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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 29. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18) i članka 30. Statuta općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/18), Općinsko
vijeće Općine Štefanje, na svojoj sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine donosi

PROGRAM
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Štefanje
I. UVOD
Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o
poljoprivrednom Zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) koji je stupio na snagu 9. ožujka 2018.
godine na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Općina
Štefanje ne može raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države bez donošenja
Programa.
Na temelju članka 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18) s
dosadašnjim korisnicima kojima su Ugovori istekli nakon stupanja na snagu Zakona, koji su bili
sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i 48/15) i u
mirnom su posjedu istoga, Općina Štefanje je na zahtjev korisnika koji su imali podmirene svoje
obveze s osnova zakupa potpisala ugovore o privremenom korištenju do dvije godine. Korisnici su
dužni plaćati naknadu u visini iznosa zakupnine koji je bio ugovoren po prijašnjem ugovoru. Početkom
mjeseca svibnja potpisana su 23 ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta ukupne
površine 185,7849 hektara. Time se omogućilo korisnicima daljnja obrada poljoprivrednog zemljišta
i dostave Ugovora o privremenom korištenju Agenciji za plaćanje u poljoprivredi radi ostvarivanja
prava na dobivanje izravne potpore za ugovorene površine.
Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ne mogu se umanjivati proizvodnotehnološke cjeline koje su u funkciji proizvodnje, koje čine jedna ili više katastarskih čestica
neposredno povezanih u jednu cjelinu radi racionalnije proizvodnje. Na području Općine Štefanje
proizvodno-tehnološke cjeline čine ribnjaci.
II. SADRŽAJ PROGRAMA
1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Štefanje,
prema podacima Državne geodetske uprave sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu
iznosi 981,7515 hektara.

2. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU
T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha
R.br.

OBLIK RASPOLAGANJA
( skraćeni naziv iz ugovora)
zakup
dugogodišnji zakup
koncesija
privremeno korištenje
prodaja (neotplaćeno)*
….

Ukupan broj
ugovora
4
42
1
47

Ukupna površina
po ugovorima
91,8146

*napomena: ovdje je upisana samo površine koja je prodana, a neotplaćene
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3. SUMARNI PREGLED POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU
DRŽAVE PREMA OBLICIMA RASPOLAGANJA
T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja
Površina
u ha

OBLIK RASPOLAGANJA
površine određene za povrat
površine određene za prodaju
- jednokratno, maksimalno
do 25%
površine određene za zakup

2,0415
0,9902

624,3591

površine određene za zakup za
ribnjake
površine određene za zakup
zajedničkih pašnjaka
površine određene za ostale
namjene
- jednokratno, maksimalno
do 5%
Ukupno

NAPOMENA
(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi
odvodnje i navodnjavanja)
-

354,3607

-

Već pod zakupom (tehnološka cjelina
Štefanje 298,3446 + tehološka cjelina
Ivanska 56,0161)
-

-

-

981,7545

4. MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP
Temeljem članka 30. stavak 2 Zakona o poljoprivrednom zemljištu na području Općine
Štefanje maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili
pravnoj osobi utvrđuje se u površini od 25 hektara.
U maksimalnu površinu uračunavaju se sve površine državnog poljoprivrednog zemljišta koje
je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu
ovog Zakona.

5. ZEMLJOPISNI PODACI O OPĆINI ŠTEFANJE
Općina Štefanje prostire se na 7.063,7839 ha površine. Od toga je ukupno poljoprivredna površina
3.767,8024 ha (izvor podataka DGU iz 2017.g.). Prema podacima Državne geodetske uprave površina
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske upisana sukladno Zakonu o poljoprivrednom
zemljištu iznosi 981,7515 hektara iz čega proizlazi da ostala poljoprivredno zemljište obuhvaćaju
površinu od 2.786,0509 ha.
Općina Štefanje sastoji se od 9 naselja i to: Blatnica, Daskatica, Donja Šušnjara, Gornja Šušnjara,
Laminac, Narta, Starine, Staro Štefanje i Štefanje. Po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine
Općina Štefanje broji 2.050 stanovnika.
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Umanjeni slikovni prikaz Prilog KKP – 1 područje Općine Štefanje sa naseljima, Izvor Državna
geodetska uprava uz obradu autora

Na području općine Štefanje nalaze se područje ekološke mreže Natura 2000, i to tri Natura 2000
područja od kojih je jedno područje očuvanja značajno za ptice (POP područje) HR1000009 Ribnjaci
uz Česmu i dva područja očuvanja značajna za vrste i stanište tipove (POVS područje) HR2000440
Ribnjaci Sišćani i Blatnica i HR2000441 Ribnjak Narta, te je potrebno provesti postupak ocjene
prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno članku 29. stavak 13 Zakona, odnosno postupiti u
skladu s člankom 26. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13 i 15/18) i provesti postupak
ocjene prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu.

