
  
 

 
 
 
 
 
 
KLASA: 021-06/21-01/01 
URBROJ: 2110/03-01-21-3 
Štefanje, 09. travnja 2021. godine 
 
 

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 
 

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Štefanje, koja će se održati 13. travnja 2021.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. Izbor članova Mandatnog povjerenstva 
 
2. Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva Općine Štefanje 

 
Stanka 
 

3. Izvješće Mandatnog povjerenstva 
 

4.   a) Verifikacija člana općinskog vijeća – Mandatno povjerenstvo 
                   b) Svečana prisega člana općinskog vijeća 
 
     RADNI DIO:  
 

5.    Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća održane elektronski 22. veljače 2021.g. 
 
     Odluke 
 

      6.   Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štefanje, KONAČNI 
                    PRIJEDLOG PLANA 
 

7.   Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Štefanje 
 

8.   Suglasnost na Odluku o prijenosu investicijskih prava – vodoopskrbna mreža naselja Blatnica u k.o.   
      Blatnica 

 

9.    a) Godišnji plan davanja koncesija 
       b) Odluka o usvajanju godišnjeg plana davanja koncesija 

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

    Izvješća proračuna za 2020.g. 
 

11. 
a) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Štefanje za 2020. godinu s PROGRAMIMA 
b) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu s PROGRAMIMA 
c) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu  

 
  REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko-bilogorska županija 

Općina Štefanje 
Općinsko vijeće 

 



12.  
a) Financijsko izvješće proračuna za 1.1. – 31.12.2020.g.  
b) Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja proračuna Općine Štefanje za razdoblje siječanj-prosinac 

2020. godine 
 

13. 
a) Izvješće o radu općinskog načelnika za 7-12/2020.g.  
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za Općine Štefanje za razdoblje srpanj-

prosinac 2020. g.  
 
14.    

a) Izvješće o korištenju proračunske zalihe načelnika za 7-12/2020.g. 
b) Odluka o usvajanju izvješća načelnika o korištenju proračunske zalihe za razdoblje srpanj-prosinac 

2020.g. 
 
15.  Izvješća Gospodarsko-komunalnog parka Štefanje d.o.o. 

a) Izvješće o radu Gospodarsko-komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2020. godinu  
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. za 2020. godinu 

 
16.   Izvješća Razvojne agencije Štefanje d.o.o. 

a) Izvješće o radu Razvojne agencije Štefanje d.o.o. za 2020. godinu  
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu Razvojne agencije Štefanje d.o.o. za 2020. godinu  

      
   Gospodarenje otpadom:  

 
 17.  

a) Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2020.g. 
b) Odluka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Štefanje za 2020.g. 
 
18. 

a) Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Štefanje za 2020.g. 
b) Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine 

Štefanje za 2020.g  
 
     Zaštita i spašavanje:  
 

19. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda - za 2021. godinu 
 
 20. 

a) Izvješće Vatrogasne zajednice Općine Štefanje o stanju zaštite od požara na području Općine Štefanje 
za 2020. godinu  

b) Odluka o usvajanju Izvješća Vatrogasne zajednice Općine Štefanje o  stanju zaštite od požara na 
području Općine Štefanje za 2020. godinu 

 
21. Izvješće o šteti nastaloj od potresa na području Općine Štefanje 

 
Dimnjačarska služba:  

 
22.  

a) Izvješće Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. o radu dimnjačarske službe za sezonu 2019-
2020.g 

b) Odluka o usvajanju Izvješće Gospodarsko komunalnog parka Štefanje d.o.o. o radu dimnjačarske 
službe za sezonu 2019.-2020.g 

 
     Savjet mladih Općine Štefanje: 
 

 23. 
a) Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Općine Štefanje za 2020.g. 
b) Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih Općine Štefanje za 2020.g. 

 
 
 
 



 
Godišnji programi 
 

24.   Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom,  
               privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u  
               vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štefanje u 2021. godini  
 

25.  Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u      
       2021. g 

      
       26.  Program utroška sredstava šumskog doprinosa 
 

PRORAČUN za 2021. godinu:  
 

 27.  Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Štefanje za 2021. godinu s PROGRAMIMA 
 

      Potpore 
 

       28. Odluka  o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u obitelji u 2021.g. 

 

       29. Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu osnovnoškolskog djeteta za 2021./2022.g 

 

       30. Odluka o isplati  bespovratne potpore za redovne srednjoškolce za školsku  godinu 2020./2021.g. 

 

       31.  Odluka o isplati bespovratne potpore za redovne studente za akademsku godinu 2020./2021.g. 

 

      32.  Odluka o isplati jednokratne potpore za umirovljenike s nižim prihodima s područja Općine  

        Štefanje  u 2021. godini 

 

33.  Suglasnost na Odluku načelnika o sufinanciranju sterilizacije i kastracija pasa i mačaka u 2021.  

        godini na području Općine Štefanje 

 
34. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu općine Štefanje 

 
     Ostalo 

 
        35. Zaključak o dopuni pisma namjere 

 
36.  Odluka o odobrenju financijske pomoći za obnavljanje crkve stradale u potresu u Župi Sv. Franje  
       Ksaverskog  - Gornji Viduševac na području Gline 

 
37.  Pitanja, prijedlozi i informacije  

 
 
 
                 Predsjednik Općinskog vijeća: 
                                                                                                                 Ivan Bilek, v.r. 
 
 
 
O tome obavijest: 
- svim vijećnicima  
- Ivo Emić, općinski načelnik 
- Silvestar Štefović, potpredsjednik Županijske skupštine BBŽ, zamjenik načelnika 
- Ana Šimunec, pročelnica JUO 
- Magdalena Štefović, Savjet mladih OŠ 
- Igor Novaković, zapovjednik VZO Štefanje 
- mediji 
- pismohrana. 
 


