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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

 
Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/21), i članka 

30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ br. 1/21 – potpuni tekst) Općinsko 
vijeće Općine Štefanje donijelo je na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022.godine, sljedeću  
 
 

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja 
komunalnog otpada na području Općine Štefanje 

 
 

UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se  način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja otpada na području 

općine Štefanje putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada 

ovlaštenoj osobi za obradu otpada ( u daljnjem tekstu: Odluka). 

 
(2) Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Javna usluga)  je usluga od 

općeg interesa i podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne 

usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi 

za obradu takovoga otpada.  

 
(3) Ovom Odlukom propisuje se:  

1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada , 

2. kategorije korisnika javne usluge;  

3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,  

4. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima, 

5. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, 

6. područja pružanja javne usluge, 

7. način pružanja javne usluge: odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge, odredbe o 

načinu korištenja zajedničkog spremnika, odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge 

za pojedinog korisnika usluge, odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru 

javne usluge;  način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge 

kućanstva i pravne osobe ili fizičke  osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije 

postignut sporazum i njihovim udjelima,  

8. odredbe o korištenju javnih površina za prikupljanje otpada 

9. obveze davatelja usluge, 

10. obveze korisnika usluge, 

11. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti 

uključujući elementarne nepogode, katastrofe i slično, 

12. odredbe o načinu podnošenja prigovora u postupanju po prigovoru građana na neugodu 

uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, 

13. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena, 

14. odredbe o utvrđivanju kriterija za umanjenje cijene javne usluge; 

15. odredbe o kriterijima za određivanje korisnika javne usluge u čije ime Općina Štefanje preuzima 

obvezu sufinanciranja cijene javne usluge, 

16. odredbe o ugovornoj kazni, 

17. opći uvjeti ugovora s korisnicima (Prilog 1. Odluke). 
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Članak 2. 
 

(1)Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području Općine Štefanje definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom (u daljnjem 
tekstu: Zakon) i drugim podzakonskih aktima donesenim na temelju Zakona.  
 
(2)Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci su rodno neutralni.  
 

Članak 3. 
 

Na području Općine Štefanje javnu uslugu pruža gospodarski subjekt kojemu se povjeri pružanje 
javne usluge temeljem ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: davatelj javne usluge).  

 
Članak 4. 

 
(1)Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik 
posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kad je vlasnik 
nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o 
tome obavijestio davatelja javne usluge ili stvarni korisnik nekretnine.  
 
(2)Skupina korisnika javne usluge može, na vlastiti zahtjev i sukladno međusobnom sporazumu, 
zajednički nastupati prema davatelju javne usluge.  
 
Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja 
 

Članak 5. 
 

(1)Kriterij obračuna količine otpada u obračunskom razdoblju je volumen spremnika miješanog 
komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. 
 
(2)Obračunsko razdoblje određuje se u mjesečnim obračunskim razdobljima, počinje prvog dana u 
mjesecu, a završava zadnjeg dana u istome mjesecu.  
 
(3)Davatelj javne usluge će korisnicima izdati mjesečni račun za izvršenu uslugu ovisno o predanoj 
količini miješanog komunalnog otpada za prethodno obračunsko razdoblje. Dospijeće mjesečnog 
računa je 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. 
Kategorije korisnika javne usluge 
 

Članak 6. 
 
(1) Korisnici javne usluge razvrstavaju se u kategorije ovisno o načinu korištenja nekretnine: 

 
1. korisnik kućanstvo  
2. korisnik koji nije kućanstvo – (drugi izvori komunalnog otpada) 

 
(2) Korisnik kućanstvo je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi, trajno ili povremeno, u svrhu 
stanovanja (npr. vlasnici/korisnici stanova, kuća, nekretnina za odmor). 
 
(3)Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika 
kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje iznajmljivače koji kao 
fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje 
ugostiteljska djelatnost.  
 
(4)Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju 
korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu 
za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo u kojem slučaju ima prava i obveze korisnika kategorije koji 
nije kućanstvo.  
 
Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje komunalnog otpada 
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Članak 7. 

 
(1)Standardne veličine spremnika određuju se kako bi se omogućilo njihovo pražnjenje pomoću 
specijalnih komunalnih vozila sa sustavima za podizanje spremnika, u skladu s uvjetima zaštite na 
radu.  
 
(2)Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada,  reciklabilnog 
otpada, biootpada i ostalih vrsta otpada u okviru javne usluge na obračunskom mjestu korisnika javne 
usluge na području Općine Štefanje jesu: 80 litara, 120 litara, 240 litara, 1100 litara, kontejner 5 m3 i 
kontejner 7 m3. Navedeni standardni spremnici koriste se na sljedeći način: 
 

• spremnici zapremnine 80 l koriste se isključivo za sakupljanje biootpada;  

• spremnici zapremnine 120 l i 240 l koriste se za sakupljanje komunalnog otpada od svih 

kategorija korisnika;  

• vrećica s logotipom davatelja usluge zapremnine 120 litara koriste se za sakupljanje 

komunalnog otpada od korisnika kategorije kućanstvo;   

• spremnici zapremnine 240 l i 1100 l koriste se za sakupljanje  komunalnog otpada kod 

korisnika kategorije kućanstvo u višestambenim zgradama kao i za nepristupačna područja 

kada više korisnika koristi zajednički spremnik;  

• spremnici zapremnine 1100 l, 5 m3, 7 m3 i drugi koje davatelj javne usluge može ponuditi 

korisniku javne usluge, koriste se za sakupljanje reciklabilnog otpada na javnoj površini, 

komunalnog otpada kod korisnika koji nije kućanstvo, a kod korisnika kategorije kućanstvo 

samo u slučaju iznimne potrebe, u dogovoru između korisnika javne usluge i davatelja javne 

usluge i naplatu prema Cjeniku davatelja javne usluge;  

• u okviru javne usluge korisnik može imati najviše jedan spremnik odgovarajuće zapremnine za 

svaku pojedinu vrstu otpada, osim u slučaju iz podtočke 4. ovog stavka kad na istom 

obračunskom mjestu može biti više spremnika koje korisnici zajednički koriste.  

 
(3) Iznimno, osim u navedenim spremnicima, komunalni otpad se može prikupljati i u odgovarajućim 
vrećicama koje osigurava davatelj javne usluge, ukoliko korisnik javne usluge nema mogućnost 
smještaja standardnog spremnika u vlastitom prostoru ili ukoliko je količina otpada koju predaje veća 
od one koja stane u spremnik koji koristi.   
 

 Članak 8. 
 
(1)Spremnici za sakupljanje otpada moraju biti nepropusni za tekućine, s poklopcem. Spremnici za 
pojedine vrste komunalnog otpada kod korisnika javne usluge moraju sadržavati natpis s nazivom 
davatelja javne usluge, oznaku koja je u evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena 
korisniku javne usluge i obračunskom mjestu te naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.  
 
(2)Spremnik za miješani komunalni otpad mora biti opremljen elektroničkim čipom radi mogućnosti 
osiguravanja dokaza o izvršenoj usluzi. 
 
