
                    

       REPUBLIKA HRVATSKA 
Bjelovarsko-bilogorska županija 
            Općina Štefanje  
            Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-06/19-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-19-4 
Štefanje, 09. svibnja 2019. g.  
 
 

Z A P I S N I K 
 

 o radu 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Štefanje održane 09. svibnja 2019. g.                           
(četvrtak) u Štefanju, u vijećnici Općinskog vijeća, a započela je sa radom u 20,06 sati.  
  

Nazočni vijećnici: Ivan Bilek, Ivan Forjan, Mirko Golubić, Andrea Kašnik, Adela 
Pavlović, Ana Šimunec, Ivan Šimunović, Ana Špoljar Kiđemet, Filip Vusić i Dobrivoj 
Božičković. 

 
Nenazočni vijećnici: Jovana Božičković i Ivan Međimorec. 
 
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 direkor Gospodarsko komunalnog parka 
Štefanje, Darija Hrlić zapisničar te predstavnici medija Super radio.  

 
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.  

 
D N E V N I    R E D: 

 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 10. sjednice Općinskog vijeća održane 28. 
ožujka 2019. g. 

 
2. Izvješća Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.  

 
a) Financijsko izvješće za 2018. godinu  
b) Izvješće o radu za 2018. godinu  

 
3. Izvješća Razvojne agencije Štefanje d.o.o.   

 
a) Financijsko izvješće za 2018. godinu  
b) Izvješće o radu za 2018. godinu  

 



4. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu 
s    PROGRAMIMA 

 
5. Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje  

 
6. Odluka o objavi poziva za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih 

Općine Štefanje  
 

7. Suglasnost na prijedlog Odluke načelnika o raspisivanju javnog natječaja za 
davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje (poslovni 
prostor u Društvenom domu – prizemlje)  

 
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Štefanje  

 
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova 

Povjerenstva za Statut i Poslovnik  
 

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Odbora za međunarodnu 
suradnju i EU fondove Općine Štefanje 

 
11. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štefanje  
 

12. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma (strateški plan) Općine Štefanje za 
razdoblje 2018. – 2023.  

 
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj pomoći za opremu 

osnovnoškolskog djeteta za školsku godinu 2019/2020.  
 

14. Odluka o pokroviteljstvu za proslavu 70. godina DVD-a Donja Šušnjara  
 

15. Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada PP Čazma u 2018.g. 
 

16. Razno i informacije:  
 
a) Informacija o mreži škola Osnovne škole Štefanje,  
b) Informacija o uvođenju informacijskog sustava dostave materijala za 

sjednice općinskog vijeća, 
c) Informacija o stanju duga za poslovni prostor u Društvenom domu Laminac 

– trgovina 
 

Vijećnik Ivan Forjan uključuje se u raspravu s prijedlogom da se točka 8. „Odluka o  
izmjenama i dopunama Statuta“ odgodi za idući dnevni red, s obzirom da se na ovoj sjednici 
bira 3. član Odbora za Statut i Poslovnik.  
  U raspravu se uključuje pročelnica JUO Mirela Mavrin te navodi da Odbor za Statut i 
Poslovnik može pravovaljano davati prijedloge i bez prisutnosti 3. člana.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Mirko Golubić s pitanjem je li Odbor za Statut i 
Poslovnik bio sazvan za ovu točku dnevnog reda, na što mu vijećnik Ivan Forjan, ujedno i član 
Odbora za Statut i Poslovnik odgovara da se obor nije sastao te predlaže da se dnevni red da 
na usvajanje općinskom vijeću bez točke 8.  
 Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća Ivan Bilek daje prijedlog dnevnog reda 
vijećnika Ivana Forjana na usvajanje bez točke 8.  
 
 Sa 4 (četiri) glasa „ZA“ i 6 (šest) glasova „PROTIV“ predloženi dnevni red nije usvojen. 
  



 Predsjednik vijeća Ivan Bilek daje dnevni red na usvajanje. 
 
 Sa 6 (šest) glasova „ZA“ i 4 (četiri) glasa „PROTIV“ dnevni red je usvojen.  
 

Prelazi se na sam rad sjednice po točkama dnevnog reda.  
 
