
                    

       REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
            Općina Štefanje  
           Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-10 
Štefanje, 28. studenoga  2018. g. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o radu 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 28. studenoga 2018. g.                           
( srijeda ) u Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 19,03 sati.  
  

Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Ivan Forjan, Mirko Golubić, Andrea Kašnik, Ivan 
Međimorec, Adela Golubić, Ana Šimunec, Ivan Šimunović, Ana Špoljar Kiđemet i Filip Vusić. 

 
Nenazočni vijećnici: Jovana Božičković.  
 
Na sjednici su nazočni: Ivo Emić općinski načelnik, Silvestar Štefović zamjenik 

načelnika i potpredsjednik Županijske skupštine, Mirela Mavrin pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Štefanje, Dobrivoj Božičković kandidat s liste Hrvatske demokratske 
zajednice za člana Općinskog vijeća, Darija Hrlić zapisničar i predstavnici Super radija. 

 
Potpredsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je 

na sjednici nazočno 10 vijećnika, utvrđuje kvorum te zahvaljuje na odazivu na sjednicu.  
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red. 

 
 

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 s PROGRAMIMA 
b) Odluka o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu s 
PROGRAMIMA  

            c) Projekcije proračuna Općine Štefanje za 2019-2021.g.  
d) Odluka o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu s 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    

 
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 daje dnevni red na usvajanje. 

 

 Bez rasprave jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvojen je dnevni red. 

  

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda.  

 

SVEČANI DIO: 

 

 AD.1.  

 

a) „Verifikacija člana općinskog vijeća – Mandatno povjerenstvo“ 

 

Predsjednica Mandatnog povjerenstva Ana Šimunec upoznaje vijećnike da je  

Mandatno povjerenstvo održalo sjednicu  te imenovalo sa pravovaljane liste kandidata 

Hrvatske demokratske zajednice za člana Općinskog vijeća Dobrivoja Božičkovića, Narta 126.  

 

 Potpredsjednik vijeća Ivan Forjan verificiran novi član Općinskog vijeća, Dobrivoj 

Božičković iz Narte.  

 

b) „Svečana prisega člana Općinskog vijeća“  

 

Dobrivoj Božičković čita svečanu prisegu: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost  

vijećnika u Općinskom vijeću Općine Štefanje obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u 

svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Štefanje, te da ću se 

zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Štefanje.“  



 Nakon pročitane prisege Dobrivoj Božičković potpisuje svečanu prisegu i predaje 

predsjedavajućem ( potpredsjedniku Općinskog vijeća ).   

 

 Potpredsjednik vijeća konstatira kako je sada na sjednici nazočno 11 vijećnika. 

 

AD.2.  

 

a. „Prijedlog za izbor predsjednika općinskog vijeća – Povjerenstvo za izbor i 

imenovanje“ 

 

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje Ivan Šimunović konstatira da je  

temeljem potpisa jedne trećine vijećnika za predsjednika Općinskog vijeća predložen Ivan 

Bilek i daje prijedlog potpredsjedniku Općinskog vijeća. 

 

 Potpredsjednik vijeća Ivan Forjan konstatira da nema drugih prijedloga za predsjednika 

općinskog vijeća te da je jedini predloženi Ivan Bilek. 

 

b. „ Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Štefanje“ 

 

 Jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ Općinsko vijeće usvaja  

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika 

Općinskog vijeća Općine Štefanje 

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

 

 Izabrani predsjednik Ivan Bilek obraća se vijećnicima i ostalim nazočnima. Zahvaljuje 

se na danom povjerenju te iznosi da će se za vođenje sjednica držati Statuta i Poslovnika 

Općine Štefanje te prelazi na daljnji rad sjednice po točkama dnevnog reda.   

 

RADNI DIO: 

 

AD.3. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 7. sjednice Općinskog vijeća održane 10. 

rujna 2018. g.“  

 

 Bez rasprave jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ usvojen je zapisnik sa 

prethodne 7. sjednice Općinskog vijeća održane 10. rujna 2018. g. 

 

 AD.4. „PRORAČUN ZA 2019. g.“ 

a) Prijedlog proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu s PROGRAMIMA 

b) Odluka o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu s 
PROGRAMIMA  

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

Predlagatelj Ivo Emić kroz stavke proračuna objašnjava koji su projekti kandidirani  



i u kojem iznosu. Također navodi kako je u pripremi projekat poticaja ugroženima, uređenje 

društvenih domova, održavanje infrastrukturnih objekata, održavanje groblja, javnih površina, 

rasvjete, zbrinjavanje životinja, uređenje igrališta… Opsežno i detaljno predlaže Programe koji 

su sastavni dio Proračuna. 

 U raspravu se ukratko uključuje vijećnik Filip Vusić o projektiranju reciklažnog dvorišta. 