Umanjeni slikovni prikaz Prilog KKP –2 Zaštićena područja (Natura 2000), Izvor: Hrvatska
agencija za okoliš i prirodu – Bio portal - uz obradu autora
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T-3 Popis katastarskih čestica koje se nalaze u ekološkoj mreži i koje se nalaze pod nekim od
oblika raspolaganja iz Tablice -1
Katastarska općina Broj katastarske
Način uporabe
Površina u ha
čestice
Daskatica
978/10
oranica
5,2776
Daskatica
990
oranica
6,6617
Daskatica
1000
oranica
18,5742
Daskatica
1030
oranica
12,2750
Štefanje
677
oranica, pašnjak
18,7775
Štefanje
856
oranica
2,5928
Štefanje
681/5
oranica
5,2331
Štefanje
871
oranica, pašnjak
5,0765
Štefanje
894
oranica, pašnjak
6,9822
Štefanje
905
oranica
2,5907
Štefanje
906/1
livada
0,4118
Štefanje
906/2
livada
0,4118
Štefanje
906/3
livada
0,4122
Štefanje
907/1
livada
1,1509
Štefanje
907/3
livada
0,4521
Štefanje
907/4
oranica
0,4521
Štefanje
908
oranica
0,7093
Štefanje
909/1
oranica
0,4586
Štefanje
909/2
oranica
0,4611
Štefanje
909/3
oranica
0,4586
Štefanje
910
oranica
0,6391
Štefanje
911
oranica
0,7884
Štefanje
912
oranica
0,7905
Štefanje
913
oranica
0,7988
Štefanje
914
oranica
0,9844
Štefanje
915/1
oranica
0,1910
Štefanje
915/3
oranica
0,8715
Štefanje
916/1
oranica
0,3061
Štefanje
916/2
oranica
0,0626
Štefanje
917/1
oranica
1,1365
Štefanje
917/3
oranica
0,0345
Štefanje
918
oranica
1,0459
Štefanje
920/7
livada
0,1734
Štefanje
920/9
livada
0,1529
Štefanje
920/10
livada
0,1439
Štefanje
920/11
livada
0,6312
Štefanje
920/13
oranica
0,0277
Štefanje
927/1
livada
0,3000
Štefanje
927/4
pašnjak
0,1748
Štefanje
930
oranica, pašnjak
31,8222
Štefanje
980
oranica
5,2125
Štefanje
27/5
oranica
0,1978
Štefanje
55
ribnjak
122,4667
Štefanje
184/1
livada
0,1838
Štefanje
187/5
livada
0,2789
Štefanje
208
ribnjak
37,6239
Štefanje
343
ribnjak
11,1428
Štefanje
490
oranica
8,4522
Štefanje
815
ribnjak
19,2881
Blatnica
20
livada
38,6719
Blatnica
459
livada
38,5943
Narta
51/1
livada
1,3308
Narta
51/3
livada
0,6686
Narta
51/4
livada
0,5708
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51/5
52/2
52/3
260
368/1
368/2
368/3
2113/4
412/21
417/37
417/78

livada
livada
livada
ribnjak
livada
livada
livada
ribnjak
livada
livada
livada
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0,0946
0,0669
0,0888
53,0222
0,1723
0,1669
0,2618
2,3929
1,1258
0,1816
0,1975

6. GOSPODARENJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIUŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE
HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE
Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/2018, u daljnjem tekstu:
Zakon) poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu
zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su
po načinu upotrebe u katastru opisane kao: oranica, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici,
vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj
proizvodnji.
Poljoprivredno zemljište mora se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Pod održavanjem
poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove
zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.
Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u smislu ovog Zakona predstavlja: zakup i
zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja
izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice,
osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.
Osnovna načelna raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine
Štefanje su:
-

-

-

Državno poljoprivredno zemljište mora biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje uzimajući u
obzir tradicijsku proizvodnju ovog kraja i specifičnosti pojedinih poljoprivrednih površina
definiranih ovim Programom,
Općina Štefanje sve slobodne površine državnog poljoprivrednog zemljišta odrediti će za
zakup,
Prilikom davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta poštivati će se odredbe čl. 36
Zakona i odluke Općine o maksimalnoj površini koja se može dati u zakup pojedinoj
pravnoj ili fizičkoj osobi na području Općine Štefanje koja je sastavni dio ovog Programa,
Prilikom davanja na privremeno korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta poštivat će
se odredbe čl. 57 Zakona,
Promjena namjena poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodit će se u
skladu s dokumentima prostornog uređenja,
Preko općinskih službi i nadležnih institucija provodit će se stalni nadzor i poduzimati
mjere za nepoštovanje preuzetih obveza za one koji raspolažu državnim poljoprivrednim
zemljištem
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7. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE
HRVATSKE
Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu nadležnog Područnog
ureda za katastar Bjelovar, upisana kao poljoprivredno zemljišna sukladno ovom Zakonu, iznosi
981,7515 ha.
Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu
Štefanje nalazi se u PRILOGU 1.
Kopije katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH sa podlogom digitalne ortofoto karte izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne
geodetske uprave za potrebe izrade Programa i nalazi se u Prilogu KKP-3 dok je njen umanjeni prikaz
vidljiv na slici.

Umanjeni slikovni prikaz Prilog KKP- 3 prikaz državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine
Štefanje, Izvor: Državna geodetska uprava uz obradu autora
8. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU DRŽAVE
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje raspolaže se
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.

OBLIK RASPOLAGANJA
( skraćeni naziv iz ugovora)

Ukupan broj
ugovora

zakup
dugogodišnji zakup
koncesija
privremeno korištenje
prodaja (neotplaćeno)*
Ukupno.

