
                      

     REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 

     Općina Štefanje  
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-06/18-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-18-8  
Štefanje, 10. rujna  2018. g. 
 

 

Z A P I S N I K 
 

 o radu 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 10. rujna 2018. g.                           
( ponedjeljak ) u Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,04 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 i Marijan Markovinović.  
 
Na sjednici su nazočni: Ivo Emić općinski načelnik, Silvestar Štefović zamjenik 

načelnika i potpredsjednik Županijske skupštine, Mirela Mavrin pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Štefanje te Darija Hrlić zapisničar.  

 
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: 
 
 

1.   Usvajanje zapisnika sa prethodne 6. sjednice Općinskog vijeća održane 19. lipnja 
2018.g. 
 
Izvješća za 2018. godinu:  
 
2.   a)  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu,  
      b)  Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu 
 
3.  a) Financijsko izvješće proračuna za 1.1.-30.06.2018.g. 
     b) Odluka o usvajanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.-30.06.2018.g.  
 
 4.  a) Izvješće o radu općinskog načelnika za 1-6/2018.g.  
      b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za 1-6/2018.g.  



 
   5.  a) Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 1-6/2018.g.  
        b) Odluka o usvajanju Izvješća načelnika o utrošku proračunske pričuve za 1-    
             6/2018.g.  

   6.  Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu     
   sa PROGRAMIMA 
 
Dimnjačarska služba:  
  
       7.  a) Izvješće o radu dimnjačarske službe za 2017/2018 g. 
            b) Odluka o usvajanju izvješća o radu dimnjačarske službe za 2017/2018 g. 
 
       8.  a) Plan dimnjačarske službe za 2018/2019.g.  
            b) Odluka o usvajanju Plana dimnjačarske službe za 2018/2019.g.  
 
Gospodarenje otpadom:  
 
       9.  Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i   
            mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Štefanje 
 
       10. a) Program proslave dana Općine Štefanje 15. rujna 2018. godine  
             b) Odluka o usvajanju Programa proslave dana Općine Štefanje 15. rujna   
                 2018.   godine  
 
        11. 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.  
 
 
AD.1. „Usvajanje zapisnika sa prethodne 6. sjednice Općinskog vijeća održane 19. 

lipnja 2018. g.“  
 
Bez rasprave jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvojen je Zapisnik sa 6. 

sjednice Općinskog vijeća održane 19. lipnja 2018.g.  
 
 
AD.2. „ Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu“ 
 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mirela Mavrin ukratko iznosi ostvarene 

prihode i utrošene rashode za obračunsko razdoblje te naglašava kako je najznačajniji prihod 
u ovoj godini porez i prirez na dohodak.  

U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem što je potrošeno s pozicije 3237 
intelektualne usluge, na što načelnik odgovara da će mu se naknadno dostaviti kartica.  

 
Nakon kraće rasprave sa 8 ( osam ) glasova „ZA“ i 2 ( dva ) glasa „SUZDRŽAN“ 

Općinsko vijeće usvaja  
 
 
 
 



O D L U K U  
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2018. godinu 

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

AD. 3. „Financijsko izvješće proračuna za 1.1.-30.6.2018.g. 
 
Predlagatelj Ivo Emić uvodno i vrlo opširno analizira financijsko izvješće. Iznosi kako 

se proračun dobro punio te kako se 200.000,00 kn od prethodne godine se uspjelo uspješno 
realizirati u prvih šest mjeseci.  

 
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.-30.6.2018.g. 

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

AD.4. „Izvješće o radu općinskog načelnika 1-6/2018.g.“ 
 
Predlagatelj Ivo Emić čitajući pismeno izvješće još dodatno usmeno dopunjuje i 

obrazlaže pojedine događaje za izvještajno razdoblje. Posebno iznosi projekte koji su se 
uspješno kandidirali te u kojoj su trenutno fazi.  

U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem tko će raditi strategiju za mjeru 
7.1.1., na što načelnik odgovara da će se provesti javna nabava kako nalaže zakon.  

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

O D L U K U  
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 1-6/2018.g. 

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

AD.5. „Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 1-6/2018.g.“ 
 
Predlagatelj Ivo Emić obrazlaže vijećnicima da je sa konta proračunske pričuve za 

razdoblje siječanj – lipanj 2018. isplaćeno: 1.000,00 kn umirovljenicima.  
 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja  
 

O D L U K U  
o usvajanju Izvješća načelnika o utrošku proračunske pričuve za 1-6/2018.g. 

