
                    
   
     REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 

       Općina Štefanje  
       Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-4  
Štefanje, 17. svibnja  2018. g. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
 o radu 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 17. svibnja 2018. g. (četvrtak) u 
Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,08 sati.  
 
 Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Ivan Forjan, Mirko Golubić, Andrea Kašnik, Marijan Markovinović,  
Adela Golubić, Ana Šimunec, Ivan Šimunović, Ana Špoljar Kiđemet i Filip Vusić.  
 
 Nenazočni vijećnici: Ivan Međimorec i 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, Denis Rešček, direktor GKP 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 10 vijećnika, utvrđuje kvorum, te zahvaljuje na odazivu na sjednicu. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća čita predloženi dnevni red sjednice iz saziva, te informira sve 
prisutne o izmjeni naziva točke 17 koja  je u sazivu glasila Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od 
požara za područje Općine Štefanje, u treba glasiti Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih 
nesreća na području Općine Štefanje.  
 
D N E V N I    R E D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 4. sjednice Općinskog vijeća održane 19. veljače 2018.g.  
 
Izvješća za 2017. godinu:  

 

       2.   a)  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2017. godinu,  

    b)  Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu 

 

       3.  a) Financijsko izvješće proračuna za 1.1.-31.12.2017.g. 

            b) Odluka o usvajanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.-31.12.2017.g.  

 

       4.  a) Izvješće o radu općinskog načelnika za 7-12/2017.g.  

   b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za 7-12/2017.g.  

 

       5.  a) Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2017.g.  



   b) Odluka o usvajanju Izvješća načelnika o utrošku proračunske pričuve za 7-12/2017.g.  

 

       6.  a) Izvješće o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2017.g. 

   b) Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

 

       7. a) Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na  

               području Općine Štefanje za 2017.g.  

  b) Odluka o usvajanju Izvješća o davanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog    

       otpada za 2017.g.  

 

       8.  Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu sa  

            PROGRAMIMA 

 

Gospodarenje otpadom:  

 

       9. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje od 2017.-

2022.g. 

 

       10. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz 

komunalnog otpada na području Općine Štefanje 

 

      11. Odluka o izgradnji reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska  

 

      12. Odluka o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska 

 

Potpore:  

 

      13. Odluka  o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2018.g. 

 

      14. Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za  

           2018./2019.g 

 

      15. Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za  

            školsku godinu 2017./2018.g. 

 

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

            2017./2018.g. 

 

Civilna zaštita:  

 

       17. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Štefanje 

 

Suglasnosti:  

 

       18.  Suglasnost na potpis Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta „Čuvajmo okoliš“ između  

              Općine Štefanje i Grada Čazme  

 

       19.  Suglasnost na potpis Sporazuma o uspostavi reciklažnog dvorišta između Općine Štefanje i  

              Općine Ivanska 

 

       20.  Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

 



 Prije usvajanja dnevnog reda za riječ se javio vijećnik Filip Vusić s upitom da za točke 10.,11. i 
12. nije dobio materijale na što mu je načelnik Ivo Emić dao svoje obrazloženje.  
 
 Predsjednik vijeća Marijan Markovinović daje dnevni red na usvajanje. 
  
 Sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jedan ) glas „PROTIV“ dnevni red je usvojen.  
 
 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda.  
 
  
 AD.1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 4. sjednice Općinskog vijeća održane 19. veljače 
2018. g.“ 

 Bez rasprave jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvojen je zapisnik sa 4. sjednice 
održane 19. veljače 2018. godine.  

 

 AD.2. A) i B) „Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2017. godinu“  

 Predlagatelj  Ivo Emić navodi da ovo izvješće prati izvršenje proračuna po stavkama i 
prikazuje iste rezultate kao Financijsko izvješće proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2017. godine.  