4
42
1
47

Ukupna površina
po ugovorima
91,8146

684,4769
0,9902
777,2817

Iz tablice je vidljivo da je u zakupu sa 4 ugovora obuhvaćena površina od 91,8146 ha poljoprivrednog
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zemljišta. U 2010. godini potpisana su 3 ugovora koja čine površinu od 35,7985 he i jedna proizvodnotehnološka cjelina površine zakupa ribnjaka Narta koji se protežu na području Općine Štefanje i većim
dijelom Općine Ivanska gdje je po ugovoru koji je potpisan sa Agencijom za poljoprivredno zemljište
2017. godine iskazana površina na području Općine Štefanje od 56,0161 ha.

Dugogodišnjeg zakupa i koncesija nema obuhvaćenih na području Općine.
Privremenim korištenjem obuhvaćena je površina od 684,4769 hektara za koje je potpisano 42
ugovora.
U 2015. godini potpisano je 18 ugovora za površinu od 200,3474 ha. U mjesecu svibnju 2018. godine
potpisano je 23 ugovora o privremenom korištenju do dvije godine ukupne površinu od 185,7849 ha a
radi se o ugovorima koji su istekli nakon 9. ožujka 2018. godine, odnosno nakon stupanja na snagu
novog Zakona za korisnike koji su u mirnom posjedu i imaju podmirene obveze s osnova zakupa.
Ugovor o privremenom korištenju potpisan je 2015.g. sa Agencijom za poljoprivredno zemljište za
298,3446 ha ribnjaka u k.o. Štefanje i k.o. Blatnica .
Ugovorom o prodaji zemljišta izravnom pogodbom potpisan 2017. godine sa Agencijom za
poljoprivredno zemljište obuhvaćena je površina 0,9902 ha.
U dosadašnjem razdoblju na području Općine Štefanje bio je potpisan samo jedan ugovor o prodaji
kojeg je 1998. godine Bjelovarsko-bilogorska županija sklopila i obuhvaćao je površinu 19,4050
hektara, na obročnu otplatu do 20 godina koja je istekla i u potpunosti otplaćena prije donošenja ovog
Programa te se ti podaci ne nalaze u tablici s podacima o dosadašnjem raspolaganju.
Kopija katastarskog plana sa prikazom svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH koje su pod jednim od oblika raspolaganja, sa podlogom digitalne ortofoto karte Općine Štefanje
izrađena je prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave, podataka Općine
Štefanje i Ministarstva poljoprivrede za potrebe izrade Programa i nalazi su u Prilogu KKP – 4.

Umanjeni slikovni prikaz Prilog KKP- 4 prikaz dosadašnjeg raspolaganja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH, Izvor: Državna geodetska uprava, Ministarstvo poljoprivrede uz
obradu autora
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9. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP
Na području Općine Štefanje za zakup poljoprivrednog zemljišta na 25 godina određeno je sve
zemljište u svim katastarskim općinama i to: Blatnica, Daskatica, Laminac, Narta, Štefanje i Šušnjara.
T–4
Katastarska općina:
Blatnica
Daskatica
Laminac
Narta
Štefanje
Šušnjara
Ukupno:

Površina u hektarima
97,5870
69,8188
35,4615
92,1359
427,0906
259,6577
981,7515

Popis svih katastarskih čestica u vlasništvu države određenih za zakup nalazi se u tablicama privitka u
PRILOGU 1.

Umanjeni slikovni prikaz Prilog KKP-5 površine određene za davanje u zakup na 25 godina zemljišta
koje nije pod niti jednim oblikom raspolaganja, Izvor: Državna geodetska uprava uz obradu autora

Od sveukupne navedene površine od 981,7515 hektara po katastarskim općinama u gornjoj tablici i u
PRILOGU 1. tablice u privitku, 201,4381 hektara odnosno 20% zemljišta nije pod niti jednim oblikom
raspolaganja kako je prikazano na slici Prilog KKP-5.
10. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU
Na području Općine Štefanje ne postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske određene za prodaju ovim Programom osim već postojećeg Ugovora o izravnoj pogodbi iz
2017.g. površine 0,9902 ha u k.o. Šušnjara.
11. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT
Na području Općine Štefanje postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
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Hrvatske određene za povrat a koje su temeljem očitovanja Ureda državne uprave u Bjelovarskobilogorskoj županije, Ispostava Čazma utvrđene u površini od 2,0415 ha. Površina za povrat planirana
je na dijelu katastarske čestice 1430/1 u katastarskoj općini Štefanje.
12. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE
Na području Općine Štefanje postoje površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske određene za zakup za ribnjake.
Trenutno se pod zakupom za ribnjake nalazi cijela planirana površina od 354,3607 ha. Ugovor o
privremenom korištenju ribnjaka u k.o. Blatnica i k.o. Štefanje potpisan sa Agencijom 2013.g.
površine 298,3446 ha ističe krajem 2018. godine.
Agencija za poljoprivredno zemljište potpisala je 2017.g. Ugovor o zakupu za ribnjak Narta na rok od
50 godina (kao proizvodno-tehnološka cjelina koja se prostire na području općine Ivanska i Štefanje)
koji na području Općine Štefanje obuhvaća površinu od 56,0161 ha.
13. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE
Članak 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu dopušta maksimalno do 5% od ukupne površine
državnog poljoprivrednog zemljišta Programom planirati za ostale namjene. Ovim Programom nema
površina planiranih za ostale namjene.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Program se donosi na temelju dokumentacije sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za
donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 27/2018), a koja je pobrojena pod rednim bojem 1. poglavlja PRILOZI.
Kriteriji davanja zemljišta na raspolaganje opisani su pod točkom 6. ovog Programa.
Pravilnik o kriterijima za odabir prilikom davanja u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske izradi će općinski načelnik u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18.)
Općinski načelnik zadužen je za provedbu ovog Programa.
Sredstva za provedbu Programa planiraju se u Proračunu Općine Štefanje, a osiguravaju se iz
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i
davanja na korištenje izravnom pogodbom sukladno Programu korištenja sredstava koji će donijeti
načelnik Općine Štefanje.
Ovaj Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem stupa na snagu nakon dobivanja
suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i bit će objavljen u „Službenom vjesniku Općine Štefanje“.

