
 
 
 

 
 
 

 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-2  
Štefanje, 19. veljače  2018. g. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o radu 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 19. veljače 2018. g. (ponedjeljak) 
u Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 19,05 sati.  
 
 Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Ivan Forjan, Mirko Golubić, Andrea Kašnik, Marijan Markovinović, 
Ivan Međimorec, Adela Pavlović, 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, Marina Junger ispred Savjeta mladih, Darija Hrlić zapisničar i predstavnici Super radija.  
 
 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 3. sjednice Općinskog vijeća održane 20. prosinca 2017.g.  
 

2.   Statut Općine Štefanje 

 

3.   Odluka o osnivanju Razvojne agencije Štefanje  

 

4.   Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Štefanje za razdoblje  

       2017. – 2022. godine  

 

5.   Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  

      prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje  

 

      6.  Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Štefanje 

 
      7.  Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu poslovnog prostora u prizemlju društvenog doma   

     Laminac za obavljanje trgovačke djelatnosti,  
    
      8.  Suglasnost na potpis IV. Aneks ugovora o zakupu prostora sa Hrvatskom poštom d.d.  

    a) u društvenom domu u Narti 
            b) u društvenom domu u Štefanju  
 
      9.  Suglasnost na potpis Ugovora sa Komunalije Vodovod Čazma o povjeravanju obavljanja  
            poslova opskrbe pitkom vodom za 2018.g.  
   
     10.  Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

Općina Štefanje 
Općinsko vijeće 



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 3. sjednice Općinskog vijeća održane 20. prosinca 

2017. g.“ 

 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

 

 Bez rasprave sa 11 ( jedanaest ) glasova ZA usvojen je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog 

vijeća održane 20. prosinca 2017. g.  

 

 

 AD.2. „Statut Općine Štefanje „ 

 

 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako je donošenje Statuta Općine Štefanje zakonska obaveza 

koja se nije ispunila na vrijeme, te da s obzirom na uvjete i obveze nije bilo u mogućnosti na vrijeme 

uskladit Statut sa Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi.  

 Pročelnica JUO Mirela Mavrin se nadovezuje kako je Statut Općine Štefanje usklađen sa 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi te ukratko navodi sve 

promjene koje su usklađene sa Zakonom.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić i traži objašnjenje pojedinih članaka, na što načelnik 

Ivo Emić odgovara da sve stavke koje su izmijenjene u Statutu su stavke koje su stavljene u Zakonu, te 

napominje da je Zakon jači od Statuta.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić s pitanjem da li moramo ili možemo imati 

mjesne odbore, na što načelnik Ivo Emić odgovara da mi odlučujemo želimo li ih imati i koliko ćemo ih 

imati.  

  

 Nakon rasprave Općinsko vijeće sa 10 ( deset ) glasova ZA i 1 ( jedan ) glas SUZDRŽAN 

usvaja  

 

S T A T U T  

Općine Štefanje  

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

 

 

 AD.3. „Odluka o osnivanju Razvojne agencije Štefanje“  

  

 Predlagatelj Ivo Emić predlaže da se osnuje Razvojna agencija Štefanje te ukratko navodi 

razloge osnivanja i djelatnosti koje bi obavljala. Navodi da je potreba za osnivanjem Razvojne agencije 

zbog europskih fondova koji su krenuli. U korištenju europskih fondova postoji mogućnost korištenja 

sredstava za administrativne troškove (tehničku pripremu) od ukupne investicije projekta. Osnivanjem 

Razvojne agencije otvara nam se prostor naplaćivanja vođenja projekata, praćenje kandidiranih 

projekata i obavljanje drugih poslova za komunalno poduzeće i Općinu Štefanje. Također navodi da je 

tehnička priprema napravljena te su odabrane djelatnosti kojima će se Razvojna agencija baviti, a to su 

pretežito uslužne djelatnosti, administrativni, računovodstveni poslovi, kandidiranje projekata i druge 

djelatnosti za koje smatramo da bi se učinile velike uštede u poslovanju općine.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić kako mu je drago što se u Općini Štefanje zna 

napraviti razvojni program, projekt studij izvodljivosti, poslovni plan, investicijski elaborat, te ukazuje na 

pogreške koje su napisane u samoj Odluci. Također navodi kako mu je drago da je prošla cesta Ive na 

mjeri 7.2.1., ali napominje kako smatra da  se moglo ići sa pametnijim projektom, kao što je dječji vrtić i 

da vjeruje da bi sigurno prošao.  



Načelnik Ivo Emić odgovara kako je trenutno vatrogasni centar prioritet i da je zbog toga on 

prijavljen na natječaj, te da nije bilo u mogućnosti kandidirati neki drugi projekat.  