 

 Nakon kraće rasprave sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 2 ( dva ) glasa 

„SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće usvaja 

 

O D L U K U  

o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu sa PROGRAMIMA 

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

 

D) „Odluka o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu sa  

projekcijama za 2020. i 2021. godinu“ 

 

 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom 

„SUZDRŽAN“ usvaja  

 

O D L U K U  

o usvajanju Plana proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu sa  

projekcijama za 2020. i 2021. godinu 

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

 

E) „Odluka o izvršenju Proračuna Općine Štefanje“ 

 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja  

 

O D L U K U  

o izvršenju Proračuna Općine Štefanje 

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

 

AD. 5. „Plan zimske službe 2018./2019.g.“ 

 

a) Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine 

Štefanje u zimskom razdoblju 2018/2019.g. 

b) Suglasnost na Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih cesta na 

području Općine Štefanje u zimskom razdoblju  

 

Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike da se Ministarstvu unutarnjih poslova  

dostavila obavijest o planu održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Štefanje u 

zimskom razdoblju. Također navodi da program zimske službe traje od 15. listopada do 15. 

travnja 2019. godine.  

 Vijećnik Ivan Forjan ukratko iznosi kako smatra da je sve korektno određeno kod 

održavanja nerazvrstanih cesta.  

 

 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova 

„ZA“ daje  



 

 

S U G L A S N O S T  

na Operativni program radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine 

Štefanje u zimskom razdoblju 

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

 

AD. 6. „Civilna zaštita“  

a) Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2018. godinu 

 

Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Mireli Mavrin koja  

ukratko iznosi da prema Zakonu o sustavu civilne zaštite je obveza da predstavničko tijelo na 

prijedlog izvršnog tijela razmotri godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite sa financijskim pokazateljima. Također iznosi da ova godišnja analiza stanja sustava 

civilne zaštite prati i prošlogodišnju.  

 

 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ donosi 

 

G O D I Š NJ U  

analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2018. g.  

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

 

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

 

Predlagatelj Ivo Emić ukratko iznosi kako je pripremljen plan razvoja sustava civilne  

zaštite za 2019. godinu.  

 

 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ donosi 

 

P L A N 

razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2019.g.“ 

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

 

AD. 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 

 

a) „Odluka o komunalnoj naknadi 

 

Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike da je nastupio na snagu novi Zakon o  

komunalnom gospodarstvu te daje riječ pročelnici JUO Mireli Mavrin.  

 Pročelnica JUO Mirela Mavrin ukratko iznosi kako je Zakon o komunalnom 

gospodarstvu stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine te da su Jedinice lokalne 

samouprave dužne uskladiti akte sa novim Zakonom. Također iznosi da se komunalna 

naknada izračunava po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici 

korisne površine, a za građevno zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i 



neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine, te predstavlja umnožak 

koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade ( B ) 

te da je vrijednost koeficijenta i broj zona ostao isti kao i u prošloj Odluci o komunalnoj naknadi.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić te konstatira kako su koeficijenti ostali isti 

nakon čega se u raspravu uključuje vijećnik Mirko Golubić sa prijedlogom da se koeficijent za 

poslovni prostor koji služi za djelatnosti koji nisu proizvedene smanji sa 4,00 na 2,00.  

Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bilek prijedlog je dao na glasovanje te su se svi 

vijećnici složili sa prijedlogom. 

Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ usvaja 

O D L U K U 
o komunalnoj naknadi 

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

Vijećnica Adela Golubić napušta sjednicu u 20:35 sati. 
Predsjednik Općinskog vijeća konstatira da je na sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 
b) „Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade“  

 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade 

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

c) „Odluka o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje“ 
 

Predlagatelj Ivo Emić ukratko objašnjava Odluku o komunalnom doprinosu i njegovoj  
visini na području Općine Štefganje. 
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić. 
  
 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o komunalnom doprinosu i njegovoj visini na području Općine Štefanje 

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

  
 AD. 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 

 
Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike o cjeniku za obavljanje javne usluge  

prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada sa područja Općine Štefanje koji je dostavio MULL-TRANS. Ukratko 
objašnjava promjene i novine u odnosu na stari cjenik.   



 U raspravu se uključuje vijećnik Ivan Forjan sa konstatacijom da će koncesionari 
odvoziti puno manje otpada. 
 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić sa pitanjem da li koncesionari budu 
kontrolirali da je razvrstani otpad po kanta onako kako treba biti, na što pročelnica 
Jedinstvenog upravnog odjela odgovara da je planirano da će se kontrolirati razvrstavanje 
otpada i naplaćivati ugovorna kazna za sve koji se toga ne budu pridržavali.   
 
 Nakon rasprave Općinsko vijeće sa 6 ( šest ) glasova „ZA“ i 4 ( četiri ) glasa 
„PROTIV“  daje 
 

S U G L A S N O S T   
na Odluku o prihvaćanju cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 

zbrinjavanja miješanog komunalno otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja 
Općine Štefanje 

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

AD.9. „Suglasnost na potpis Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji 
nerazvrstane ceste NRC 068 ( u naselju Laminac ) u Općini Štefanje“ 

Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike da je nakon potpisa ugovora proveden 
daljnji postupak. 