KLASA: 320-01/18-01/06
URBROJ: 2110/03-01-18-1
U Štefanju, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti
životinja („Narodne novine“, broj 102/17) i članka 30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik
Općine Štefanje“, broj 01/18), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na
sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama
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OPĆE ODREDBE
Predmet odluke

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici
moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama na području Općine Štefanje (dalje u tekstu: Općina).
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog
zanimanja za te životinje
3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je
napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik
svjesno odrekao
4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema
čovjeku
5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka
pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za
zdravlje i dobrobit životinje
6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući
postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište
7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i
oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova
8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć
9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika
10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih
državnih tijela
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.
(1) Posjednik je dužan
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom općine
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i
drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje
3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.
4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim
dvorišnim ili vrtnim vratima
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i
ozlijeđenih životinja
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi
9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.
(2) Posjednik ne smije
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.
(3) Zabranjeno je:
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
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3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U
tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se
sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara.
5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta
posjednika, osim u slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik
im je dužan osigurati svakodnevni nadzor
6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih
i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove odluke.
(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na
držanje i kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne
smije koristiti metode koje kod pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.
(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje
uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta.
(6) Općina Štefanje kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi
psi označeni mikročipom.
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama
Članak 4.
(1) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih
ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora
koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu.
Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način
krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina.
(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi
obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.
Članak 5.
(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici
obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih
nekretnina.
(2) Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je
odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan
ukloniti psa, u protivnom, u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski
službenici ili komunalni redar.
Članak 6.
(1) Posjednici kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka o
kojima skrbe mjesnom odboru.
(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana od udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto prijaviti.
(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju da nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni su svoju
sumnju prijaviti.
(4) Mjesni odbori dužni su jednom godišnje ili na zahtjev komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj i
spol pasa i mačaka za svaku obiteljsku kuću komunalnom redarstvu.
(5) Mjesni odbor dužan je navedene podatke prikupiti i obraditi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine
Članak 6.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom
posjednika tako da ne ugrožavaju osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje.
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Članak 7.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje
vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.
Članak 8.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim
mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez
dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora.
Članak 9.
Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog
razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez
prisutnosti i nadzora posjednika.
Članak 10.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za
čišćenje i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 11.
Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnog gradskog prijevoza samo uz uvjete utvrđene
posebnom odlukom prijevoznika.
Članak 12.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć
osobama s invaliditetom.
Postupanje s opasnim psima
Članak 13.
Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.
Članak 14.
Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor
u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana.
Članak 15.
Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN
PAS«.
Članak 16.
Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu, od strane
punoljetne osobe i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa.
Članak 17.
(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika
potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim
psima.
(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te
obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.
Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
Članak 18.
(1)Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i
uzgajivač posjeduje rješenje nadležnog tijela

Članak 19.
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(1)Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako
neregistrirano razmnožavanje.
(2)Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je voditi
računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja, sukladno
propisima o zaštiti životinja i ovoj Odluci.
Članak 20.
(1) Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca. Posjednik kućnog
ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.
(2) Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca dužan je
snositi troškove njihova zbrinjavanja, a u slučaju pasa i troškove njihove trajne sterilizacije.
(3) Ako vlasnici kućnih ljubimaca ne zbrinjavaju mladunčad kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor po
utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne
sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika.
Članak 21.
S obzirom na procijenjenu situaciju Općina može propisati trajnu mjeru sterilizacije kao obavezan
način kontrole razmnožavanja posebnom odlukom općinskog načelnika.
Slobodnoživuće mačke
Članak 22.
(1) Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).
(2) Hranilišta se postavljaju na javnim površinama temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje javne
površine od strane udruga za zaštitu životinja i uvjeta propisanih rješenjem Jedinstvenog upravnog
odjela.
(3) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu
građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u
suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.
(4) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i
čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA
Postupanje s izgubljenim životinjama
Članak 23.
(1) Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti
njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj
organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.
(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za
vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.
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(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini
životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
Postupanje s napuštenim životinjama
Članak 24.
(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti
sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.
(2) Kontakt informacije skloništa s kojim Općina ima potpisan ugovor objavljen je na službenim
Internetskim stranicama Općine Štefanje.
(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja
posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.
(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se
životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.
(5) Sve troškove skloništa za primljenu (napuštenu ili izgubljenu) životinju na području
Štefanje, financira Općina temeljem Ugovora sklopljenog sa skloništem.