AD.1.“ Usvajanje zapisnika s prethodne 10. sjednice Općinskog vijeća održane 28. ožujka  
           2019. g.“ 
 
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s naznakom da zapisnik nije dobro napisan 
jer ne sadrži sve navode o raspravama i obrazloženjima. Pročelnica JUO Mirela Mavrin ukratko 
obrazlaže da se zapisnik ne piše opsežno već da su u njemu zapisi koje zapisničar smatra da 
su bitni za raspravu o temi odnosno točci dnevnog reda, a ukoliko se želi da nešto uđe u 
zapisnik to mora naglasiti podizanjem ruku i naznakom da traženi navod uđe u zapisnik.  
 
 Nakon kraće rasprave sa 9 (devet) glasova „ZA“ i 1 (jednim) glasom „PROTIV“ usvojen 
je zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća održane 28. ožujka 2019. g. 
 
AD.2. „Izvješća Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o.“ 

a) Financijsko izvješće za 2018. godinu  
b) Izvješće o radu za 2018. godinu 

 
Uz saziv sjednice vijećnici su dobili pisano izvješće o radu i kompletno Financijsko 

izvješće o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje za 2018. godinu.  
 

Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike s radom Gospodarsko komunalnog  
parka Štefanje d.o.o., te daje riječ direktoru Denisu Reščeku.  
 Denis Rešček dodatno još vrlo opširno upoznaje vijećnike o radu poduzeća i 
aktivnostima Gospodarsko komunalnog parka. Ističe da djelatnosti koje Gospodarsko 
komunalni park pruža Općini Štefanje su slijedeće: upravljanje i održavanja groblja na području 
Općine, održavanje objekata u vlasništvu Općine, Upravljanje GZ Laminska, uređenje 
nerazvrstanih i lokalnih cesta, zimska služba, dimnjačarska služba, vatrogasna služba, 
administrativno tehničke pomoć Općini Štefanje te informatička pomoć. Također, upoznaje 
vijećnike o rezultatima financijskog poslovanja u 2018. godini. Prihodi su 888.696,  a rashodi 
819.974.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Ivan Forjan s pohvalom za rad Gospodarsko 
komunalnog parka Štefanje.  
 U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić s pitanjem je li se Općina Štefanje ili 
Gospodarsko komunalni park prijavili na natječaj za komunalnu infrastrukturu pri Ministarstvu 
graditeljstva, na što načelnik Ivo Emić odgovara kako je Općina Štefanje prijavila se na natječaj 
ali nije ostvarila pozitivne rezultate.   
 
 Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno sa 10 (deset) glasova „ZA“ usvaja  
  

IZVJEŠĆE 
Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. 

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

AD.3. „Izvješća Razvojne agencije Štefanje d.o.o.“ 
a) Financijsko izvješće za 2018. godinu  
b) Izvješće o radu za 2018. godinu  

 
Uz saziv sjednice vijećnici su dobili pisano izvješće o radu i kompletno Financijsko 

izvješće o radu Razvojne agencije za 2018. godinu.  
 



Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike s radom Razvojne agencije Štefanje. 
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mirela Mavrin detaljno vrlo opširno iznosi 

poslove Razvojne agencije Štefanje te upoznaje vijećnike o rezultatima poslovanja. Između 
ostalog iznosi da ukupni rashodi obračunati rashodi poslovanja iznose 202.107 kn među 
kojima su i obračunati rashodi plaće za prosinac koje će se tek isplatiti iduće godine. Ukupno 
ostvareni prihodi poslovanja su 196.000 kn iz čega proizlazi računovodstveni manjak prihoda 
od 6.107 kn. Na žiro računu s 31. prosinca Razvojna agencija ima 35.023 kn.  

U raspravu se uključuje vijećnik Filip Vusić komentirajući rad Razvojne agencije 
Štefanje. Između ostalog ističe:  

- da je u Izvješću naveden Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za što 
zaključuje da je žali Bože truda, s obzirom da nije donesen na vrijeme, da ga 
Ministarstvo nije potvrdilo, te da ga županija sada „pretumbava“;   

- pripremu dokumentacije za kandidaturu te ga zanima za koje to projekte, te navodi 
da vjerojatno za one komunalne infrastrukture što nije prošlo;  

- iznosi da u Izvješću piše da je veći broj zainteresiranih mještana dobilo savjete o 
natječajima iz poljoprivrede, energetske učinkovitosti itd., te ističe da pošto on radi 
isti taj posao i mjesečno odradi od 40 do 50 ljudi to mu oduzima jako malo vremena 
te smatra da je žalosno da se nešto tako uopće piše u Izvješću, a i upitno je koliko 
zaposlenici Razvojne agencije imaju dobre informacije, kvalitetne informacije i 
mogu ih dati. Ako su već stavili to u izvješće onda ga zanima koliko je to 
poljoprivrednika i koji su to poljoprivrednici dobili savjet iz mjera ruralnog razvoja.  