 
Najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima 
 

Članak 9. 
 

(1)Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju komunalnog otpada 
na obračunskom mjestu korisnika:  

• miješanog komunalnog otpada najmanje tri puta tijekom obračunskog razdoblja; 

• reciklabilnog otpada (otpadnog papira i kartona i otpadne plastike) najmanje jednom tijekom 

obračunskog razdoblja; 

• glomaznog komunalnog otpada jednom godišnje; 

• biotpada jednom tjedno u ljetnom razdoblju odnosno dva puta mjesečno u zimskim 

mjesecima.   
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(2) Plan s danima i okvirnim vremenom primopredaje komunalnog otpada prema područjima, 
kategorijama korisnika i vrstama otpada sastavni je dio obavijesti o odvozu komunalnog otpada.  
 
(3)Iznimno od navedenog, načelnik Općine Štefanje može odrediti da se broj tjednih odvoza, na 
cijelom području Općine Štefanje ili u određenim dijelovima općine, uredi na drugačiji način, a 
sukladno stvarnim potrebama.   
 
Područje pružanja javne usluge 
 

Članak 10. 
 

(1) Davatelj javne usluge dužan je javnu uslugu pružati na čitavom administrativnom području općine 
Štefanje.  
 
 
Način pružanja i korištenja javne usluge 
 

Članak 11. 
 

(1)Davatelj javne usluge pruža, a korisnik javne usluge koristi javnu uslugu na sljedeći način: 
 

1. Korisniku javne usluge mora se osigurati mogućnost odvojene primopredaje komunalnog 

otpada, putem spremnika odgovarajućih veličina i vrsta određenih ovom Odlukom, na 

njegovom obračunskom mjestu; i/ili javnoj površini, korištenjem reciklažnih dvorišta te 

odvozom glomaznog komunalnog otpada jednom godišnje, bez naknade, s adrese 

obračunskog mjesta korisnika javne usluge; 

2. korisniku javne usluge mora se osigurati odvojena primopredaja miješanog komunalnog 

otpada i reciklabilnog otpada, koja se obavlja putem spremnika na lokaciji obračunskog mjesta 

korisnika usluge; i/ili javnoj površini; korištenjem reciklažnog dvorišta; 

3. korisnik javne usluge može odabrati zbrinjavanje biootpada kompostiranjem u vlastitom 

kućanstvu ili odvozom biootpada odvojeno prikupljenog u odgovarajućem spremniku o čemu 

se korisnik očituje u sklopu Izjave o načinu korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada; 

4. Korisnici na istom obračunskom mjestu zajednički odgovaraju za obveze nastale zajedničkim 

korištenjem spremnika; Svaki korisnik javne usluge koji koristi zajednički spremnik dužan je 

postupati s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu na način koji ne dovodi u opasnost 

ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode 

drugoj osobi zbog mirisa otpada; 

5. korisniku javne usluge kategorije kućanstvo mora se omogućiti odvojena predaja glomaznog 

komunalnog otpada u reciklažnom dvorištu, te sukladno rasporedu odvoza davatelja javne 

usluge jednom godišnje u količini ne većoj od 2 m3, bez naplate.  Korisnik je dužan, sukladno 

obavijesti davatelja javne usluge, pravovremeno podnijeti zahtjev za odvoz glomaznog 

otpada. U zahtjevu za odvoz glomaznog otpada potrebno je navesti koje vrste i količine 

otpada namjerava predati prilikom odvoza te otpad odložiti na površinu dostupnu vozilima 

davatelja javne usluge;0 

6. Korisniku javne usluge mora se omogućiti odvojena predaja otpada određenog posebnim 

propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu.  

 
(2)Na zahtjev korisnika javne usluge, uz naplatu sukladno Cjeniku davatelja javne usluge, pružaju se 
sljedeće usluge:  
 

1. preuzimanje otpada iz stavka 1. ovog članka u slučaju iznimne potrebe za preuzimanjem veće 

količine otpada od uobičajene; 

2. preuzimanje glomaznog otpada, osim preuzimanja glomaznog otpada iz točke 4. stavka 1. 

ovog članka.  
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(3)Korisnik koji koristi kućno kompostiranje biootpada dužan je koristiti vlastiti komposter. Korisnik 
javne usluge obvezuje se djelatnicima davatelja javne usluge ili drugim osobama ovlaštenim za 
nadzor provedbe ove Odluke omogućiti pristup na svoju nekretninu i uvid u stanje kompostera i 
provedbu kućnog kompostiranja. Korisnik javne usluge dužan je kućno kompostiranje provoditi 
sukladno uputama davatelja javne usluge te odredbama Zakona i odgovarajućih propisa.  
 
(4) Spremnik na obračunskom mjestu na adresi korisnika javne usluge i spremnik postavljen na javnoj 
površini iz stavka 1. ovoga članka smatraju se primarnim spremnikom.  

Članak 12. 
(1)Pojedinačno korištenje javne usluge osigurava se korisniku usluge dodjelom primjerenog 
spremnika.  
(2)Kada više korisnika koristi zajednički spremnik, a pojedini korisnik zajedničkog spremnika zahtjeva 
pojedinačno korištenje javne usluge, isto će mu se osigurati dodjelom primjerenog spremnika kojeg je 
dužan, na dan odvoza, iznijeti na mjesto primopredaje. 
(3)Korisnik usluge može zahtijevati da mu se početno dodijeljeni spremnik za miješani komunalni 
otpad zamijeni za primjereniji spremnik sukladno raspoloživosti spremnika različite zapremnine.    
(4)Spremnici za odvojeno prikupljanje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada 
moraju se, u pravilu, nalaziti na obračunskom mjestu kod korisnika usluge na vlastitoj nekretnini, u za 
to predviđenim podrumima, smetlarnicima, ograđenim dvorištima, odnosno smješteni na drugi 
odgovarajući način kojim se onemogućava pristup trećim osobama, a omogućava pristup Davatelju 
usluge. 
(5)Primopredaja otpada u pravilu se obavlja na javnoj površini ispred nekretnine korisnika javne 
usluge pristupačne Davatelju usluge. 
(6)Korisnik javne usluge dužan je, sukladno Obavijesti, u dane odvoza otpada na javnu površinu 
ispred svoje nekretnine iznijeti odgovarajuće spremnike s otpadom koji se u te dane odvozi. 