 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jedan ) glas „SUZDRŽAN“ 
usvaja  
 

O D L U K U 
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 
 AD.3. A) i B) „Financijsko izvješće proračuna za 1.1.-31.12.2017.g.“ 
 
 Pročelnica JUO Mirela Mavrin uvodno i vrlo opširno analizira financijsko izvješće po obrascima 
PR-RAS, BILANCA, RAS-funkcijski, P-VRIO i OBVEZE po vrstama konta te ih obrazlaže. Navodi kako 
su sve obveze prema dobavljačima podmirene te kako općina Štefanje nije davala zajmove niti je 
imala kamatnih plaćanja.   
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jedan ) glas „SUZDRŽAN“ 
usvaja  
 

O D L U K U 
o usvajanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.-31-12.2017.g. 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.4. A) i B) „Izvješće o radu općinskog načelnika za 7-12/2017.g.“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić čitajući pismeno izvješće još dodatno opširno usmeno nadopunjuje i 
obrazlaže pojedina događanja za izvještajno razdoblje i dopunjuje svojim komentarima.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić sa pitanjem vezano za mjesne odbore te ga 
zanima da li mjesni odbori postoje na području Općine Štefanje ili ne, na što načelnik Općine Štefanje 
odgovara da postoje imenovani ljudi koji su izabrani na zborovima građana koji predstavljaju mjesne 
odbore.    
 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić sa pitanjem koliko traje mandat mjesnih odbora, 
na što načelnik odgovara 4 godine.   
 
 
 Nakon rasprave sa 8 ( osam ) glasova „ZA“ i 2 ( dva ) glasa „PROTIV“ Općinsko vijeće usvaja  
 



O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za 7-12/2017.g. 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.5. A) i B) „Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2017.g.“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko prezentira izvješće te navodi da su bile 2 neplanirane stavke 
koje se odnose na sponzorstvo Gimnazije u natjecanju iz matematike te požar u Narti za vrijeme 
festivala „Tamburice“. 
 Vijećnik Filip Vusić nadovezuje se sa pitanjem da li je dotacija bila za nekog učenika sa 
područja Općine Štefanje, na što načelnik odgovara da nije. 
 
 Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jedan ) glas „PROTIV“ usvaja 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća načelnika o utrošku proračunske pričuve za 7-12/2017.g. 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.6. „Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2017.g.“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako Općina Štefanje redovno mora podnositi izvješće o 
aktivnostima zbrinjavanja otpadom u kojem moraju biti definirani podaci koja se količina s područja 
Općine odveze, a te podatke nam daje koncesionar MULL TRANS d.o.o.  
 

Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jedan ) glas „SUZDRŽAN“ 
usvaja 

 
O D L U K U 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 
 AD.7. „ Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na 
području Općine Štefanje za 2017.g. 
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike kako na području Općine Štefanje postoji dio ljudi koji 
nisu zadužili svoje kante, odnosno ne predaju otpad koncesionaru te iznosi kako se nada da će se 
uskoro riješiti i taj problem.  
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o usvajanju Izvješća o davanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za 2017. g. 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.8. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu sa 
PROGRAMIMA 
 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike o izmjenama i dopunama u Proračunu te 
napominje što se kandidiralo od projekata u 2018.g.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić sa pitanjem za što su planirana sredstva koja se 
odnose na LAG, na što je načelnik Ivo Emić odgovorio kako su ta sredstva stavljena u planirana za 
pokretanje LAG-a.  
 Nakon rasprave Općinsko vijeće sa 7 ( sedam ) glasova „ZA“, 2 ( dva ) glasa „SUZDRŽANA“ i 
1 ( jednim ) glasom „PROTIV“ usvaja  
 

O D L U K U 



o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu sa PROGRAMIMA 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 
 AD. 9. „ Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje od 
2017.-2022.g. 
 
 Pročelnica JUO Mirela Mavrin upoznaje vijećnike o proceduri izrade Plana gospodarenja 
otpadom te kako je Plan izrađen u određenim rokovima i usklađen sa mjerama Plana gospodarenja 
otpadom na razini Republike Hrvatske.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem tko je izradio Plan gospodarenja 
otpadom, a pročelnica odgovara kako ga je izradio „Karlo projekt j.d.o.o.“ 
 
 Nakon kraće rasprave sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom „SUZDRŽAN“ usvaja 

 
O D L U K U 

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

 
 
 AD.10. „Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada na području Općine Štefanje“ 
 
 Pročelnica JUO Mirela Mavrin ukratko prezentira kako se Općina Štefanje planira kandidirati 
na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša koji se odnosi na iskaz interesa za nabavu spremnika za 
prikupljanje komunalnog otpada te iznosi da jedna od potrebne dokumentacije za javni poziv je Odluka 
o davanju koncesije. Također, navodi kako ovom odlukom Općina Štefanje samo potvrđuje odabranog 
davatelja javne usluge jer je davatelj javne usluge odabran Odlukom o izboru najpovoljnije ponude iz 
2011. godine i sklopljenim Ugovorom o koncesiji na rok od 10 godina, odnosno do 2021. godine.    
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom „SUZDRŽAN“ 
usvaja 