Općine

(6) Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu
koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 25.
S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će
se po zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja,
zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.
V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Poticanje zaštite životinja
Članak 26.
Općina Štefanje će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih
sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.
Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 27.
(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako
to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.
(2) Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i
bolesnim životinjama mora organizirati i financirati Općina Štefanje.
(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.
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Korištenje životinja u komercijalne svrhe
Članak 28.
Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama,
sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti
nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 29.
Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima
kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima.
VI. NADZOR
Ovlasti komunalnog redara
Članak 30.
(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni redar. U svom postupanju, komunalni redar je
ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja
rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.
(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema
prijavi fizičkih ili pravnih osoba.
(3) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih
nadzoru
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s odlukom općine pod prijetnjom pokretanja
prekršajnog postupka ili naplate kazne
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom
10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe
11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja
12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.
(4) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni
redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
(5) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar
može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik
te kasnije dostaviti pisano rješenje.
(6) Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti
da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim
uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom
2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno
redovito cijepio protiv bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu
kućnog ljubimca)

- 15 -

Broj 03/18.

'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''

19. lipnja 2018.

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju,
ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna
intervencija veterinarske inspekcije
4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije
dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20
životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je
odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa.
6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu
bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.
7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva.
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad
10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.
(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja
upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.
(8) U svim slučajevima u kojima komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu o
zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim
zapisnikom o zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim
mjerama.
Žalba protiv rješenja komunalnog redara
Članak 32.
(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave
rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja.
(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne
samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.
VI. NOVČANE KAZNE
Članak 33.
(1) Sredstva naplaćena u skladu sa odlukom općine za predviđene prekršaje prihod su jedinica
lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom nadležnosti i
sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, komunalni redar može osim kazne
izreći i usmeno upozorenje.
(3) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 200,00 do
2.000,00 kuna kada:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim
Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom općine (čl.3.st.1.toč.1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od vremenskih
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. (čl.3.st.1.toč.3.)
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.)
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5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na
ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.6.)
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj
vodi (čl.3.st.1.toč.8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu
(čl.3.st.3.toč.2.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja
slobodnog kretanja izvan tog prostora (čl.3.st.3.toč.3.)
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U
tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5
metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili
ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa.
(čl.3.st.3.toč.4.)
11. trajno drži kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u
slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko
psu ne osigura svakodnevni nadzor (čl.3.st.3.toč.5.)
12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i
potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke. (čl.3.st.3.toč.6.)
13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u
odnosu na držanje i kretanje nije opasan za okolinu (čl.3.s.4.)
14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši
dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina(čl.4.st.1.)
15. nije spriječio uznemiravanje građana od psa koji učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem
remeti mir na način da istog ukloni odnosno poduzme odgovarajuće mjere (čl.5. st.2)
15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja
nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.4.st.2.)
16. ne prijavi predstavniku stanara u stambenoj zgadi u kojoj obitava posjed pasa (čl.5.st.1.)
17. kao predstavnik stanara ne javi broj i spol pasa i mačaka za svaku stambenu jedinicu komunalnom
redarstvu (čl.5.st.2.)
19. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili mačke u roku od 10 dana (čl.6.st.2.)
20. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko pas nije označen
mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika (čl.5.)
21. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima,
neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje
postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika
i dozvole korisnika prostora.( čl.8.)
22. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i
nadzora (čl.9.)
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23. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu
površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (čl.10.)
24. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u
kojem se nalazi takav pas nisu zaključana (čl.14.)
25. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN
PAS«. (čl.15.)
26. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodca. (čl.16.)
27. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano
razmnožavanje. (čl.19.)
28. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke po naredbi komunalnog redara (čl.20.)
29. postavlja hranilište za mačke na javnu površinu bez odobrenja Općine (čl. 22. st. 2.)
29. ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište za mačke (čl. 22. st.4.)
30. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima,
tržnicama i slično, kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela po
ispunjenju uvjeta propisnih aktom Općine. (čl.28.)
31. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji
ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju
udovoljavati trgovine kućnim ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama. (čl. 29.)
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste
Članak 34.
(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog
2.), a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u
tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.
(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne
pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke
prijavi, radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja, posjednik može
nastaviti držati do njihovog uginuća.
Članak 35.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Štefanje.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 322-07/18-01/06
URBROJ: 2110/03-01-18-1
Štefanje, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
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PRILOG 1.
Minimalna površina ograđenih prostora za pse
MASA

MINIMALNA POVRŠINA MINIMALNA VISINA

MINIMALNA ŠIRINA

PASA

(m²)

(natkriveni, m)