U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić sa pitanjem da li je poslan zahtjev za 
predujam, na što načelnik daje kratko obrazloženje. 

 
Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće  jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ daje 

 
S U G L A S N O S T  

na potpis Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste NRC 068 ( u 
naselju Laminac ) u Općini Štefanje 

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

 AD.10. „Odluka o pokretanju postupka II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine 
Štefanje“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike da je proveden postupka tehničke pripreme 
za II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Štefanje te iznosi kako se nada brzoj 
realizaciji projekta.  
 
 AD.11. „Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 
2019.g.“ 
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2019.g. 

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

 
AD.12. „Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za 

2019/2020.g.“ 
 
Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike da je Vlada RH objavila prijedlog da će svi 

osnovnoškolci dobiti besplatne knjige, te predlaže da bez obzira na to ova Odluka i dalje ostane 
za opremu osnovnoškolskog djeteta.  

 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 



 
O D L U K U  

o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za 2019/2020.g 
 ( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

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

godinu 2018./2019.g.“ 

 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 

 
O D L U K U  

o isplati  bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku  

godinu 2018./2019.g 

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

 

AD.14. „Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku 

godinu 2018./2019.g.“ 

 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 

  2018./2019.g 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 AD.15. „Odluka o isplati jednokratne potpore za umirovljenike s nižim prihodima s 

područja Općine Štefanje“ 

 

 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike da su prikupljeni okvirni podaci o mirovinama 

te iznosi kako bi se potpora umirovljenicima isplatila jednokratno, a iznos jednokratne potpore 

umirovljenicima rangiran je prema visini mirovine.  

 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o isplati jednokratne potpore za umirovljenike s nižim prihodima s područja Općine Štefanje 

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

 

 AD. 16. „Odluka o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim 

vrtićima u 2019. godini“ 

 

 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako je sufinanciranje dječjeg vrtića potreba koja postoji 

na području Općine Štefanje te da se zbog toga treba pomoći roditeljima.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić sa prijedlogom da se visina sredstava za 

sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću sa 50% troškova povisi na 70%po 

djetetu mjesečno. 

 Prijedlog su prihvatili svi vijećnici.  

 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 



O D L U K U  
o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Štefanje u dječjim vrtićima u 2019. godini 

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

 

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

 

 Predlagatelj Ivo Emić ukratko iznosi što se sve pomoglo napraviti nogometnom klubu.  

 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o izgradnji rasvjete Nogometnom klubu „POLET“ Narta 

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

 

AD.18. „Odluka o sufinanciranju troškova ispitivanja plodnosti tla“ 

 

 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako je ova odluka dobar poticaj za poljoprivrednike.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić te predlaže izmjenu Odluke te da se 

sufinanciranje troškova analize ispitivanja plodnosti tla poljoprivrednicima sa prebivalištem na 

području Općine Štefanje u visini 100% troškova po računu ovlaštenog laboratorija ograniči na 

10 uzoraka u 100% iznosu po svakom poljoprivredniku.  

 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o sufinanciranju troškova plodnosti tla 

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

 

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

 

 Predlagatelj Ivo Emić ukratko iznosi plan rekonstrukcije Društvenog doma u Narti kao 

što je izgradnja sportske dvorane, uređenje gornjeg kata društvenog doma i ostali dodatni 

sadržaj.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić sa prijedlogom da se sa rekonstrukcijom 

Društvenog doma pričeka do 2021. godine, na što načelnik Ivo Emić odgovara da je plan da 

se provede tokom iduće godine. 

 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ daje 
 

S U G L A S N O S T  
na sadržaj prostora za rekonstrukciju Društvenog doma u Narti 

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

 

AD.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 

 



 Predlagatelj Ivo Emić ukratko objašnjava svaku odluku. 

 

a) „Odluka o projektiranju ceste D-43 u Štefanju“ 

 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o projektiranju ceste D-43 u Štefanju 

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

 

 

b) „Odluka o projektiranju nogostupa u Štefanju“ 

 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o projektiranju nogostupa u Štefanju 

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

 

c) „Odluka o projektiranju sanitarne kanalizacije u Štefanju“ 

d)  

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o projektiranju sanitarne kanalizacije u Štefanju 

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

 

e) „Odluka o projektiranju nogostupa u Lamincu“ 

 

Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o projektiranju nogostupa u Lamincu 

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

 

AD.21. „Pitanja, prijedlozi i informacije“ 

 

 Načelnik Ivo Emić obavještava vijećnike kako će iduća sjednica Općinskog vijeća biti u 
prosincu.  
 Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Bilek zahvaljuje se svima na odazivu.  
 
 Sjednica zaključena u 22.11 sata.  
 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
  Darija Hrlić                     Ivan Bilek 
  

 

 