Članak 13. 
(1)Kod kategorije korisnika kućanstvo, potkategorija b. stambene zgrade, svi korisnici u stambenoj 
zgradi koriste zajedničke spremnike. 
(2)Ako ne postoji sporazum između korisnika zajedničkih spremnika, udjele pojedinih korisnika u 
zajedničkom spremniku, na temelju podataka davatelja javne usluge, određuje davatelj javne usluge. 
U slučaju da suvlasnici stambene zgrade nisu postigli sporazum o korištenju zajedničkog spremnika, 
količina otpada za pojedinačnog korisnika obračunava se prema njegovom udjelu u korištenju 
zajedničkog spremnika, a smatra se da svi korisnici koriste jednaki udio u zajedničkom spremniku.  
(3)Ako zajednički spremnik za miješani komunalni otpad uz korisnike kategorije kućanstvo, 
potkategorija b. stambene zgrade, istovremeno koriste i korisnici koji nisu kategorije kućanstvo, 
odnosno pravne osobe i/ili fizičke osobe – obrtnici, njihov udio u korištenju zajedničkog spremnika 
zgrade određuje se na isti način kao i kod kategorije korisnika kućanstvo, potkategorija b. stambene 
zgrade.    
Korištenje javnih površina za sakupljanje otpada 
 

Članak 14. 
 
(1)Sakupljanje komunalnog otpada na adresi obračunskog mjesta korisnika javne usluge obavlja se u 
odgovarajućim spremnicima koji u pravilu moraju biti smješteni na zemljištu, odnosno unutar 
nekretnine korisnika javne usluge. Primopredaja otpada u pravilu se obavlja na javnoj površini ispred 
nekretnine korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge koristi uslugu na način da, sukladno 
obavijesti o prikupljanju komunalnog otpada, u dane odvoza otpada na javnu površinu ispred svoje 
nekretnine iznese odgovarajući spremnik s otpadom koji se u te dane odvozi.  
 
(2)U slučaju kad spremnike za otpad nije moguće smjestiti na zemljištu odnosno unutar nekretnine 
korisnika javne usluge (korisnici zajedničkih spremnika), spremnici se mogu smjestiti na javnu 
površinu. 
Obveze davatelja javne usluge 
 

Članak 15. 
 
Davatelj javne usluge dužan je:  
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1. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom te drugim propisima koji reguliraju 

gospodarenje otpadom;  

2. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje, prijevoz i 

predaju na zbrinjavanje tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i na 

način koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom 

otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva;   

3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim komunalnim otpadom do uspostave sustava 

postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne 

ambalaže;  

4. osigurati korisniku javne usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada sukladno 

odredbama ove Odluke;  

5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, 

biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad; 

6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada 

čija se primopredaja obavlja; 

7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge, neovisno o broju 

korisnika koji koriste zajednički spremnik;  

8. predati sakupljeni reciklabilni otpad  osobi koju odredi Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond);  

9. voditi evidenciju o preuzetoj količini komunalnog otpada od pojedinog korisnika usluge u 

obračunskom razdoblju prema kriteriju količine otpada, u digitalnom obliku (u daljnjem tekstu: 

evidencija) sastavni dio evidencije je Izjava korisnika i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi 

preuzimanja miješanog komunalnog otpada; podatci iz evidencije moraju biti dostupni na uvid 

korisniku usluge na njegov zahtjev;  

10. označiti spremnike za primopredaju komunalnog otpada nazivom davatelja javne usluge, 

nazivom vrste otpada za koju je spremnik namijenjen i oznakom koja je u Evidenciji o 

preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku javne usluge i obračunskom mjestu;  

11. odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu pružanja javne usluge; 

12. izraditi i objaviti u elektroničkom obliku obavijest o sakupljanju komunalnog otpada za sljedeću 

godinu i dostaviti ju korisniku javne usluge u tiskanom obliku, na adresu obračunskog mjesta;  

13. izraditi Cjenik javne usluge i objaviti ga na mrežnoj stranici;   

14. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i Cjenikom; na 

računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne 

usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se 

utvrđuje porez na dodanu vrijednost; 

15. do 31.03. tekuće godine predstavničkom tijelu Jedinice lokalne samouprave podnijeti Izviješće 

o radu za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu. 

 
 
Obveze korisnika javne usluge 
 

Članak 16. 
 
Korisnik javne usluge dužan je:  

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da 

proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženih spremnika; 

2. omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to 

mjesto nije na javnoj površini; 

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika javne usluge na način kojim se ne 

dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne 

uzrokuje pojava neugode trećim osobama zbog mirisa ili drugih štetnih svojstava otpada;  

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika javne 

usluge te, kad više korisnika koristi zajednički spremnik, zajedno s ostalim korisnicima javne 
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usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem 

spremnika;  

5. platiti redovito davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i 

obračunsko razdoblje, u skladu s važećim Cjenikom, osim za obračunsko mjesto na kojem je 

nekretnina koja se trajno ne koristi; 

6. predati opasni i problematični komunalni otpad u reciklažnom dvorištu (ukoliko je isto 

uspostavljeno), odnosno postupati s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje 

posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo;  

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni 

otpad i glomazni otpad; 

8. predati odvojeno biootpad putem odgovarajućeg spremnika ili kompostirati biootpad na mjestu 

nastanka;  

9. preuzeti od davatelja javne usluge standardizirane spremnike za otpad te omogućiti davatelju 

javne usluge označavanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakama;  

10. dostaviti davatelju javne usluge popunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge (u daljnjem 

tekstu: Izjava). 

 
 

Prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika javne usluge 
 

Članak 17. 
(1)Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge predstavlja evidencija 
davatelja javne usluge o izvršenoj javnoj usluzi (automatska elektronička evidencija pražnjenja 
spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja) za pojedinog korisnika 
javne usluge, pri čemu davatelj javne usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od 
strane trećih osoba, već je svaki korisnik javne usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike 
ne koriste neovlašteno treće osobe.   
 
(2)Davatelj javne usluge dužan je, na zahtjev korisnika javne usluge, omogućiti korisniku javne usluge 
uvid u njegove podatke u evidenciji, u elektroničkom obliku, putem e-pošte. 
 
(3)Evidencija sadrži podatke najmanje o:   

• korisniku usluge: 

1. ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB i adresa, 
2. kategoriji korisnika, 
3. obračunsko mjesto, 
4. popis primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
korisnika usluge po obračunskom razdoblju, 
5. popis izjavljenih prigovora korisnika usluge. 
 

• korištenju javne usluge za obračunsko mjesto: 

1. oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe 
dodatnu oznaku, 
2. podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi), 
3. datum zaprimanja zadnje Izjave, 
4. vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama, 
5. udio korisnika usluge u korištenju spremnika, 
6. datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju kada 
je sukladno Odluci kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja, 
7. datum, masa preuzetog otpada i dokaz o izvršenoj usluzi kada je sukladno Odluci kao 
kriterij količine određena masa predanog otpada. 

 

• korištenju reciklažnog dvorišta: 

1. adresa reciklažnog dvorišta u koje korisnik usluge može predati otpad bez naknade, 
2. datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan 
posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom 
dvorištu. 
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• korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada: 

1. korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge, 
2. korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev 
korisnika usluge. 

 
(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge 
na njegov zahtjev putem mrežne pošte odnosno putem interneta kad je to korisniku usluge prihvatljivo 
ili na drugi način. 
 
(3)Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u digitalnom obliku. 
 
