
  
 

 

 
 
 

 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-9  
Štefanje, 19. studenoga 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 
 

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Štefanje, koja će se održati 28. studenoga 2018. godine (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: 
 
SVEČANI DIO:  
 

1.  
a) Verifikacija člana općinskog vijeća – Mandatno povjerenstvo 
b) Svečana prisega člana općinskog vijeća 

 
2.  

a) Prijedlog za izbor predsjednika općinskog vijeća – Povjerenstvo za izbor i imenovanje 
b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

Općine Štefanje 
 
RADNI DIO:  

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne 7. sjednice Općinskog vijeća održane 10. rujna 2018.g. 
 

4. PRORAČUN ZA 2019.g.  
a) Prijedlog proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu sa PROGRAMIMA 
 b) Odluka o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu sa PROGRAMIMA  

             c) Projekcije proračuna Općine Štefanje za 2019-2021.g.  
d) Odluka o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i    
    2021. godinu 
 e) Odluka o izvršenju Proračuna Općine Štefanje 

 
5. Plan zimske službe 2018./2019.g.  

         a)  Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih cesta 

               na području Općine Štefanje u zimskom razdoblju 2018/2019. godine 

         b)  Suglasnost na Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih cesta 

               na području Općine Štefanje u zimskom razdoblju 2018/2019. godine 

 
6. Civilna zaštita: 
      a)  Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2018.g. 

 b)  Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2019.g. 

 
7. Komunalna djelatnost: 

a) Odluka o komunalnoj naknadi   
b) Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade  
c) Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje    

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

Općina Štefanje 
Općinsko vijeće 



8. Gospodarenje otpadom:  
 

a) Cjenik za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Štefanje 

b) Suglasnost na Odluku o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalno otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine 
Štefanje 

 
9.  Suglasnost na potpis Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste NRC 068                   

( u naselju Laminac ) u Općini Štefanje 
 

10.  Odluka o pokretanju postupka II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Štefanje 
 

Potpore:  

 

      11. Odluka  o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2019.g. 

 

      12. Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za  

           2019./2020.g 

 

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

            godinu 2018./2019.g. 

 

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

            2018./2019.g. 

 

      15. Odluka o isplati jednokratne potpore za umirovljenike s nižim prihodima s područja Općine Štefanje  

            u 2019. godini 

 

      16. Odluka o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima u  2019. godini 

  

      17. Odluka o izgradnji rasvjete Nogometnom klubu „POLET“ Narta 

  

       18. Odluka o sufinanciranju troškova ispitivanja plodnosti tla 

 

 

       19. Suglasnost na sadržaj prostora za rekonstrukciju Društvenog doma u Narti 

 

        20. Odluke o projektiranju 

 a) Odluka o projektiranju ceste D-43 u Štefanju 

 b) Odluka o projektiranju nogostupa u Štefanju 

 c) Odluka o projektiranju sanitarne kanalizacije u Štefanju 

 d) Odluka o projektiranju nogostupa u Lamincu 

 

       21. Pitanja, prijedlozi i informacije. 

  
 

   
        Potpredsjednik Općinskog vijeća: 

                                                                                                                 Ivan Forjan, v.r. 
 
O tome obavijest: 
- svim  vijećnicima (1-12)  
- Ivo Emić, općinski načelnik 
- Silvestar Štefović, potpredsjednik Županijske skupštine BBŽ, zamjenik načelnika 
- Mirela Mavrin, pročelnica  
- Judita Emić,  Savjet mladih OŠ 
- mediji 
- pismohrana. 