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

AD.6. „Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu 
sa PROGRAMIMA“ 

 
Predlagatelj Ivo Emić obrazlaže da se nakon utvrđivanja rezultata poslovanja za 1-

6/2018  donose II. Izmjene i dopune proračuna kako bi se  proračun uskladio. Ukratko informira 
vijećnike o kandidiranim projektima.  

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



O D L U K U 
o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu sa         

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

 
Programi:  
- Druge izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture 
- Druge izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Općine Štefanje za 2018. g. 
- Druge izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Štefanje za 2018.g. 
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za Općinu Štefanje u 2018.g. prve izmjene 

i dopune 
 

 
AD.7. „Izvješće o radu dimnjačarske službe za 2017/2018 g.“  
 
Potpredsjednik Općinskog vijeća daje riječ direktoru Gospodarskog komunalnog parka 

Denisu Reščeku koji ukratko iznosi kako se zaposlio jedan dimnjačar te jedan pomoćni radnik. 
Također, iznosi kako područje Općine Štefanje prošlo četiri puta te kako se izlazi mještanima 
općine u susret te se obilazi teren i nakon radnog vremena.  

U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić sa pohvalama dimnjačara.  
 
Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja  
 

O D L U K U  
o usvajanju Izvješća o radu dimnjačarske službe za 2017/2018 g. 

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

 
AD.8. „Plan dimnjačarske službe za 2018/2019.g.“ 
 
Direktor Gospodarsko komunalnog parka Denis Rešček ukratko upoznaje vijećnike sa 

planom čišćenja dimnjaka na području Općine Štefanje.  
 
Bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 ( deset ) glasova „ZA“ usvaja 
 

O D L U K U  
o usvajanju Plana dimnjačarske službe za 2018/2019.g.  

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

AD. 9. „Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama 
za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Štefanje“ 

 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mirela Mavrin ukratko iznosi mjere za 

sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada te 
iznosi kako je za provođenje tih mjera nadležan komunalni redar i da je navedena obveza 
definirana Zakonom o održivom gospodarenju otpada.  

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

O D L U K U  
o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Štefanje 



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

AD.10. „Program proslave dana Općine Štefanje 15. rujna 2018. godine“ 
 
Predlagatelj ukratko upoznaje vijećnike s programom proslave za dan Općine Štefanje. 

Svečana sjednica će se održati u domu u Šefanju gdje će biti i svečani ručak u organizaciji 
OPG Kiđemet. Također, upoznaje vijećnike sa popisom uzvanika. Ističe kako su pozivnice 
poslane po gradovima, općinama, počasnim građanima, uredu župana… 

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

O D L U K U  
o usvajanju Programa proslave dana Općine Štefanje 15. rujna 2018. godine 

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

 
AD.11. „Pitanja, prijedlozi i informacije“ 
 
Vijećnik Filip Vusić postavlja pitanje zašto za mjeru 7.4.1. nije ništa kandidirano ove 

godine, s obzirom da nije dobio materijale na stol, te koliko je Razvojna agencija napravila 
investicijske studije. Načelnik ukratko govori o poslovima Razvojne agencije.  

Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike sa dopisom iz Općine Lovas koja traži zahtjev 
za pomoć pri obilježavanju tragedije za vrijeme Domovinskog rata te predlaže da im se 
pomogne sa 3.000,00 kuna, na što su vijećnici pristali. 

U raspravu se uključuje vijećnica Andrea Kašnik te se zahvaljuje načelniku za pomoć 
oko promjene ograde u Područnoj školi Laminac, jer je stara bila u lošem stanju. 

U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić iznoseći kako je dom u Starom Štefanju 
u lošem stanju jer krov prokišnjava te moli da se taj problem što prije riješi. Načelnik se 
nadovezuje i govori kako će se probati ta šteta što prije riješiti kao i dom u Narti.  

U raspravu se uključuje vijećnik Ivan Šimunović te se zahvaljuje načelniku što je u 
Donjoj Šušnjari na dječjem igralištu napravljen poligon jer je za vrijeme održavanja Svete Ane 
bilo lakše održati vatrogasno natjecanje.  

Potpredsjednik Ivan Forjan također ističe kako su mještani Laminca zamolili da se na 
kapelici u Lamincu naprave limarski radovi jer je krovište u lošem stanju.  

 
 
Sjednica zaključena u 21:28 sati. 
 
 
 
 
ZAPISNIČAR:      POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 

              Darija Hrlić          Ivan Forjan  
 

 
 

 

 