U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić te ukratko iznosi da mu nije jasno zašto su se 

koristile usluge Jaić-Consultinga kod mjera 7.2.1, 7.4., ako postoji u Općini netko tko zna napraviti 

studiju izvodljivosti, poslovni plan ili investicijski elaborat.  

 Pročelnica JUO Mirela Mavrin objašnjava da je popis djelatnosti koji je naveden u Odluci 

preuzet iz sudskog registra te da je to nekoliko temeljnih djelatnosti kojim bi se bavila Razvojna 

agencija.  

 

 Nakon rasprave Općinsko vijeće sa 7 ( sedam ) glasova ZA, 1 ( jedan ) glas PROTIV i 3 ( tri ) 

glasa SUZDRŽANA usvaja  

 

O D L U K U 

o osnivanju Razvojne agencije 

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

 

 

 AD.4. „Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Štefanje za razdoblje 

2017.- 2022. godine“ 

 

 Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike koje su bitne promjene u odluci, a odnose se 

na plaćanje odvoza komunalnog otpada te navodi kako Zakon nije jasno definirao neke stvari, ali da se 

je pokušao zadovoljiti zakonski okvir. Također navodi da je odluka usmjerena na to da mješovitog 

otpada bude što manje, te da se građani trude selektirati otpad jer selektirani otpad neće morati plaćati.  

 Pročelnica Mirela Mavrin se nadovezuje kako je potrebno donijeti novi Plan gospodarenja 

otpadom po zakonskim odredbama  jer je stari istekao te da će se tim planom definirati usluge pružanja 

sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te ukratko upoznaje 

sve prisutne sa samom Odlukom.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip s pitanjem tko će izraditi Plan, na što načelnik odgovara 

da ćemo to još vidjeti.  

 

 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova ZA i 2 ( dva ) glasa SUZDRŽANA 

usvaja  

 

O D L U K U  

o izradi Plana gospodarenja otpadom za područje Općine Štefanje za razdoblje 2017.- 2022. godine 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
  
 AD.5. „ Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje“  
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike o obvezi donošenja Odluke i ukratko upoznaje sve 
prisutne što su bitni kriteriji koji se predlažu ovom Odlukom te napominje kako će koncesionar za odvoz 
otpada s područja općine Štefanje Mull-trans nakon donošenja ove Odluke uskladiti cijenik javnih 
usluga te ćemo po kalkulacijama i ponudi vidjeti kako bi se cijene za građane kretale. Ukoliko će trošak 
biti velik za mještane općine, raspisati će se novi natječaj za koncesiju. Cilj je zadržati postojeće stanje 
vezano za naplatu odvoza. Također, upoznaje prisutne s važnošću upoznavanja mještana o 
selektiranju otpada te sve daljnje procedure oko selektiranja i tehničkog rješenja za provedbu. Općina 
Štefanje planira kandidirati na natječaj još spremnika za otpad i kompostara za biorazgradivi otpad za 
koji se može dobiti određeni dio bespovratnih sredstava.  

U raspravu se uključuje vijećnik Ivan Forjan s pitanjem o načinu i cijeni odvoza, s obzirom da 
smo mi i sevis građanima pa možemo u njihovo ime pitati pitanja koja ih zanimaju. Konkretno, vezano 
za plaćanje komunalnog otpada te postoji li mogućnost odvoza komunalnoog otpada mjesečno 4 puta, 
plus jednom u mjesecu biorazgradivi te napominje kako je težnja da odvoz tog biorazgradivog  bude po 
istoj cijeni odnosno besplatan.  

Načelnik Ivo Emić ukratko objašnjava zašto se Općina odlučila na kriterij izračuna kao volumen 
spremnika i broj pražnjenja te navodi da je Zakonom definirano kao kriterij također i kilogrami predanog 



otpada. Te navodi da je stvar tehničke prirode našeg koncesionara i ističe važnost da se selektirani 
otpad neće naplaćivati ali će biti skuplji mješani otpad i zato će se stimulirati građane da što više 
selektiraju otpad. Za sada je situacija takva te ukliko nebudemo zadovljni s novom ponudbenom 
cijenom imamo mogućnost raskinuti ugovor te raspisati novu koncesiju. Odluku smo detaljno razradili 
zato smo i produžili rok za donošenje.  
 
 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova ZA usvaja  
 

O D L U K U  
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog 

komunalnog otpada na području Općine Štefanje 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

 AD.6. „Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Štefanje“ 

 

 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako je to zakonska obveza koju moramo izvršiti te upoznaje 

vijećnike da će Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Štefanje napraviti general Franjo 

Logožar čija ponuda nam je najpovoljnija.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem da će procjenu rizika napravit general, a 

ne Razvojna agencija Štefanje, na što načelnik odgovara kako će Razvojna agencija napraviti tehničku 

pripremu te da izradu procjene rizika od velikih nesreća mora napraviti osoba koja ima certifikat za 

obavljanje tih poslova.  

