
                    

       REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
            Općina Štefanje  
           Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-12 
Štefanje, 19. prosinca  2018. g. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o radu 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 19. prosinca 2018. g.                           
( srijeda ) u Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 19,08 sati.  
  

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

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

načelnika i potpredsjednik Županijske skupštine, Mirela Mavrin pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Štefanje, Denis Rešček direktor Gospodarsko komunalnog parka 
Štefanje, predstavnici Super radija te Darija Hrlić zapisničar.  

 
Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na 

sjednici nazočno 11 vijećnika, utvrđuje kvorum te zahvaljuje na odazivu na sjednicu.  
 
Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red.  

 
 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 8. sjednice Općinskog vijeća održane 28. 
studenog 2018.g. 
 

2. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu s    
PROGRAMIMA 

 

3. Suglasnost na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji, Izrada strategije razvoja 
turizma ( Strateški plan ) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. i usvajanje 
projektnog prijedloga 

 
4. Suglasnost na prijedlog Odluke općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju  
 



5. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 
području Općine Štefanje 

 
6. Obilježavanje blagdana sv. Stjepana Prvomučenika u Štefanju 

a) Program proslave obilježavanja blagdana sv. Stjepana Prvomučenika u 
Štefanju 

b) Suglasnost o usvajanju Programa proslave obilježavanja sv. Stjepana 
Prvomučenika u Štefanju 

 
7. Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

Predsjednik daje dnevni red na usvajanje.  
 
Bez rasprave jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ usvojen je dnevni red.  
 
Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda.  

 
 
 AD. 1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 8. sjednice Općinskog vijeća održane 28. 
studenoga 2018. godine“ 
 
 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  
 
 Bez rasprave jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ usvojen je Zapisnik sa 8. 
sjednice Općinskog vijeća održane 28. studenoga 2018. godine. 
 

AD.2. „Odluka o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. 
godinu s    PROGRAMIMA“ 

 
Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike da su prijedlogom III. Izmjena i 

dopuna Proračuna za 2018. godinu uvršteni oni projekti koje je Općina Štefanje kandidirala 
prema nacionalnim i europskim fondovima i potpisala Ugovore, te ukratko navodi projekte koji 
se nisu uspjeli realizirati do kraja 2018. godine. Prihodi i rashodi usklađeni su po stavkama 
Proračuna.  

 
Bez rasprave Općinsko viječe jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ usvaja  
 

O D L U K U  
o III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu s PROGRAMIMA 

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

AD.3. „Suglasnost na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji, Izrada strategije razvoja turizma 
(Strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. i usvajanje projektnog prijedloga“ 
 

Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike da je koncept Ugovora o poslovnoj suradnji 
za Izradu Strategije razvoja turizma (Strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018.-
2023. poslan Institutu za razvoj i međunarodne odnose, te poziva sve vijećnike da daju 
prijedloge za dopunu ukoliko smatraju da isti treba nadopuniti.   

U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem koliko se subjekata javilo za 
dostavu ponuda preko portala ponuda, na što mu direktor GKP-a, Denis Rešček odgovara 
da je ukupan broj 4 (četiri) , ali da 1 (jedan) subjekt nije dostavio svoju ponudu u roku, ali ni 
izvan roka.  

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

daje 



 
 

S U G L A S N O S T 
na potpis Ugovora o poslovnoj suradnji, Izrada strategije razvoja turizma (Strateški plan) 

Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 2023. i usvajanje projektnog prijedloga 
(tekst suglasnosti nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
AD.4. „Suglasnost na prijedlog Odluke općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju“ 
 
Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike da je projekt izgradnje i opremanja 

vatrogasnog doma u Štefanju treći projekt za kojeg su odobrena sredstva, da je javna nabava 
provedena sukladno propisima te da su osigurana sredstva u Proračunu za 2019. godinu i 
projekcijama za 2020. i 2021. godinu za provedbu ove Odluke.  

 
Bez rasprave Općinsko vijeće Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova 

„ZA“ daje 
 
 

S U G L A S N O S T 
na prijedlog Odluke općinskog načelnika o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 

izgradnju i opremanje vatrogasnog doma u Štefanju 
(tekst suglasnosti nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
AD.5. „Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Štefanje“ 
 
Pročelnica JUO Mirela Mavrin kako je Zakon o sustavu civilne zaštite definirao da 

predstavničko tijelo donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Općine Štefanje. Prijedlog Odluke izvršnog tijela dostavljen je Državnom 
uredu za zaštitu i spašavanje te je nakon dobivene Suglasnost na prijedlog Odluke, ista dana 
na usvajanje.   

 
Bez rasprave Općinsko vijeće Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 (jedanaest) glasova 

„ZA“ donosi 
 

O D L U K U 
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

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

 
AD.6. Obilježavanje blagdana sv. Stjepana Prvomučenika u Štefanju 

c) Program proslave obilježavanja blagdana sv. Stjepana Prvomučenika u 
Štefanju 

d) Suglasnost o usvajanju Programa proslave obilježavanja sv. Stjepana 
Prvomučenika u Štefanju 

 
Načelnik Ivo Emić informira prisutne da će se i ove godine proslaviti blagdan sv.  

Stjepana Prvomučenika. Načelnik iznosi kako su svi vijećnici program dobili u materijalima te 
poziva sve prisutne da se odazovu na proslavu blagdana sv. Stjepana Prvomučenika.  
 

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

 
 



S U G L A S N O S T 
o usvajanju Programa proslave obilježavanja sv. Stjepana Prvomučenika u Štefanju 

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

 AD.7. „Pitanja, prijedlozi i informacije“ 
  

Načelnik Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike o zatvaranju frizerskog salona u prizemlju 
općinske zgrade, te obavještava vijećnike o novim izmjenama županijskih cesta koje su sada 
svrstane u lokalne ceste i obvezi općine da održava i te navedene ceste.  
 
 U raspravu se uključuje vijećnik Ivan Forjan s pitanjem postoji li mogućnost za 
financijskom  pomoći od države za održavanjem lokalnih cesta s obzirom da je broj taj broj sve 
veći i u lošem su stanju, na što predlagatelj Ivo Emić odgovara da nema mogućnosti sve dok 
je Zakon o cestama na snazi.  
 
 Načelnik Ivo Emić zahvaljuje svim vijećnicima koji su redovito dolazili na sjednice, na 
dobroj suradnji, te svima čestita nadolazeće blagdane.  
 
 Predsjednik vijeća zahvaljuje se svima na odazivu na sjednicu, čestita nadolazeće 
blagdane, te prisutnima uručuje prigodne darove.  
  
 Sjednica zaključena u 19.52 sati.  
 
 
 
 ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
              Darija Hrlić        Ivan Bilek 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


