
                    

     REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 

     Općina Štefanje  
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-6  
Štefanje, 19. lipnja  2018. g. 
 

 

Z A P I S N I K 

 
 o radu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 19. lipnja 2018. g. 

(četvrtak) u Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,05 sati.  

 Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Jovana Božičković, Ivan Forjan, Mirko Golubić, Andrea 
Kašnik, Marijan Markovinović, Ivan Međimorec,  Adela Golubić, Ana Šimunec, Ivan Šimunović, 
Ana Špoljar Kiđemet i Filip Vusić.  
 
 Na sjednici su nazočni: Ivo Emić općinski načelnik, Silvestar Štefović zamjenik 
načelnika i potpredsjednik Županijske skupštine, Mirela Mavrin pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Štefanje, Darija Hrlić zapisničar, gosti grupe građana, načelnik 
Policijske postaje Čazma Mirko Cindrić, predstavnici Super radija te predstavnici Bjelovarskog 
lista, Bjelovarca.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, konstatira da je na 
sjednici nazočno 12 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 5. sjednice Općinskog vijeća održane 17. svibnja 
2018.g. 
 

2. Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada PP Čazma u 2017.g. 
 

3. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Štefanje 
 

4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama  
 

5. Odluka  o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Štefanje  



 
6. Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz 

radnog odnosa 
 

7. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji 
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
 

8. Odluka o davanju nekretnine na korištenje bez naknade   
 

9. Suglasnost na potpis Sporazuma o poslovnoj suradnji na projektu razvoja infrastrukture 
 

10. Suglasnost na odluku o održavanju 17. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije  
u Općini Štefanje 
 

11. Pitanja, prijedlozi i informacije. 

 

 Predsjednik daje dnevni red na usvajanje. 

 

 Bez rasprave jednoglasno sa 12 ( dvanaest ) glasova „ZA“ usvojen je dnevni red. 

  

 Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda.  

 

 AD.1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 5. sjednice Općinskog vijeća održane 17. 

svibnja 2018.g.“  

 

 Predsjednik otvara raspravu o usvajanju zapisnika.  

 

 Bez rasprave jednoglasno sa 12 ( dvanaest ) glasova „ZA“ usvojen je Zapisnik sa                

5. sjednice Općinskog vijeća održane 17. svibnja 2018.g. 

 

 AD.2. „Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada PP Čazma u 2017.g.“ 

 

 Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike kako svake godine Policijska postaja 

Čazma dostavlja pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada. Također, navodi 

kako Općina Štefanje već 20 godina prati događanja sa PP Čazma.  

 Predsjednik vijeća Marijan Markovinović daje riječ načelniku Policijske postaje Čazma 
Mirku Cindriću koji ukratko prezentira koje su vrste prekršaja zabilježene u 2017. godini te one 
koji su se dogodile na području Općine Štefanje. 
 Vijećnik Filip Vusić nadovezuje se s prijedlogom da se pojača kontrola brzine na ulasku 
u naselje Laminac. Načelnik PP Čazma Mirko Cindrić zahvaljuje na prijedlogu te ističe kako 
su to već predvidjeli.   
 Predlagatelj Ivo Emić zahvaljuje se načelniku PP Čazma na dolasku te se preporuča 
za daljnju suradnju.  
 
 
 AD.3. „Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike o proceduri izrade Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Štefanje da je općina 
Štefanje pokušala ispoštovati uvjete za donošenje Programa definirane Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu. Također, navodi da su jedinice lokalne samouprave morale donijeti 



svoje Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem do 09. lipnja 2018.g.. Predlagatelj Ivo 
Emić dodatno opširno usmeno nadopunjuje i obrazlaže Prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem. Upoznaje vijećnike da se nakon usvajanja Programa ono šalje na 
suglasnost Ministarstvu poljoprivrede i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Upravnom odjelu za 
poljoprivredu na mišljenje. Nakon usvajanja programa od strane Ministarstva poljoprivrede 
Općina će moći raspolagati poljoprivrednim zemljištem te iznosi kako ovim prijedlogom 
programa nije predviđena prodaja zemljišta. Također, navodi kako na području Općine 
Štefanje postoji oko 40 OPG-a koji su trenutno u zakupu. Navodi da u točci 4. prijedloga 
Programa maksimalna površina zakupa zemljišta 160 hektara te predlaže da sadašnje stanje 
bude 25 hektara.  
 Predsjednik vijeća Marijan Markovinović upoznaje vijećnike kako je neposredno na 
početku sjednice dobio podnesak od 5 vijećnika koji su predložili da se površina zakupa 
zemljišta sa 160 hektara smanji na 25 hektara.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Ivan Forjan te navodi da prijedlog Programa koji se 
odnosio na 160 hektara nije bio korektan te da je 25 hektara puno korektnije.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem koji pravni i fizički subjekt na 
području Općine Štefanje sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu može dobiti 160 
hektara te zašto je na početku prijedlog bio 160 hektara na što načelnik Ivo Emić odgovara da 
je to zbog toga da svi budu upoznati sa stanjem koje je zatečeno na području Općine Štefanje.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić te iznosi kako Program raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem nije bio objavljen 15 dana kako je određeno po Zakonu na što  
Pročelnica Mirela Mavrin dodatno obrazlaže da su poštivane zakonske odredbe jer prema 
članku 29. stavak 5. Zakona prijedlog Programa se izlaže na javni uvid u sjedištu općine, a 
Obavijest o početku javnog uvida se objavljuje na službenim stranicama.  
  