(m)

do 24 kg

6,0

1,8

2,0

25-28 kg

7,0

1,8

2,0

29-32 kg

8,0

1,8

2,0

8,5

1,8

2,0

od 32 kg i
više

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa
Broj pasa u

Min. površina - psi

Min. površina - psi težine

Min. površina - psi

prostoru

težine do 16 kg

od 17 do 28 kg

teži od 28 kg

2

7,5

10

13

3

10,0

13

17

4

12,0

15

20

5

14,0

18

24

6

16,0

20

27

7

17,5

22

29

8

19,5

24

32

9

21

26

35

10

23

28

37

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15%
od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.
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Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm
Veličina psa - visina pleća u cm

Veličina kućice

do 55 cm

100 x 60 x 55

od 56 do 65 cm

150 x 100 x 70

od 65 cm i više

170-180 x 120 x 85

PRILOG 2. - POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA
1. SISAVCI (Mammalia)
1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)
- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)
1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)
- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)
1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)
- veliki crveni klokan (Macropus rufus)
- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)
- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)
- Macropus robustus
1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)
- porodica: ljenivci (Bradypodidae)
- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)
1. 5. MAJMUNI (Primates)
- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)
- potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae)
- rod: kapucini (Cebidae)
- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)
- porodica: giboni (Hylobatidae)
- porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)
1. 6. ZVIJERI (Carnivora)
- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa
- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku
- gepard (Acinonyx jubatus)
- pustinjski ris (Caracal caracal)
- serval (Leptailurus serval)
- rod: risevi (Lynx)
- zlatna mačka (Profelis aurata)
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- puma (Puma concolor)
- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)
- rod: Panthera
- snježni leopard (Uncia uncia)
- porodica: hijene (Hyaenidae)
- porodica: kune (Mustelidae)
- medojed (Mellivora capensis)
- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)
- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)
- porodica: rakuni (Procyonidae)
- porodica: medvjedi (Ursidae)
1. 7. SLONOVI (Proboscidea)
- sve vrste
1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)
- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca
1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)
- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje
- porodica: pekariji (Tayassuidae)
- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)
- porodica: deve (Camelidae)
- porodica: žirafe (Giraffidae)
- porodica: jeleni (Cervidae)
- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)
2. PTICE (Aves)
2. 1. Struthioniformes
- noj (Struthio camelus)
- emu (Dromaius novaehollandiae)
- rod: nandui (Rhea)
- rod: kazuari (Casuarius)
2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)
- divovska čaplja (Ardea goliath)
- rod: Ephippiorhynchus
- rod: marabui (Leptoptilos)
2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes)
- sve vrste
2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)
- porodica: Cathartidae
- porodica: kostoberine (Pandionidae)
- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje
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2. 5. SOVE (Strigiformes)
- rod: ušare (Bubo)
- rod: Ketupa
- snježna sova (Nyctea scandiaca)
- rod: Scotopelia
- rod: Strix
- rod: Ninox
2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)
- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)
3. GMAZOVI (Reptilia)
3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)
- sve vrste
3. 2. KROKODILI (Crocodylia)
- sve vrste
3. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines)
- papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)
- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)
3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)
- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)
- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m
- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne vrste
- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)
- porodica: ljutice (Viperidae)
- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)
- porodica: jamičarke (Crotalidae)
- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)
- porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)
- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti duže od 100 cm
4. VODOZEMCI (Amphibia)
4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)
- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)
4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)
- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)
- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus)
- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)
5. BESKRALJEŠNJACI
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- MEKUŠCI (Mollusca)
- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)
- KUKCI (Insecta)
- sve vrste mrava i termita
- STONOGE (Chilopoda)
- porodica: Scolopendridae
- PAUČNJACI (Arachnida)
- sve otrovne vrste

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10), i članka 30. Statuta općine Štefanje, («Službeni vjesnik
Općine Štefanje» broj 01/18), Općinsko vijeće Općine Štefanje, a na prijedlog općinskog načelnika,
na sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijent za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje.
Članak 2.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje, čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a može prijeći 20%.
Članak 3.

Koeficijent iz članka 1. ove Odluke iznosi:
RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

- pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

1,9

- referent za upravne i opće poslove

1,4

- referent za proračun i financije

1,4

- komunalni redar

1,4

- poljoprivredni redar

1,4

- prometni redar

1,4

- voditelj projekta „Zaželi“ (određeno vr.)

1,4

- namještenik (dostavljač, čistač, domar,..)

1,0

Članak 4.
Rješenje o utvrđivanju plaće službenicima i namještenicima iz članka 3. ove Odluke donosi
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefanje, a rješenje pročelniku donosi načelnik.
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Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, Klasa: 120-01/16-01/02, Urbroj:
2110/03-01-16-1 od 21. prosinca 2016. godine („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/10).
Članak 6.
Ova odluka objaviti će se u "Službenom vjesniku Općine Štefanje" a počinje se primjenjivati sa
isplatom plaće za mjesec lipanj u 2018. godini.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/18-01/03
URBROJ: 2110/03-01-18-1
Štefanje, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10), i članka 30. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine
Štefanje” broj 01/18), a na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj
sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o plaći i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz radnog
odnosa.
Članak 2.
Plaću dužnosnika, čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža, a ukupno najviše za 20%.
Članak 3.
Osnovica za obračun bruto plaće dužnosnika koji dužnost obnaša profesionalno određuje se
po Odluci o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Štefanje.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
-

za obračun plaće općinskog načelnika – 3,00,
za obračun plaće zamjenika općinskog načelnika – 2,55 (85,00%)