(4)Sastavni dio Evidencije iz stavka 1. ovoga članka su i Izjava i dokazi o izvršenoj javnoj usluzi 
preuzimanja miješanog komunalnog otpada. 
 
 
Izjava o načinu korištenja javne usluga sakupljanja komunalnog otpada i obrada osobnih 
podataka 
 

Članak 18. 
 

(1)Korisnik javne usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne 
usluge. Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik javne usluge i davatelj 
javne usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima Ugovora.  
 
(2)Izjava se daje na obrascu koji korisniku javne usluge dostavlja davatelj javne usluge, a koji sadrži 
sljedeće podatke:  

1. obračunsko mjesto,  
2. podatke o korisniku javne usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – 
obrtnika, OIB te adresu),  
3. kategoriju korisnika javne usluge na obračunskom mjestu, 
4. mjesto primopredaje, 
5. udio u korištenju spremnika za miješani komunalni otpad,  
6. vrstu, zapreminu i količinu spremnika sukladno Odluci, 
7. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada i biootpada u obračunskom 
razdoblju,  
8. očitovanje o kompostiranju biootpada,  
9. očitovanje o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili trajnom nekorištenju 
nekretnine, 
10. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima kad se Ugovor smatra sklopljenim,  
11. izjavu korisnika javne usluge kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,  
12. uvjete raskida Ugovora, 
13. izjavu korisnika javne usluge kojom daje suglasnost za elektroničku komunikaciju i/ili broj 
mobilnog telefona, 
14.  izjavu davatelja javne usluge o obradi osobnih podataka,  
15. izvadak iz Cjenika javne usluge,  
16. druge podatke potrebne za sklapanje Ugovora.  
 

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca, od kojih je prvi 
prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge.  
 
(4)Korisnik javne usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave u roku od 15 
dana od dana zaprimanja. 
  
(5)Davatelj javne usluge dužan je po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak 
Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja. 
 
(6)Davatelj javne usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik javne usluge 
(stupac: očitovanje korisnika javne usluge) kad je taj podatak u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.  
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(7)Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji 
je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećim slučajevima:  

1. kad se korisnik javne usluge ne očituje u Izjavi o podacima iz stavka 2. ovoga članka 
odnosno ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka,  
2. kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima javne 
usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj 
svih udjela čini jedan,   
3. kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,  
4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik javne 
usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.  
 

(8)Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način 
prihvatljiv korisniku javne usluge.  
 
(9)Korisnik javne usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka, u 
roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena podataka sadržanih u Izjavi.  
 
(10)Osobni podatci korisnika javne usluge dostavljeni davatelju javne usluge putem Izjave tajni su i 
smiju se koristiti isključivo u svrhu provedbe ugovornih obveza iz Ugovora o korištenju javne usluge. 
Davatelj javne usluge dužan je ove podatke čuvati u elektroničkoj bazi podataka s ograničenim 
pristupom, a obrasce Izjave dužan je pohraniti u arhivu uz odgovarajuću razinu zaštite tajnosti osobnih 
podataka.  
 
 
Ugovor o korištenju javne usluge 
 

Članak 19. 
 

(1)Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:  
1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili  
2. prilikom prvog evidentiranog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika 
za primopredaju miješanog komunalnog otpada, u slučaju kad korisnik javne usluge ne 
dostavi davatelju javne usluge Izjavu.  
 

(2) Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Izjava i Cjenik javne usluge.  
 
(3) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga 
članka prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene i/ili dopune Ugovora te kasnije, na zahtjev 
korisnika javne usluge.  
 
(4)Izvršno tijelo Jedinice lokalne samouprave i davatelj javne usluge dužni su, putem sredstava javnog 
informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za korisnika javne usluge 
prihvatljiv način, osigurati da korisnik javne usluge, prije sklapanja Ugovora i/ili izmjene odnosno 
dopune Ugovora, bude upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog 
otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.   
 
(5)Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne stranice 
Narodnih novina na kojima je objavljen Zakon, digitalna preslika Odluke, digitalna preslika cjenika sa 
svim pripadajućim dodacima i prilozima. 
 
 
Provedba Ugovora i korištenje javne usluge u slučaju nastupanja posebnih okolnosti 
 

Članak 20. 
 
(1)U slučaju nastupanja posebnih okolnosti – elementarne nepogode, vremenske neprilike, rata ili 
druge više sile koja bi spriječila davatelja javne usluge u izvršenju javne usluge u okvirima opisanim 
ovom Odlukom u trajanju duljem od jednog obračunskog razdoblja, ugovorne obveze se ne 
primjenjuju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.  
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(2)U slučaju trajanja posebnih okolnosti kraćem od jednog obračunskog razdoblja, ugovorne obveze 
ostaju na snazi, a davatelj javne usluge dužan je, čim okolnosti dozvole, izvršiti javnu uslugu u 
cijelosti, uključujući i odvoz onih količina otpada koje je propustio odvesti za vrijeme trajanja posebnih 
okolnosti. Odredbe Ugovora koje se odnose na ugovornu kaznu u takvom slučaju se ne primjenjuju, 
dok se ne normalizira stanje u sustavu. 
Podnošenje prigovora u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada i 
podnošenja prigovora reklamacije korisnika javne usluge  
  

Članak 21. 
 
(1)Prigovor u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se 
komunalnom redaru, a komunalni redar rješenjem će obvezati uzročnika neugode na otklanjanje 
posljedica. U slučaju da je do neugode došlo zbog povrede odredbi ove Odluke, Zakona ili drugog 
propisa, komunalni redar može pokrenuti prekršajni postupak.  
 
(2)Prigovor – reklamaciju u vezi korištenja i naplate javne usluge korisnik javne usluge može predati 
davatelju javne usluge pisanim putem, osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik ili elektroničkom 
poštom na objavljenu službenu adresu elektroničke pošte davatelja javne usluge. Davatelj javne 
usluge dužan je korisniku javne usluge odgovoriti na prigovor – reklamaciju u roku od najviše 15 dana 
od datuma podnošenja iste. Ukoliko korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom, može na iste 
opisane načine podnijeti prigovor – reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.  
 
(3)Rok za reklamaciju na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od dana primitka računa. 
 
Cijena javne usluge 
 

Članak 22. 
 

(1)Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena javne 
usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada ( C ), a određuje se prema izrazu:  
 

CJU = MJU + C 
 
Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i obračunsko 
razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu 
članka 71. Zakona.  
 
Cijena obvezne minimalne javne usluge 
 
 
(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge određuje se na način da se osigura ekonomski održivo 
poslovanje, sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja 
komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. 
 
Cijena minimalne javne usluge dio je cijene javne usluge. 
 
(3)Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je za sve korisnike razvrstane u kategoriju 
korisnika kućanstvo, te za sve korisnike obvezne minimalne javne usluge razvrstane u kategoriju 
korisnika koji nije kućanstvo, prema sljedećoj tablici: 
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Tablica 1.  

