
  
 

 

 
 
 
 
KLASA: 021-06/19-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-19-1 
Štefanje, 19. ožujka 2019. g. 
 
 

Na temelju članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Štefanje, (“Službeni vjesnik Općine Štefanje“ 

broj 03/13 i 05/13)  prema ukazanoj potrebi, a po prijedlogu Općinskog načelnika 

 

 

S A Z I V A M 
 

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Štefanje, koja će se održati 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) ,  u 

Štefanju u općinskoj vijećnici, a počinje s radom u 20,00 sati. 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći: 

 

D N E V N I    R E D: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 9. sjednice Općinskog vijeća održane 19. prosinca 2018. g. 
 

 Izvješća proračuna za 2018.g. 
 

2.     a) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2018. godinu s PROGRAMIMA  
    b) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu s     

      POGRAMIMA 
 c) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu  
 

3.     a) Financijsko izvješće proračuna za 1.1.-31.12.2018.g. 
              b) Odluka o usvajanju financijskog izvješća proračuna za 1.1.-31.12.2018.g. 

 
4.     a) Izvješće o radu općinskog načelnika za 7-12/2018.g. 

                           b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za 7-12/2018.g. 
 

5.     a) Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2018.g. 
 b) Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-
12/2018.g. 

 
 Gospodarenje otpadom:  
 

6.   a)  Izvješće o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2018.g. 
  b)  Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za   
      2018.g 
 

7.  a) Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na  
     području Općine Štefanje za 2018.g. 
 b) Odluka o usvajanju Izvješća o davanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog     
     otpada na području Općine Štefanje za 2018.g. 
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     8.    Izvješća o stanju projekata i projektiranja (izvještava usmeno općinski načelnik )  
 

a) Rekonstrukcija NRC 068 (u naselju Laminac) u općini Štefanje  
b) Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Štefanju  
c) Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Štefanje  
d) Izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni „Laminska“, Štefanje – faza II 
e) Rekonstrukcija društvenog doma Laminac (faza I i faza II) 
f)     Rekonstrukcija društvenog doma Gornja Šušnjara  
g)  Projektiranje rekonstrukcije društvenog doma Daskatica  
h)  Zaželi Štefanje 
i)      Izrada komunikacijskog plana - „Čuvajmo okoliš zajedno“  (Grad Čazma i Općina Štefanje) 
j)      Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada 
k)  Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (Grad Čazma i Garešnica, Općine Berek,  

 Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica) 
l)      Izrada Strateškog plana razvoja turizma Općine Štefanje za razdoblje od 2017. do 2022.g 
m)  Izrada projektne dokumentacije za Rekonstrukciju društvenog doma u Narti ( i sportske    

 dvorane)  
n)  Izrada projektne dokumentacije za uređenje i proširenje groblja u Štefanju  
o)  Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NRC 028 Štefanje –   

 Staro Štefanje 
p)  Projektiranje nogostupa kroz naselje Laminac  
q)  Uređenje Centra Narta 
r)      Novelacija projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda za naselja Općine Štefanje:  

 Gornja Šušnjara, Donja Šušnjara, Laminac – Ive, Starine i Blatnica 
s)  Projektiranje ceste D-43, nogostupa i sanitarne kanalizacije u naselju Štefanje 

   
9.       Pitanja, prijedlozi i informacije 
 

 
 
   

         Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                                                     Ivan Bilek, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O tome obavijest: 
- svim  vijećnicima (1-12)  
- Ivo Emić, općinski načelnik 
- Silvestar Štefović, potpredsjednik Županijske skupštine BBŽ, zamjenik načelnika 
- Mirela Mavrin, pročelnica  
- Judita Emić,  Savjet mladih OŠ 
- mediji 
- pismohrana. 


