
  
 

 
 
 
 
 
KLASA: 021-06/20-01/01  
URBROJ: 2110/03-01-20-3 
Štefanje, 13. svibnja 2020.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 
 

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Štefanje, koja će se održati 19. svibnja 2020.g. (utorak),  u 

Štefanju u općinskoj vijećnici, a počinje s radom u 19:00 sati. 

 

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći: 

 

 

D N E V N I    R E D: 
 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 30. prosinca 2019. godine 
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne 18. sjednice Općinskog vijeća održane elektronski                                       

17. travnja 2020.godine 
 

3. Izvješće Stožera civilne zaštite Općine Štefanje o provedbi mjera za suzbijanje širenja epidemije bolesti 
COVID-19 

 
Izvješća proračuna za 2019.g. 

 
4. a) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2019. godinu s PROGRAMIMA 

b) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu s PROGRAMIMA 
c) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu  
 

5. a) Financijsko izvješće proračuna za 1.1. – 31.12.2019.g.  
b) Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja proračuna Općine Štefanje za razdoblje siječanj-prosinac 
2019. godine 
 

6. a) Izvješće o radu općinskog načelnika za 7-12/2019.g.  
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za Općine Štefanje za razdoblje srpanj-
prosinac 2019. g.  
 

7. a) Izvješće o utrošku sredstava proračunske pričuve načelnika za 7-12/2019.g. 
b) Odluka o usvajanju izvješća načelnika o korištenju proračunske zalihe za razdoblje srpanj-prosinac 
2019.g. 
 

8. Izvješća Gospodarsko-komunalnog parka Štefanje d.o.o. 
a) Izvješće o radu Gospodarsko-komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2019. godinu  
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2019. 

godinu 
 

9. Izvješća Razvojne agencije Štefanje d.o.o. 
a) Izvješće o radu Razvojne agencije Štefanje d.o.o. za 2019. godinu  
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu Razvojne agencije Štefanje d.o.o. za 2019. godinu  

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

Općina Štefanje 
Općinsko vijeće 

 



      Gospodarenje otpadom:  
 

10. a) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2019.g. 
b) Odluka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Štefanje za 2019.g. 
 

11. a)   Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Štefanje za 2019.g. 
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine 

Štefanje za 2019.g 
 

     Savjet mladih Općine Štefanje: 
 

12. a) Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Općine Štefanje za 2019.g. 
             b) Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Štefanje za 2019.g. 
 
     Zaštita od požara:  
 

13. a) Izvješće Vatrogasne zajednice Općine Štefanje o stanju zaštite od požara na području Općine 
Štefanje za 2019. godinu  
b) Odluka o usvajanju Izvješća Vatrogasne zajednice Općine Štefanje o  stanju zaštite od požara na 
području Općine Štefanje za 2019. godinu 
 

14. Odluka o izmjeni Plana zaštite od požara za Općinu Štefanje  
 

15. Odluka o izmjeni Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Štefanje  
 

Civilna zaštita:  
 

16. Suglasnost na Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Štefanje 
 

17. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Štefanje 
 

Dimnjačarska služba:  
 

18. a) Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova – Gospodarsko – 
komunalni park Štefanje d.o.o. 
b) Suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na 

području Općine Štefanje 
 

PRORAČUN za 2020. godinu:  
 

19. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2020. godinu s PROGRAMIMA 
 

Poslovni prostori:  
 

20. a)   Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa HP - Hrvatska pošta d.d. za zakup  
      poslovnog prostora u domu Narta 
 
b) Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa HP - Hrvatska pošta d.d. za zakup 

poslovnog prostora u domu Štefanje 
 

c) Suglasnost na potpis Ugovora o zakupu poslovnog prostora u prizemlju društvenog doma Štefanje 
za obavljanje financijsko-uslužne djelatnosti (postavljanje bankomata) 

 
21. Suglasnost na Odluku o prijenosu investicijskih prava 

 
22. Odluka o usvajanju studije „Razvojna agencija Štefanje – strategija djelovanja u narednom 

petogodišnjem razdoblju s ciljem postizanja većinske samoodrživosti“ 
 

23.  Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada Policijske postaje Čazma u 2019. godini 
 

24.  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 Novaković, pročelnica JUO 
- Magdalena Štefović, Savjet mladih OŠ 
- mediji 
- pismohrana. 
 
 
 
 
 