Članak 5.
Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u
skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Općine.
Članak 6.
Dužnosnici imaju pravo na naknadu u visini stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s
obnašanjem dužnosti i to prijevoznih troškova i troškova noćenja u visini stvarno plaćenih izdataka,
visina dnevnice za službeno putovanje utvrđuje se u visini koju Vlada RH propisuje za korisnike koji se
financiraju iz državnog proračuna, pravo na korištenje službenog automobila u službene svrhe, pravo
na naknadu za korištenja privatnog automobila u službene svrhe 24 sata dnevno.
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Dužnosnici imaju pravo korištenja službenog automobila, mobilnih aparata, pravo korištenja
prijenosnog računala, tableta i ostale pokretne imovine Općine Štefanje za potrebe obnašanja
dužnosti 24 sata dnevno.
Članak 7.
Dužnosnici nemaju pravo na plaćeni i neplaćeni dopust, naknadu na neiskorišteni godišnji
odmor, regres, jubilarnu nagradu, otpremninu, dodatak na plaću zbog stupnja obrazovanja, bolovanje,
pravo na bilo kakve dodatke na plaću.
Članak 8.
Rješenje o plaći kao i rješenja o drugim materijalnim pravima dužnosnika donosi pročelnik
upravnog tijela u čijoj su nadležnosti kadrovska poslovi temeljem Zakona i odluka Općinskog vijeća.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika iz radnog odnosa KLASA: 120-01/10-01/02, URBROJ: 2110/03-01-10-1 od 10. lipnja
2010.g. i Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa KLASA: 120-01/10-01/02, URBROJ: 2110/03-01-10-1 od 10. lipnja 2010.g.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine
Štefanje“ a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec lipanj koja se isplaćuje u mjesecu srpnju 2018.
godine.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/18-01/01
URBROJ. 2110/03-01-18-1
Štefanje, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), i članka 30. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik
Općine Štefanje” broj 01/18), a na prijedlog općinskog načelnika Općinsko vijeće Općine Štefanje na
svojoj sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika načelnika
(u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.
Članak 2.
Općinski načelnik koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu
za rad u bruto iznosu od 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika da odnosnu
dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Zamjenik općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo
na naknadu za rad u bruto iznosu od 25% umnoška koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika
koji odnosnu dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.
Članak 3.
Rješenje o plaći kao i rješenja o drugim materijalnim pravima dužnosnika donosi pročelnik
upravnog tijela u čijoj su nadležnosti kadrovska poslovi temeljem Zakona i odluka Općinskog vijeća.
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Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika iz radnog odnosa KLASA: 120-01/10-01/02, URBROJ: 2110/03-01-10-1 od 10. lipnja
2010.g. i Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog
odnosa KLASA: 120-01/10-01/02, URBROJ: 2110/03-01-10-1 od 10. lipnja 2010.g.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine
Štefanje“ a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec lipanj koja se isplaćuje u mjesecu srpnju 2018.
godine.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 120-01/18-01/02
URBROJ. 2110/03-01-18-1
Štefanje, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović

Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj
01/18), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici
održanoj 19. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE
(kuća i dvorište)
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje daje na korištenje nekretnine u vlasništvu Općine Štefanje u
Lamincu kbr. 204 koje su upisane u zemljišnoknjižni uložak 1264, katastarske općine Laminac, kč.br.
600/11, kuća i dvor, površine 80 čhv i zemljišnoknjižni uložak 1266, katastarske općine Laminac,
kč.br. 604/8, kuća i dvor, površine 98 čhv Svetlani Todorović iz Narte 11.
Nekretnine iz članka 1. stavka 1. ove Odluke daju se na korištenje na razdoblje od tri godine,
bez naknade.
Članak 2.
Zadužuje se općinski načelnik za provođenje ove Odluke.
Članak 3.
Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 003-01/18-01/28
URBROJ: 2110/03-01-18-3
Štefanje, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marijan Markovinović

Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj
01/18), Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine daje

SUGLASNOST
na potpis Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture
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Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje daje svoju suglasnost na potpis Sporazuma o suradnji na
projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan
komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova, KLASA: 003-01/18-01/27,
URBROJ: 2110/03-02-18-1 od 5. lipnja 2018.
Članak 2.
Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 003-01/18-01/27
URBROJ: 2110/03-02-18-2
Štefanje, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Marijan Markovinović

Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje” broj
01/18), a na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje daje svoju