 

Kategorija korisnika usluge Cijena obvezne minimalne javne usluge 

Kućanstvo 53 kn 

Nije kućanstvo 53 kn 

 
 
U cijenu usluge uključen je PDV od 13%. 
 
Cijena obvezne minimalne javne usluge iskazana u Tablici 1. plaća se u svim obračunskim 
razdobljima, neovisno o korištenju javne usluge. 
 
 
Cijena za  predanu količinu miješanog komunalnog otpada 
 
 

Članak 23. 
 
(4) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno 
količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 5. ove Odluke, odnosno podatcima iz evidencije 
o predanom otpadu.  
 
Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:  

 
C = JCV x BP x U  

pri čemu je:  
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama 
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u 
kunama sukladno cjeniku 
BP- broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno 
podacima iz Evidencije 
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika  
 
(5)Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika javne usluge u 
korištenju spremnika iznosi 1. Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela 
svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora 
iznositi 1.  
 
 
Kriteriji za umanjenje cijene minimalne javne usluge 
 

Članak 24. 
 
(1)Umanjenjem cijene obvezne minimalne javne usluge nastoji se potaknuti korisnike da odvojeno 
predaju biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog 
komunalnog otpada, te da kompostiraju biootpad. 
(2)Korisniku kategorije kućanstvo, kao i korisniku kategorije korisnika koji nije kućanstvo, a koji 
kompostira biootpad u vlastitom kućanstvu, cijena obvezne minimalne javne usluge umanjit će se na 
mjesečnom računu za 7,00 kn (slovima: sedam kuna), sve dok uredno provodi kompostiranje 
biootpada. Smatrat će se da korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada ako je u Izjavi naveo da 
da želi kompostirati biootpad u vlastitom kućanstvu. Ako se tijekom nadzora utvrdi da korisnik ne 
koristi komposter ili da je bacio biootpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu 
komunalnog otpada, korisnik nema pravo na umanjenje cijene obvezne minimalne javne usluge. 
 
(3)Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnike koji kompostiraju otpad jedinstvena je za sve 
korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo, te za sve korisnike obvezne minimalne javne 
usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, prema sljedećoj tablici: 
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Tablica 2.  

Kategorija Korisnika 
usluge 

Umanjenje cijene obvezne 
minimalne javne usluge (u 

kunama) 

Cijena obvezne minimalne javne 
usluge za korisnike koji 

kompostiraju biootpad (u 
kunama) 

Kućanstvo 7 46 

Nije kućanstvo 7 46 

 
U cijenu usluge uključen je PDV od 13%. 
 
(4)Davatelj usluge ima mogućnost u cjeniku odrediti kriterije za umanjenje cijene za predanu količinu 
miješanog komunalnog otpada pri čemu isti moraju potaknuti korisnike da odvojeno predaju biootpad, 
reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog 
otpada, te da kompostiraju biootpad. 
 
Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge 

Članak 25.  
(1)Cijenom obvezne minimalne javne usluge definirane člankom 76. Zakona, postiže se ujednačenost 
cijene za sve korisnike javne usluge sakupljanja komunalnog otpada radi pružanja ujednačene 
kvalitete usluga na cijelom području Općine Štefanje čime se osigurava ekonomski održivo poslovanje 
te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog 
otpada mogao ispuniti svoju svrhu. 
(2)Navedene usluge obuhvaćaju direktne i indirektne troškove potrebne za kvalitetno i nesmetano 
pružanje obavezne javne usluge. 
(3) Pravo na umanjenje cijene obavezne minimalne javne usluge, temeljem kriterija definiranih 
člankom 73. Zakona, ostvaruju korisnici kategorije kućanstvo, te korisnici kategorije koji nisu 
kućanstvo, ukoliko kompostiraju biootpad.  
 
 
 
 
 
Utvrđivanje korisnika javne usluge u čije ime Općina Štefanje preuzima obvezu sufinanciranja 
javne usluge 

Članak 26. 
(1)Općina Štefanje preuzima obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike 
socijalne skrbi koji sukladno važećim propisima o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za 
troškove stanovanja. Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje dostavlja davatelju javne usluge 
ažurirani popis korisnika, na temelju kojeg davatelj javne usluge Općini Štefanje ispostavlja jedinstveni 
mjesečni račun, sa specifikacijom cijene pojedinačno po korisniku za sve korisnike na popisu. 
 
(2)Općina Štefanje preuzima obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike 
koje odredi Jedinstveni upravni odjel. Općina Štefanje dostavlja davatelju javne usluge ažurirani popis 
korisnika, a davatelj javne usluge dužan je mjesečno ispostaviti Općini Štefanje jedinstveni račun za 
cijenu javne usluge sa specifikacijom cijene pojedinačno po korisniku za sve korisnike na popisu. 
 
(3)Jedinica lokalne samouprave iznos sufinanciranja plaća direktno na račun davatelja javne usluge te 
vodi popis korisnika za koje je preuzela obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge. 
(4)Status korisnika stavaka 1. i 2. ovog članka stječe se dostavom zahtjeva davatelju javne usluge 
kojem moraju biti priloženi dokazi ispunjavanja uvjeta iz ove točke Odluke. Retroaktivno ostvarivanje 
prava nije moguće. 
(5)Davatelj javne usluge zadržava pravo provjere dostavljene dokumentacije. 
Odredbe o ugovornoj kazni  

Članak 27. 
(1)Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne 
usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru. U nastavku se određuju situacije u kojima se 
smatra da je korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru i iznos ugovorne kazne u pojedinom 
slučaju:   
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1.kad u Izjavi o korištenju javne usluge ili zahtjevu za izmjenu Izjave unese lažne podatke: 300,00 
(HRK);  

2.kad ne predaje otpad davatelju javne usluge (ne zaduži spremnik za miješani komunalni otpad i/ili 
izjavljuje da trajno ne koristi nekretninu), a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za 
potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način davatelj javne usluge nepobitno 
utvrdi da korisnik javne usluge ipak koristi nekretninu: 300,00 (HRK);  

3.kad odlaže otpad pored spremnika ne koristeći odgovarajuće vrećice s logotipom davatelja javne 
usluge:  300,00 (HRK);  

4.kad ne dopusti ovlaštenim osobama davatelja javne usluge pristup svojoj nekretnini radi 
označavanja spremnika, ukoliko koristi mogućnost kompostiranja biootpada: 300,00 (HRK);  

5.kad u spremnik za reciklabilni otpad odlaže otpad druge vrste od one koja se smije odlagati u taj 
spremnik sukladno dobivenim uputama: 300,00 (HRK);  

6.kad u spremnik za miješani komunalni otpad ili u spremnik za biootpad odlaže opasne tvari, 
problematični otpad ili otpad koji se može reciklirati, a koji nije prikladan za odlaganje u spremnik za 
biootpad, odnosno spremnik za miješani komunalni otpad: 350,00 (HRK);  
7.kad ošteti ili uništi spremnik za otpad: 400,00 (HRK);  
8.kad odjavi javnu uslugu, a dokazano je da se nekretnina koristi; ili nekretnina se ne koristi, a nije 
dostavljen dokaz – obračun potrošnje vode ili obračun električne energije odabranog isporučitelja: 
250,00  (HRK);  
9.kad odbacuje otpad nepropisno u okoliš ili na javne površine: 300,00 (HRK);  