 

 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova ZA i 2 ( dva ) glasa SUZDRŽANA 

usvaja 

 

O D L U K U  

izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Štefanje 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 

 

 AD.7. „Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu poslovnog prostora u prizemlju društvenog 

doma Laminac za obavljanje trgovačke djelatnosti“ 

 

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

 

S U G L A S N O S T  

na potpis Ugovora o zakupu poslovnog prostora u prizemlju društvenog doma Laminac za obavljanje 
trgovačke djelatnosti 

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

 
 

AD.8. „Suglasnost na potpis IV. Aneks ugovora o zakupu prostora sa Hrvatskom poštom d.d.  
  a) u društvenom domu u Narti 
  b) u društvenom domu u Štefanju  
 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko navodi kako su to uobičajeni ugovori svake godine. 
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova ZA daje 
 

S U G L A S N O S T  
na potpis IV. Aneks ugovora o zakupu prostora sa Hrvatskom poštom d.d. 

a) u društvenom domu u Narti 
     b) u društvenom domu u Štefanju 

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

 

 



AD.9. „Suglasnost na potpis Ugovora sa Komunalije Vodovod Čazma o povjeravanju obavljanje 

poslova opskrbe pitkom vodom za 2018. g.“  

 

 Načelnik Ivo Emić navodi kako je potpisan Ugovor sa Komunalijama Vodovod Čazma do 

trenutka kompletne izgradnje vodovodnog sustava na području Općine Štefanje, a ostali su Šušnjara, 

Ive, Starine i Blatnica gdje je novelacija projekata u tijeku. 

 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić vezano za hidrantsku mrežu gdje ističe kako je 

pročitao da oštećenja na hidrantu snosi Općina Štefanje te navodi kako u njegovom selu postoje dva 

neispravna hidranta koja su prijavljena, ali ih nitko nije došao popraviti.  

Načelnik Ivo Emić odgovara kako se prije dvije godine pokrenuo postupak utvrđivanja 

ispravnosti hidranata, no navodi kako je ispravnost hidranata potrebno provesti zajedno sa 

koncesionarom te da će se do kraja ove godine izvršiti popravak hidranata.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić i ističe kako je načelnik rekao da se Općina 

Štefanje u travnju bude prijavila na mjeru 7.2.1. u kojoj je uvjet za natječaj da općina Štefanje ima 

vlasništvo u određeni kapital u Komunalnijama Čazma te ga zanima kako se to misli riješiti do travnja, 

na što načelnik odgovara kako se općina ne bude prijavila na mjeru 7.2.1. već na natječaj Hrvatskih 

voda.  

 

 Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 11 ( jedanaest ) glasova ZA daje  

 

S U G L A S N O S T  

na potpis Ugovora sa Komunalije Vodovod Čazma o povjeravanju obavljanje poslova opskrbe pitkom 

vodom za 2018. g. 

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

 

 

 AD.10. „Pitanja, prijedlozi i informacije“  

 

 Načelnik Ivo Emić obavještava vijećnike kako će se iduća sjednica Općinskog vijeća biti 

izvještajna sjednica koja će vjerojatno biti sazvana krajem ožujka 2018. g. Također, navodi vijećnicima 

ako imaju prijedloge za proračun da se jave u Općinu. Ukratko vijećnike upoznaje s projektima koji su 

odobreni te koji bi uskoro mogli biti odobreni.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić te navodi kako je Općina Štefanje 2013. godine bila 

u prvoj skupini po razvijenosti, dok je sada ušla u drugu skupinu što je isto dobro jer smo razvijeniji.  

 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić s pitanjem gdje je stalo sa osnivanjem 

Poljoprivredne zadruge branitelja „Agrotur“ te ujedno nudi pomoć pri osnivanju, na što se načelnik 

nadovezuje kako će se akcijski plan napraviti do kraja ožujka. Također vijećnik Mirko Golubić navodi 

kako je član školskog odbora te da je upoznat sa tim da Općina Štefanje zatražila od škole zahtjev za 

otkup zemljišta za izgradnju hospicija i socijalnog programa, te ga zanima gdje se stalo s tim.  

 Načelnik Ivo Emić odgovara kako se čeka suglasnost od škole za zemljište, te da nakon što se 

to dobije onda se kreće s izradom poslovnog plana, programa, projektnog zadatka, a to je postupak, te 

se nada da će županija to odobriti.  

  

 Predsjednik Općinskog vijeća zahvaljuje se svima na odazivu.  

 

 Sjednica zaključena u 20.32 sata.  

 

 

 

 

 

     ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 

      Darija Hrlić                                                                                                 Marijan Markovinović 