- Na kraju iznosi da poslovanje u minusu ne želi uopće komentirati i da poduzeće 
koje posluje godinu dana je trebalo nešto fakturirati makar od strane Općine, te 
ističe da kada njemu kao vijećniku dođe na stol da ne bude poslovanje u minusu.  

 
Predlagatelj Ivo Emić ukratko daje obrazloženje vijećniku Filipu Vusiću na njegovu 

raspravu koji se odnose na rad Razvojne Agencije kao i poslovi vezani za tehničku pripremu 
za kandidiranje projekata te ističe da su rad i poslovi Razvojne agencije detaljno opisani u 
materijalima koje su dobili svi vijećnici i da je Razvojna agencija od kada je osnovana 
poboljšala rad i učinkovitost Općine Štefanje.  

 
Nakon rasprave Općinsko vijeće sa 8 (osam) glasova „ZA“ i 2 (dva) glasa PROTIV 

usvaja  
  
 
 

IZVJEŠĆE 
Razvojne agencije Štefanje d.o.o 

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

 
AD.4. „Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu s    
PROGRAMIMA“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić ukratko upoznaje vijećnike o izmjenama i dopunama u Proračunu 
te o stanju svih projekata koji su kandidirani.  
 
Vijećnica Adela Golubić napušta sjednicu u 21:21 sati.  
Predsjednik vijeća Ivan Bilek konstatira da je vijećnica Adela Golubić napustila sjednicu i da je 
sada na sjednici nazočno 9 vijećnika. 
 
 I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.g. 
 Zamjenik načelnika Silvestar Štefović, ujedno i predsjednik Odbora za društvene 
djelatnosti predlaže I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 
na području Općine Štefanje za 2019. godinu te navodi da su planom predviđena sredstva u 



visini 487 tis.kuna, te da se izmjena i dopunama programa planira povećanje od 8.tis. kuna, a 
koje se odnose na sredstva za rad nacionalnih manjina u iznosu 3 tis.kuna i tekuće donacije 
Župi Štefanje u iznosu 5 tis.kuna. Ostala planirana sredstva za kulturu i rad udruga građana, 
održavanje manifestacija, obrazovanje i školstvo, šport, socijalnu skrb i zdravstvo, te za rad 
političkih stranaka ostaju nepromijenjena.  
 
 I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. 
   Denis Rešček o Programu održavanja komunalne infrastrukture Općine Štefanje za 
2019. g. izložio je redom stavke programa koje se odnose na izmjene i dopune održavanja 
nerazvrstanih cesta, javnih površina, groblja, javne rasvjete po stavkama programa.  
 
 I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2019.g.  
 Ivo Emić upoznaje vijećnike o stavkama sredstava za ostvarivanje programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture te o građevinama koje se planiraju realizirati te 
napominje da su sredstva usklađena nakon provedbe javne nabave za kandidirane projekte.  
 
 Bez rasprave Općinsko vijeće sa 7 (sedam) glasova „ZA“ i 2 (dva) glasa „SUZDRŽAN“  
usvaja  
 

O D L U K U  
o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu s PROGRAMIMA:  

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2019.g. 
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. 

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
AD.5. „Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić iznosi da se prijedlogom ove Odluke ukida prirez porezu na 
dohodak te se vrijednost poreza na kuće za odmor s dosadašnjih 15 kuna po četvornom metru, 
smanjuje na 5 kuna po četvornom metru, a Odluka se primjenjuje od 01. siječnja 2020. godine, 
osim prirezu poreza na dohodak koji se primjenjuje mjesec nakon objave u Narodnim 
novinama.  
 
 Vijećnik Filip Vusić naglašava da je on „ZA - za smanjenje!“   
 
 Bez rasprave jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ Općinsko vijeće usvaja 
 

O D L U K U  
o općinskim porezima Općine Štefanje 

(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
AD.6. „Odluka o objavi poziva za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine 
Štefanje“ 
 
 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mirela Mavrin ukratko upoznaje vijećnike da 
je mandat članova savjeta mladih istekao te koji je način izbora članova Savjeta mladih te 
naglašava da konstituirajuću sjednicu mora sazvati predsjednik Općinskog vijeća. Također 
iznosi da se ovom Odlukom pokreće postupak objave javnog poziva za pokretanje postupka 
izbora članova Savjeta mladih Općine Štefanje.  
 