(2)Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru 
kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je postupati po prijavi 
komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, 
svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta 
korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne 
usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju 
električne energije ili plina ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, te sve 
druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje 
korisnika usluge protivno Ugovoru, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne. 
(3)Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne 
kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika javne usluge, snose svi korisnici 
javne usluge koji koriste zajednički spremnik, sukladno udjelima u korištenju zajedničkog spremnika.   
(4)Davatelj javne usluge ima pravu provoditi kontrolu ispunjavanja obveza korisnika javne usluge (sa 
ili bez prisustva komunalnog redara). 
(5)Ugovorna kazna plaća se davatelju javne usluge putem ispostavljenog računa pri čemu se ista 
izriče nakon utvrđene povrede od strane davatelja javne usluge. 
Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge  

Članak 28. 
Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1 ove Odluke i čine njen sastavni 
dio.  
Prijelazne i završne odredbe  

Članak 29. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Štefanje 
(„Službeni vjesnik Općine Štefanje“, broj 01/18).   

Članak 30. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Štefanje.  
 
        POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 
         Ivan Šimunović
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PRILOG 1  

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG 
OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE 

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
 

Članak 1. 
Definicije i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima korištenim u 
Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje (u 
daljnjem tekstu: Odluka). 
Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi davatelja javne usluge i korisnika javne usluge 
koji proizlaze iz Ugovora o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: 
Ugovor) na području pružanja javne usluge.  

Članak 2. 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike javne usluge na području pružanja javne usluge. 

Članak 3. 
Obveza korištenja javne usluge za sve vlasnike nekretnina odnosno vlasnike posebnog dijela 
nekretnina i korisnike nekretnina odnosno posebnog dijela nekretnina kada je vlasnik nekretnine 
odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome 
obavijestio davatelja usluge ili stvarne korisnike nekretnine, nastaje danom stupanja na snagu Odluke. 
Obveza davatelja javne usluge na pružanje javne usluge korisnicima - kategorija korisnika koji nije 
kućanstvo - ne odnosi se niti obuhvaća pružanje usluge odvoza i zbrinjavanja otpada koji je kao 
proizvodni otpad nastao u proizvodnom procesu korisnika javne usluge, bez obzira što bi po prirodi ili 
sastavu bio sličan komunalnom otpadu iz kućanstva, kao ni na otpad iz poljoprivrede niti otpad iz 
šumarstva. Za takvu vrstu otpada korisnik javne usluge - kategorija korisnika koji nije kućanstvo - 
dužan je sklopiti poseban ugovor o odvozu i zbrinjavanju proizvodnog otpada s ovlaštenim 
prijevoznikom/ zbrinjavateljem/ oporabiteljem/ trgovcem otpada. 

Članak 4. 
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge javnu uslugu ugovaraju u skladu s odredbama Odluke i 
ovih Općih uvjeta, a prava i obveze davatelja javne usluge i korisnika javne usluge utvrđuju se 
Ugovorom, Odlukom i ovim Općim uvjetima. 

Članak 5. 
Ugovor se smatra sklopljenim: 
1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili 
2. u slučaju kad korisnik javne usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu, prilikom prvog 
korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog 
otpada. U tom slučaju datum izdavanja računa za izvršenu javnu uslugu smatra se danom sklapanja 
Ugovora. 
 
Davatelj javne usluge će nakon jednog pokušaja dostave spremnika, u slučaju kada se korisnik javne 
usluge ne zatekne u objektu kojeg je vlasnik/korisnik temeljem ugovorne obveze/stvarni korisnik 
nekretnine ili u slučaju kada vlasnik/korisnik temeljem ugovorne obveze/stvarni korisnik odbija preuzeti 
spremnik, istog evidentirati kao korisnika javne usluge te će o stjecanju statusa korisnika javne usluge 
pismeno obavijestiti korisnika javne usluge i jedinicu lokalne samouprave. U tom slučaju datum 
izdavanja računa za izvršenu javnu uslugu smatra se danom sklapanja Ugovora. 
Davatelj javne usluge zadržava pravo provjere Popisa korisnika javne usluge koji je usuglašen sa 
jedinicom lokalne samouprave s kojom davatelj javne usluge ima sklopljen Ugovor o koncesiji te pravo 
provjere zaduženja korisnika javne usluge kod jedinice lokalne samouprave, nadležnih institucija, 
putem javnih registara, predstavnika stanara, upravitelja zgrada, komunalnih redara i ostalih tijela. O 
utvrđenim promjenama u zaduženju davatelj javne usluge će pismeno obavijestiti korisnika javne 
usluge. 

Članak 6. 
Sklapanjem Ugovora korisnik javne usluge potvrđuje da je upoznat s odredbama ovih Općih uvjeta i 
prihvaća njihovu primjenu. Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge, na njegov zahtjev, 
omogućiti uvid u Ugovor i Opće uvjete.  
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge Ugovor sklapaju na vrijeme važenja Ugovora o koncesiji.  

Članak 7. 
Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka ni nastanka ugovornog odnosa 
između davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, a niti valjanosti nastalog Ugovora u smislu 
članka 5. ovih Općih uvjeta, posebice u slučajevima kad se usluga od strane davatelja javne usluge 
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izvršava, a korisnik javne usluge odbija potpisati Ugovor odnosno dostaviti Izjavu, a dodijeljen mu je 
spremnik za odlaganje otpada ili istog odbija preuzeti. 

Članak 8. 
Stjecanje statusa korisnika javne usluge, u slučaju kad novi korisnik javne usluge nastavlja korištenje 
spremnika dodijeljenog prethodnom korisniku javne usluge, nastupa sa prvim danom mjeseca koji 
slijedi mjesecu u kojem je zaprimljen zahtjev za stjecanje statusa korisnika javne usluge sa popratnom 
dokumentacijom (Izjavom i dokazom o vlasništvu ili korištenju nekretnine temeljem ugovorne obveze). 
Stjecanje statusa korisnika javne usluge, u slučaju kada novi korisnik javne usluge na uporabu 
preuzima spremnik dodijeljen od strane davatelje javne usluge ili/i jedinice lokalne samouprave, 
nastupa sa danom potpisivanja Izjave o preuzimanju spremnika za odlaganje komunalnog otpada.  
Okvirni rok za stavljanje na raspolaganje spremnika je četrnaest (14) dana od dana zaprimanja 
zahtjeva za stjecanje statusa korisnika javne usluge sa popratnom dokumentacijom.  

Članak 9. 
Korisnik javne usluge dužan je, u slučaju promjene podataka vezanih uz ugovorni odnos (o promjeni 
koja utječe na odnos davatelja javne usluge i korisnika javne usluge; nastanak, promjenu ili prestanak 
korištenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada), istu prijaviti davatelju javne usluge u roku od 
15 dana od dana kad je nastupila promjena pisanim putem (osobno u sjedištu davatelja javne usluge, 
elektroničkom ili običnom poštom ili putem telefaksa). 
 