 
O D L U K U 

o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanje i odvoz komunalnog otpada na 
području Općine Štefanje 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.11. „ Odluka o izgradnji reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike kako je Općina Štefanje 2017. godine kandidirala 
sredstva za projektiranje reciklažnog dvorišta te kako je ova Odluka potrebna kako bi se moglo krenuti 
s radom.  
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom „PROTIV“ 
usvaja 
 

O D L U K U 
o izgradnji reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.12.“ Odluka o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko ukratko kako nam je ova Odluka potrebna da bi mogli provesti 
projekat i planirati zapošljavanje u reciklažnom dvorištu.    
 
  Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom „PROTIV“ 
usvaja 



 
O D L U K U 

o davanju na upravljanje reciklažnog dvorišta u Gospodarskoj zoni Laminska                                                   
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 
 AD. 13. „Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2018. g.“ 
 
 Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o pomoći jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2018.g. 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 AD.14. „Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za 2018./2019.g.“ 
 
 Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za 2018./2019.g. 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 AD.15. „ Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku godinu 
2017./2018.g.“ 
 
 Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U 
o isplati jednokratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku godinu 2017./2018.g. 

( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.16. „Odluka o isplati bespovratne potpore za  redovne studente za akademsku godinu 
2017./2018.g.“ 
 
 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 2017./2018.g. 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 
 AD.17. „Odluka o usvajanju Procjene rizika velikih nesreća za područje Općine Štefanje“ 
 
 Pročelnica JUO Mirela Mavrin ukratko upoznaje vijećnike kako je potrebno donijeti navedenu 
Procjenu jer je to naša zakonska obveza te će nakon usvajanja navedene Odluke ista biti dostavljena 
u županiju kako bi županija mogla donijeti za svoje područje.  
  
 Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom „SUZDRŽAN“ usvaja 
 
 

O D L U K U 
o usvajanju Procjene rizika velikih nesreća za područje Općine Štefanje 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 
 AD.18. „Suglasnost na potpis Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta „Čuvajmo okoliš“ 
između Općine Štefanje i Grada Čazme“ 
 



 Predlagatelj Ivo Emić ukatko prezentira da je ovaj projekt dobar put da općine i gradovi 
surađuju kako bi mogli što više sredstava dobiti iz EU fondova. Također, navodi kako je Općina 
Štefanje sudjelovala u pripremi projekta.  
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom „SUZDRŽAN“ 
daje  
 

S U G L A S N O S T 
na potpis Sporazuma o udruživanju u provedbi projekta „Čuvajmo okoliš“ između Općine Štefanje i 

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

 
 
 AD.19. „Suglasnost na potpis Sporazuma o uspostavi reciklažnog dvorišta između Općine 
Štefanje i Općine Ivanska“  
 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko prezentira kako je Općina Ivanska zainteresirana za korištenjem 
budućeg reciklažnog dvorišta Općine Štefanje.  
 U raspravu se uključuje predsjednik vijeća sa mišljenjem kako ne vidi nikakve štete ako 
Općina Ivanska koristi reciklažno dvorište od Općine Štefanje.  
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 9 ( devet ) glasova „ZA“ i 1 ( jednim ) glasom „SUZDRŽAN“ 
daje 
 

S U G L A S N O S T 
na potpis Sporazuma o uspostavi reciklažnog dvorišta između Općine Štefanje i Općine Ivanska 

( tekst suglasnosti nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 
 
 
 AD.20. „Pitanja, prijedlozi i informacije“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike sa nesrećom koja se dogodila na području Općine 
Štefanje u kojoj su stradale dvije učenice 7. razreda. Također navodi kako je održao sastanak sa 
načelnikom policije i direktorom Hrvatskih cesta na temu kontrola prometa na području Općine 
Štefanje.  
 
  
 Sjednica zaključena u 21:50 sati.  
 
 
 
 ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
   Darija Hrlić         Marijan Markovinović 
 
 
 
 
 
 
 
 