 Bez rasprave jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ Općinsko vijeće usvaja  
 

O D L U K U 



o pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Štefanje 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
AD.7. „Suglasnost na prijedlog Odluke načelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u 
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Štefanje (poslovni prostor u Društvenom domu 
– prizemlje)“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike kako je bio raspisan natječaj za frizerski salon 
ali da se nitko nije javio te sada predlaže da početna cijena za zakup poslovnog prostora bude 
1 kunu. 
  

Bez rasprave jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ Općinsko vijeće daje  
 

 
S U G L A S N O S T  

na prijedlog Odluke načelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Štefanje (poslovni prostor u Društvenom domu – prizemlje) 

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

AD.8. „Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Štefanje“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić predlaže da se donesu izmjene i dopune Statuta, a vezano za 
odredbe o mjesnim odborima. U prijedlogu izmjena Statuta se navodi da Općina Štefanje nema 
osnovanih mjesnih odbora, ali se mogu osnovati sukladno odredbama Zakona i Statuta.  
 
Bez rasprave sa 7 (sedam) glasova „ZA“ i 2 (dva) glasa „PROTIV“ Općinsko vijeće usvaja  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Štefanje 

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

 
AD.9. „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva 
za Statut i Poslovnik“ 
 
 Predsjednik vijeća Ivan Bilek riječ daje vijećnici Ani Šimunec predsjednici Povjerenstva 
za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Štefanje koja predlaže izmjene i dopune Odluke 
o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut i Poslovnik s obzirom na činjenicu da 
je član povjerenstva Marijan Markovinović preminuo. Prijedlog jedne trećine vijećnika je Ivan 
Bilek.  
 
 Bez rasprave jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ Općinsko vijeće usvaja 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za Statut i 

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

 
AD.10. „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Odbora za međunarodnu suradnju 
i EU fondove Općine Štefanje“ 
 
 Predsjednik vijeća Ivan Bilek konstatira da je razlog izmjene ove Odluke isti kao i za 
prethodnu, odnosno nakon preminulog Marijana Markovinovića mora se izabrati novi član 
Odbora za međunarodnu suradnju i EU fondove Općine Štefanje. Prijedlog za člana Odbora 
za međunarodnu suradnju i EU fondove Općine Štefanje je Ivan Bilek.  



 
 Bez rasprave jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ Općinsko vijeće usvaja 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru Odbora za međunarodnu suradnju i EU fondove 

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

 
AD.11. „Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Štefanje“ 
 
 Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mirela Mavrin iznosi kako se u ovoj Odluci 
ne mijenjaju koeficijenti koji su do sada, već se dodaju koeficijenti za radno mjesto više i visoke 
stručna sprema, odnosno stručnog suradnika i višeg stručnog suradnika jer do kraja godine 
planira zapošljavanje jednog službenika za radno mjesto viši stručni suradnik za upravne 
poslove.   
 
 Bez rasprave sa 8 (osam) glasova „ZA“ i 1 (jednim) glasom „SUZDRŽAN“ Općinsko 
vijeće 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.12. „Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma (strateški plan) Općine Štefanje za 
razdoblje 2018. – 2023.“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić upoznaje vijećnike o održanim radionicama vezano za Strategiju 
razvoja turizma (strateški plan). Također iznosi kako je obavijest o javnom uvidu i nacrt 
Strategije objavljen na službenim stranicama, a navedeno se emitiralo i na Super radiju te javni 
uvid odnosno javna rasprava završena te da nije bilo primjedbi javnosti. Dobiveno je i Mišljenje 
Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj BBŽ da nije potrebno provesti 
ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.  
  
 Bez rasprave jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ Općinsko vijeće usvaja 
 

O D L U K U 
o usvajanju Strategije razvoja turizma (strateški plan) Općine Štefanje za razdoblje 2018. – 

2023. 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
AD.13. „Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog 
djeteta za školsku godinu 2019/2020.“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić iznosi da je Vlada RH osigurala sredstva za kupnju knjiga 
osnovnoškolaca te predlaže da se izmjeni Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu 
osnovnoškolskog djeteta te da se umjesto „kupnje školskih knjiga“ sredstva osiguraju samo za 
opremanje osnovnoškolskog djeteta. Također iznosi da da je vijećnica Andrea Kašnik 
predložila da se kupi i potrebni materijal za školu.  