 
Korisnik javne usluge dužan je o promjenama: naziva ili adrese na koju se šalju akontacijske 
rate/nalozi/računi za plaćanje, namjene prostora i drugim promjenama koje utječu na međusobne 
odnose u isporuci i korištenju usluge obavijestiti davatelja usluge u roku petnaest (15) dana od 
nastupanja navedenih okolnosti. 

Članak 10. 
Ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u 
kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne 
usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Promjena u zaduženju nastupa sa 
prvim danom mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je zaprimljen zahtjev za promjenu sa popratnom 
dokumentacijom. 
U slučaju iz stavka 1. ovog članka korisnik javne usluge prelazi u kategoriju korisnika koji nije 
kućanstvo te preuzima sva prava i obveze iz navedene kategorije. 

Članak 11. 
Ukoliko se promjena u statusu korisnika pravovremeno ne prijavi pisanim putem, obveza plaćanja 
javne usluge sakupljanja komunalnog otpada tereti korisnika javne usluge upisanog u evidenciji 
davatelja javne usluge. 

Članak 12. 
Korisnik javne usluge koji stupa na mjesto prijašnjeg korisnika (novi korisnik) dužan je bez odgađanja, 
a najkasnije u roku od 15 dana od dana stjecanja vlasništva nekretnine odnosno prijenosa obveze 
plaćanja na temelju ugovora, pisanim putem obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja 
javne usluge, podnošenjem zahtjeva za dostavu obrasca Izjave ili dostavljanjem već popunjenog 
obrasca Izjave. 
Uz popunjeni obrazac Izjave (novi) korisnik je dužan dostaviti na uvid presliku isprave kojom dokazuje 
stjecanje vlasništva nekretnine ili prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora (od javnog bilježnika 
ovjeren ugovor o kupoprodaji nekretnine ili izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o darovanju ili 
rješenje o nasljeđivanju ili ugovor o prijenosu obveze plaćanja javne usluge,…) te presliku osobne 
iskaznice. 
Svaku dokumentiranu promjenu u statusu korisnika javne usluge koju korisnik prijavljuje, davatelj 
javne usluge prihvaća od datuma prijave, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg mjesečnog 
obračunskog razdoblja te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene. 
Prilikom prestanka korištenja javne usluge korisnik javne usluge dužan je platiti sve račune koji se 
odnose na razdoblje do odjave javne usluge.  

Članak 13. 
Korisnik javne usluge - kategorija korisnika kućanstvo - može zatražiti raskid Ugovora u slučajevima: 
1. prestanka odnosno promjene vlasništva nekretnine te  
2. u slučaju trajnog nekorištenja nekretnine.  
 
Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se:  
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(a)nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od 12 mjeseci od dana zaprimanja zahtjeva nema 
potrošnje električne energije i vode (zahtjevu se prilažu očitanja mjernih uređaja u razdoblju od 
najmanje 12 prethodnih mjeseci od dana podnošenja zahtjeva) ili  
(b)nekretnina koja nije pogodna za stanovanje (zahtjevu se prilaže potvrda da nekretnina nije pogodna 
za stanovanje izdana od nadležnog tijela JLS ili se zahtjev uvažava temeljem izvršenog očevida 
lokacije davatelja javne usluge ili/i komunalnog redara kojim je utvrđeno da nekretnina nije pogodna 
za stanovanje). 
Korisnik javne usluge - kategorija korisnika koji nije kućanstvo - može zatražiti raskid Ugovora u 
slučajevima prestanka obavljanja djelatnosti, uz dostavu rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti. 
Zahtjev za raskid Ugovora korisnik javne usluge podnosi davatelju javne usluge u obliku pisanog 
očitovanja, uz koje prilaže odgovarajuće dokaze kojima potkrjepljuje razloge za raskid Ugovora i to 
prema potrebi: izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, rješenje o 
nasljeđivanju; rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti; ugovor o najmu/zakupu kad je korisnik javne 
usluge ugovorom izričito prenio na najmoprimca/zakupoprimca obvezu plaćanja javne usluge 
davatelju javne usluge; potvrda da se usluga isporuke električne energije ili vode trajno ne koristi ili 
mjesečno očitanje za navedene usluge za prethodnih 12 (dvanaest) uzastopnih mjeseci; potvrdu JLS 
da nekretnina nije pogodna za stanovanje izdane od nadležnog tijela JLS ili temeljem izvršenog 
očevida lokacije davatelja javne usluge ili/i komunalnog redara kojom je utvrđeno da nekretnina nije 
pogodna za stanovanje ili drugi odgovarajući dokaz. 
O zahtjevu za raskid Ugovora davatelj usluge dužan je odlučiti u roku od 15 dana od dana podnošenja 
zahtjeva, a odluka o raskidu Ugovora i odjavi usluge stupa na snagu od donošenja odluke davatelja 
javne usluge, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg mjesečnog obračunskog razdoblja te je isključena 
mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.  
Prije odlučivanja o zahtjevu korisnika javne usluge za raskid Ugovora i odjavu usluge, davatelj javne 
usluge može pristupiti provjeri koristi li se nekretnina ili ne, o čemu sastavlja zapisnik. U slučaju da 
davatelj javne usluge utvrdi da se nekretnina (suprotno navodima korisnika javne usluge) koristi, 
davatelj javne usluge će pisanim putem obavijestiti korisnika javne usluge o odbijanju zahtjeva za 
raskid Ugovora i odjavu usluge uz obrazloženje odnosno naznaku razloga zbog kojih je zahtjev 
korisnika javne usluge odbijen. 
U slučaju raskida Ugovora i odjave usluge zbog trajnog nekorištenja nekretnine, korisnik javne usluge 
dužan je davatelju javne usluge vratiti/omogućiti povrat dodijeljenih spremnika za odlaganje otpada 
koji su mu dani na uporabu u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o prestanku statusa 
korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. U protivnom, davatelj javne usluge ima pravo 
potraživati naknadu pune cijene dodijeljenih spremnika. 

Članak 14. 
Ugovor prestaje važiti smrću korisnika javne usluge (fizičke osobe, fizičke osobe – vlasnika obrta) i 
prestankom postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra/odjavom iz obrtnog registra. 
U slučaju prestanka važenja Ugovora zbog smrti korisnika javne usluge fizičke osobe, fizičke osobe –
vlasnika obrta i prestanka postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra/odjavom iz obrtnog 
registra, pravni slijednik koji dužan je o tome obavijestiti davatelja javne usluge najkasnije u roku od 15 
dana od dana saznanja o toj okolnosti. 
Davatelj javne usluge može privremeno nastaviti s pružanjem javne usluge posjedniku 
nekretnine/posebnog dijela nekretnine do podnošenja Izjave i popratne dokumentacije (novog) 
vlasnika/korisnika temeljem ugovora, uz uvjet da posjednik nekretnine ili posebnog dijela nekretnine 
redovito podmiruje sve novčane obveze koje se tiču obavljanja javne usluge za predmetnu nekretninu. 