SUGLASNOST
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Štefanje daje svoju suglasnost na Odluku općinskog načelnika
KLASA: 320-01/18-01/07, URBROJ: 2110/03-02-18-2 od 13. lipnja 2018. godinu da Općina Štefanje
prihvaća biti domaćin održavanja 17. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije i 9. natjecanja
u oranju konjskim zapregama.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/18-01/07
URBROJ: 2110/03-0-18-3
Štefanje, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Marijan Markovinović
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka
te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka),
Općinski načelnik Općine Štefanje donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Članak 1.
Mirela Mavrin, mag. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefanje, imenuje
se službenicom za zaštitu osobnih podataka u Općini Štefanje.
Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:
Ime i prezime: Mirela Mavrin
Adresa i mjesto rada: Štefanje 61, Štefanje, Općina Štefanje
Službeni telefon: 043/778-029
E-mail adresa: opcina-stefanje@bj.t-com.hr
Članak 2.
Imenovana osoba iz članka 1. ove Odluke obavezna je:
- voditi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu
o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018), te ostalih propisa koji
uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
- upozoravati voditelja obrade na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima
planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznati sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu
zaštite osobnih podataka,
- brinuti o izvršenju obveza voditelja obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
- surađivati s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi sa provedbom nadzora nad obradom
osobnih podataka.
Članak 3.
Službenica za zaštitu podataka dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje
sazna u obavljanju svoje dužnosti.
Obveza iz prethodnog stavka ovog članka traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti
službenice za zaštitu podataka.
Članak 4.
O imenovanju službenice za zaštitu podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih
podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke.
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Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine
Štefanje“ i na internet stranici Općine Štefanje.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 008-02/18-01/02
URBROJ. 2110/03-02-18-1
Štefanje, 24. svibnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivo Emić

Na temelju članka 4. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 04/18), članka 49. Statuta Općine
Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/18), te članka 28. Uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.),
Općinski načelnik Općine Štefanje dana 11. lipnja 2018. godine donosi:

II. Izmjene i dopune Pravilnika
o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefanje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štefanje (Klasa:11003/16-01/01, Urbroj: 2110/03-02-16-01 od 31. listopada 2016.) u članku 9. stavku 2. iza točke 4.
dodaje se točka 5. koja glasi:

5.

Naziv radnog mjesta:

Voditelj projekta

Broj izvršitelja
Kategorija:
Potkategorija:
Razina potkategorije:
Klasifikacijski rang:

1
III.
Referent – Voditelj projekta „Zaželi Štefanje“
11
Standardna mjerila za radno mjesto:
 srednja stručna sprema upravnog smjera
 najmanje jedu godinu radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima
Stručno znanje:
 položen državni stručni ispit
 poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 poznavanje rada na računalu
 organizacijske i komunikacijske vještine
Provedba aktivnosti projekta vezane za koordiniranje,
Stupanj složenosti posla
praćenje, izvještavanje, ugovaranje i kontroling na terenu te
administrativno praćenje.
uključuje samostalnost u radu ograničenu povremenim
Stupanj samostalnosti
nadzorom i uputama od strane pročelnika.
uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima
Stupanj odgovornosti i
službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i
utjecaj na donošenje
stručnih tehnika, te provedbu odluka iz odgovarajućeg
odluka
područja.
uključuje kontakte unutar i izvan Jedinstvenog upravnog odjela
Stupanj stručne
u svrhu pružanja savjeta, te prikupljanja i razmjene informacija.
komunikacije
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Opis poslova i približan postotak vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla
pojedinačno
Provedba aktivnosti na pripremi projekta, planiranje i koordiniranje provedbe
projekta i pojedinih aktivnosti.
Priprema financijskog plana projekta, upravljanje projektom nadziranje troškova,
priprema natječajne dokumentacije za žene

25%

30%

Koordinacija zaposlenih žena na terenu, izrada evidencija potrepština za korisnike,
koordinacija i provedba marketinške i promotivne aktivnosti projekta

25%

Izrada analiza predviđenih aktivnosti, redovito izvještavanje o postignutim
rezultatima.

10%

Priprema i izrada izvješća o realizaciji projekta, priprema materijala za informiranje
javnosti.

10%

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u
„Službenom vjesniku Općine Štefanje“.
KLASA: 110-03/16-01/01
URBROJ: 2110/03-02-18-03
Štefanje, 11. lipnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivo Emić

Na temelju prijedloga Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu,
zaštitu okoliša i ruralni razvoj i članka 49. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje”
broj 01/18), općinski načelnika Općine Štefanje donosi

ODLUKU
održavanju 17. natjecanja orača
Bjelovarsko-bilogorske županije u Općini Štefanje
Članak 1.
Općina Štefanje prihvaća biti domaćin održavanja 17. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske
županije i 9. natjecanja u oranju konjskim zapregama.
Članak 2.
Natjecanje će se održati 13. srpnja 2018. godine na parceli u Gospodarskoj zoni „Laminska“ i
to u kategorijama plugova ravnjaka, premetnjaka i u oranju konjskim zapregama.
Članak 3.
Financijska sredstva za podmirenje troškova domaćinstva natjecanja orača osigurana su u
Proračunu Općine Štefanje za 2018. godinu na kontu održavanje manifestacija 38119, pozicija 134.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine
Štefanje».
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A Š T E F A NJ E
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/18-01/07
URBROJ: 2110/03-0-18-2
Štefanje, 13. lipnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivo Emić
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Broj 03/18.

'' Službeni vjesnik Općine Štefanje ''

19. lipnja 2018.

SADRŽAJ
OPĆINSKO VJEĆE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
Općinu Štefanje
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Štefanje
Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa
Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
Odluka o davanju nekretnine na korištenje bez naknade
Suglasnost na potpis Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture
Suglasnost na odluku o održavanju 17. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije
u Općini Štefanje

1

9
23
23
25
26
26
27

OPĆINSKI NAČELNIK
1.
2.
3.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Druge Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Štefanje
Odluka o održavanju 17. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije u Općini
Štefanje
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30