Vijećnica Andrea Kašnik uključuje se sa komentarom da će napraviti predložak 
potrebnog materijala te da će konačnu cijenu znati poslije 01. lipnja. 

 
Nakon kraće rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ usvaja  

 



O D L U K U 
o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za 

školsku godinu 2019/2020. 
(tekst odluke nalazi se u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

 
AD.14. „Odluka o pokroviteljstvu za proslavu 70. godina DVD-a Donja Šušnjara“ 
 
 Predlagatelj Ivo Emić predlaže da se donese Odluka o pokroviteljstvu za proslavu 70. 
godina DVD-a Donja Šušnjara. Iznos odobrenih sredstava iznosi 20.000,00 kuna.  
 
 Bez rasprave jednoglasno sa 9 (devet) glasova „ZA“ Općinsko vijeće usvaja 
 

O D L U K U 
o pokroviteljstvu za proslavu 70. godina DVD-a Donja Šušnjara 

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

AD.15. „Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada PP Čazma u 2018.g.“ 
 
 Načelnik Ivo Emić iznosi da je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja 
Čazma dostavilo Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada PP Čazma za 
2018. godinu te govori kako pokazatelji pokazuju da je bilo smanjenja prekršaja i krivičnih dijela 
na području Općine Štefanje.  
 
AD.16. „Razno i informacije:  

a) Informacija o mreži škola Osnovne škole Štefanje,  
b) Informacija o uvođenju informacijskog sustava dostave materijala za sjednice 

općinskog vijeća, 
c) Informacija o stanju duga za poslovni prostor u Društvenom domu Laminac – trgovina 

 
a) Informacija o mreži škola Osnovne škole Štefanje 

 
Načelnik Ivo Emić upoznaje vijećnike sa dopisom ravnateljice Osnovne škole Štefanje 

u kojem je zatražila da se raspravi o mreži škola. Iznosi da škola Štefanje trenutno ima oko 
80-ak učenika, a potrebno je 150 učenika kako se škola ne bi ukinula.  
 

b) Informacija o uvođenju informacijskog sustava dostave materijala za sjednice 
općinskog vijeća 

 
Načelnik Ivo Emić iznosi da ako vijećnici smatraju da je potrebno nabaviti tablete ili  

laptope za sjednice općinskog vijeća da se bude nabavilo. Načelnik zaključuje da će se za 
sljedeću sjednicu općinskog vijeća prikupiti ponude da se vidi koliko je sredstava potrebno za 
tu realizaciju.  
  

c) Informacija o stanju duga za poslovni prostor u Društvenom domu Laminac – trgovina 
 

Načelnik Ivo Emić upoznaje vijećnike sa stanjem duga za poslovni prostor u 
Društvenom domu Laminac koji se koristi kao trgovina te ističe da ukoliko se dug ne riješi u 
kratkom roku morati će se prisilno naplatiti.  
 Vijećnik Ivan Forjan ističe da u trgovini ima sve manje potrebnih namirnica i da je 
trgovina potrebna za mještane naselja Laminac.  
 Vijećnik Filip Vusić uključuje se u raspravu sa prijedlogom da se sa gosp. Ivekovićem 
proba riješiti dug dogovorom, na što načelnik Ivo Emić odgovara da je bio pozvan da dođe u 
Općinu ali se nije odazvao.  
  
 



 Načelnik Ivo Emić upoznaje vijećnike o pozivu na koncert povodom Dana branitelja 
grada Zagreba i Dana grada Zagreba, te svečane proslave 30-te godišnjice pjesme „NE 
DIRAJTE MI RAVNICU“, te predlaže da Štefanjska zvona sudjeluju na tom koncertu. Vijećnici 
su se složili sa prijedlogom načelnika.  

 
 
 Vijećnik Mirko Golubić uključuje se u raspravu sa pitanjem koje se odnosi na Odluku o 
subvenciji o ispitivanju plodnosti tla. Načelnik Ivo Emić iznosi da postoji tvrtka Labosan iz 
Zagreba koja se time bavi te da je sa njima bio održan sastanak.  
 
 
 Sjednica zaključena u 22:37 sati.  
 
 
 
 ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
   Darija Hrlić                  Ivan Bilek  
 