 
 Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 ( dvanaest ) glasova „ZA“ usvaja  
 

O D L U K U  
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

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

 
 
 AD.4. „ Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić prezentira da se novim Zakon o zaštiti životinja predlaže definira 
i navedena Odluka te kako općina mora pripremiti mjere za primjenu ovog Zakona.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić  i navodi kako želi da se ispravi u Odluci 
članak 6. stavak 4. u kojem je navedeno da su mjesni odbori dužni jednom godišnje sakupiti i 
javiti broj i spol pasa i mačaka za svaku obiteljsku kuću komunalnom redarstvu te ističe kako 
općina nema mjesne odbore, na što načelnik Ivo Emić govori kako se podaci mogu prijaviti i 
upravnom odjelu. 
 
 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 ( dvanaest ) glasova „ZA“ 
usvaja  
 

O D L U K U  
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

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

 
 



 AD.5. „Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom  odjelu Općine Štefanje“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko navodi sve koeficijente za pojedina radna mjesta te ističe 
kako su svi ostali isti osim koeficijenta za pročelnika koji se mijenja sa 1.6 na 1.9. 
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić ističe kako bi volio da se usporede plaće 
koje su u Jedinstvenom upravnom odjelu, a koje u Razvojnoj agenciji Štefanje i Gospodarsko 
komunalnom parku, na što načelnik odgovara da su u okviru plaća Jedinstvenog upravnog 
odjela.  
 
 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće sa 11 ( jedanaest ) glasova „ZA“ i 1 ( jedan ) 
glas „SUZDRŽAN“ usvaja 
 

O D L U K U  
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom  

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

 
 
 AD.6. „ Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika iz radnog odnosa“ 
 
 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mirela Mavrin ukratko upoznaje vijećnike da 
je odluka definirana na temelju Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ovisno o broju stanovnika jedinica lokalne samouprave. Navodi kako plaća 
načelnika i zamjenika načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovica za obračun plaće koji je 
uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža ukupno za najviše 20%. Prema 
Zakonu plaća općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3000 
stanovnika ne smije se odrediti umnožak koeficijenta veći od 4,26. Što se tiče plaće zamjenika 
načelnika koji obnaša dužnost profesionalno može iznositi najviše do 85% koeficijenta 
načelnika čiji su zamjenici.  
  U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić o neto plaći načelnika, na što mu načelnik 
odgovara.  
 
 Nakon kraće rasprave sa 10 ( deset ) glasova „ZA“, 1 ( jedan ) glas „PROTIV“ i 1 (jedan) 
glas „SUZDRŽAN“ Općinsko vijeće usvaja 
 

O D L U K U  
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog 

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

 
 
 

 AD.7. „Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
koji obnašaju dužnost bez zasnivanja radnog odnosa“ 
 
 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mirela Mavrin upoznaje vijećnike kako 
naknada za rad zamjenika načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja 
dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i osnovica za obračun plaće.  
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“ i 1 (jedan) glas 
„SUZDRŽAN“ usvaja  
 



O D L U K U  
o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji obnašaju dužnost 

bez zasnivanja radnog odnosa 
( tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 

 AD.8. „ Odluka o davanju nekretnine na korištenje bez naknade“  
  
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike sa zahtjevom Svjetlane Todorović za njeno 
stambeno zbrinjavanje s obzirom da živi u uvjetima koji nisu za stanovanje. Navodi kako su 
pronašli dvije kuće na području općine Štefanje u kojima bi mogla stanovati. Prijedlog je da se 
osoba stambeno zbrine kroz slijedeće 3 godine.  
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 ( dvanaest ) glasova „ZA“ usvaja  
 

O D L U K U 
o davanju nekretnine na korištenje bez naknade 

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

 
 AD.9. „Suglasnost na potpis Sporazuma o poslovnoj suradnji na projektu razvoja 
infrastrukture“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić kako je općina Štefanje u partnerstvu sa Čazmom i drugim 
općinama kandidirala projekt razvoja infrastrukture. Iznosi kako je Čazma nosilac projekta. 
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 ( dvanaest ) glasova „ZA“ daje 
 

S U G L A S N O S T 
na potpis Sporazuma o poslovnoj suradnji na projektu razvoja infrastrukture 
( tekst suglasnosti nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio ) 

 
 

 AD.10. „Suglasnost na odluku o održavanju 17. natjecanja orača Bjelovarsko-
bilogorske županije u Općini Štefanje“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić navodi kako je to manifestacija koja se održava dugi niz godina i 
kako je ove godine Općina Štefanje domaćin. Ističe kako će se održati 13. srpnja 2018. godine 
na Gospodarskoj zoni Laminska. 
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem je li općina Štefanje dobila 
suglasnost od zakupnika u Gospodarskoj zoni Laminska, na što načelnik odgovara kako su 
izvršene sve pripremne radnje prije donošenja odluke o održavanju na Gospodarskoj zoni 
Laminska.  
 
 Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 12 ( dvanaest ) glasova „ZA“ 
daje 
 

S U G L A S N O S T 
na odluku o održavanju 17. natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije u Općini 

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

 
 
 AD.11. „ Pitanja, prijedlozi i informacije“ 
 



 Načelnik Ivo Emić obavještava vijećnike kako će iduća sjednica Općinskog vijeća biti 
krajem kolovoza 2018. godine te ukratko upoznaje vijećnike u kojoj su fazi svi projekti koje je 
Općina Štefanje kandidirala.  
  
 Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Markovinović zahvaljuje se svima na odazivu.  
 
 Sjednica zaključena u 21.55 sata.  
 
 
 
ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
  Darija Hrlić           Marijan Markovinović 
   

  


