna zaštita:  

 

       17. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Štefanje 

 

Suglasnosti:  

 

       18.  Suglasnost na potpis Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta „Čuvajmo okoliš“ između  

              Općine Štefanje i Grada Čazme  

 

       19.  Suglasnost na potpis Sporazuma o uspostavi reciklažnog dvorišta između Općine Štefanje i  

              Općine Ivanska 

 
        

 
       20.  Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

    Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                                Marijan Markovinović, v.r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O tome obavijest: 
- svim  vijećnicima (1-12)  
- Ivo Emić, općinski načelnik 
- Silvestar Štefović, podpredsjednik Županijske skupštine BBŽ, zamjenik načelnika 
- Mirela Mavrin, pročelnica  
- Judita Emić,  Savjet mladih OŠ 
- mediji 
- pismohrana. 