Članak 15. 
Izjave i obrasci zahtjeva za prijavu novog korisnika javne usluge, promjenu kategorije korisnika javne 
usluge, odjavu usluge te obrasci za promjenu zapremnine spremnika dostupni su na www.eko-flor.hr 
te u sjedištu davatelja javne usluge. 
 

Članak 16. 
Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja davatelj javne usluge u 
skladu s odredbama Odluke i Zakona. Cijenu obavezne minimalne javne usluge utvrđuje 
predstavničko tijelo Općine Štefanje Odlukom. 
Korisnik javne usluge dužan je plaćati davatelju javne usluge cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom 
davatelja javne usluge. Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju ispostavljenih 
računa davatelja javne usluge. 
Ukoliko korisnik javne usluge plaćanje naknade za izvršenu javnu uslugu vrši općom uplatnicom bez 
navedenog opisa plaćanja ili/i u iznosu različitom od iznosa na zaprimljenim računima, davatelj javne 
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usluge zadržava pravo knjiženja uplate po starosti zaduženja sukladno stanju na knjigovodstvenim 
karticama odnosno redom kako je koja obveza dospjela za ispunjenje. 
Davatelj javne usluge omogućava korisniku javne usluge provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u 
odnosu na pruženu uslugu. 
U slučaju neplaćanja odnosno neredovitog plaćanja izvršene usluge, davatelj javne usluge može 
pokrenuti postupak prisilne naplate svojih potraživanja, sukladno zakonskim propisima. 

Članak 17. 
Javna usluga obračunava se u mjesečnim obračunskim razdobljima. Utvrđuje se dvanaest (12) 
obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu, odnosno obračunsko razdoblje odnosi se na razdoblje 
od jednog (1) kalendarskog mjeseca. Davatelj javne usluge će korisnicima izdati mjesečni račun za 
pruženu javnu uslugu u koju je uključena cijena obvezne minimalne javne usluge i broj odvoza prema 
cjeniku davatelja javne usluge. 
Obračun za izvršene usluge obavlja se jednom mjesečno kad nastaje obveza plaćanja. Korisnik se 
obvezuje podmiriti račun u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja. 

Članak 18. 
Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave osigurava spremnike za odlaganje komunalnog 
otpada ovisno o zapremninama predviđenim Ugovorom o koncesiji i Odluci. 
Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave, korisniku javne usluge na uporabu predaje 
tipski spremnik ili tipske vreće označene službenom oznakom davatelja javne usluge za odlaganje 
otpada. 
Davatelj javne usluge ili/i jedinica lokalne samouprave vlasnik je svih spremnika za odlaganje otpada 
koje je isporučio/la na uporabu korisnicima javne usluge. 
Korisnici javne usluge prilikom preuzimanja spremnika obvezni su potpisati Izjavu o preuzimanju te 
odgovaraju za točnost u Izjavi navedenih podataka. U slučaju da korisnici odbiju potpisati Izjavu, 
primjenjuju se odredbe članka 5. i članka 8. ovih Općih uvjeta. 

Članak 19. 
Korisnici javne usluge dužni su brinuti o dodijeljenim tipskim spremnicima pažnjom dobrog gospodara 
te su, u slučaju oštećenja ili uništenja vlastitom krivnjom/nepažnjom, po izvršenoj zamjeni oštećenog ili 
uništenog spremnika, davatelju javne usluge dužni namiriti nastale troškove putem ugovorne kazne. 
Davatelj javne usluge dužan je pažljivo postupati sa spremnicima kako bi se izbjeglo oštećenje 
prilikom pražnjenja i obavljanja usluge odvoza. 
Davatelj javne usluge osigurava zamjenu spremnika zbog dotrajalosti ili zbog okolnosti iz stavka 2. 
ovog članka.  
U slučaju otuđenja dodijeljenog tipskog spremnika, korisniku javne usluge osigurava se zamjena 
spremnika, ukoliko korisnik javne usluge dostavi policijski zapisnik o prijavljenoj krađi tipskog 
spremnika davatelja javne usluge, u protivnom korisnik javne usluge dužan je davatelju javne usluge 
namiriti nastale troškove putem ugovorne kazne. 

Članak 20. 
Svaki korisnik javne usluge može, ovisno o prosječno proizvedenoj količini komunalnog otpada, 
zatražiti spremnik veće ili manje zapremnine od zapremnine dodijeljenog spremnika, ne prelazeći 
pritom minimalnu ni maksimalnu zapremninu spremnika određenu Ugovorom o koncesiji i Odlukom. 
Okvirni rok za stavljanje spremnika na raspolaganje je četrnaest (14) dana od dana zaprimanja 
zahtjeva za promjenu zapremnine spremnika.  
U slučaju stavka 1. ovog članka, promjena u načinu obračuna cijene nastupa s danom potpisa Izjave o 
preuzimanju spremnika za odlaganje komunalnog otpada, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg 
mjesečnog obračunskog razdoblja. 
Korisnici usluge, kojima količina sakupljenog komunalnog otpada premašuje zapremninu spremnika, 
dužni su svu dodatnu količinu komunalnog otpada odložiti u tipsku doplatnu vreću davatelja usluge.  
Cijena tipske doplatne vreće davatelja javne usluge regulirana je Ugovorom o koncesiji/Cjenikom 
davatelja javne usluge. 
Otpad odložen izvan tipskih spremnika ili/i tipskih doplatnih vreća sa logotipom davatelja javne usluge 
neće biti preuzet, a davatelj javne usluge će o navedenom izvijestiti komunalno redarstvo te naplatiti 
ugovornu kaznu. 

Članak 21. 
Dodijeljene spremnike za odlaganje otpada korisnik javne usluge smješta na obračunsko mjesto.  
Spremnici za otpad u dane odvoza komunalnog otpada moraju biti izneseni na prvu dostupnu javnu 
površinu, najkasnije do 06:00 sati, na način da vozila i radnici davatelja javne usluge imaju nesmetan 
pristup spremnicima te da isti ne ometaju javni promet na kolniku i pješačkoj stazi te da je s njima 
lakše rukovati prilikom pražnjenja.  
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Spremnike iz spremišta za otpad stambenih zgrada na javnu površinu moraju se iznijeti u vrijeme 
pražnjenja spremnika te nakon pražnjenja vratiti na njihovo prvobitno mjesto. Iznose se i prazne samo 
spremnici u kojima se nalazi otpad. 
Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu davatelja javne usluge 
onemogućen pristup do nekretnine korisnika javne usluge, a korisniku javne usluge  je na uporabu 
dodijeljen tipski spremnik za komunalni otpad i/ili tipska doplatna vreća, korisnik javne usluge dužan je 
tipski spremnik i/ili tipsku doplatnu vreću na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu 
javnu površinu kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti. 
Za nepristupačna područja i višestambene zgrade davatelj javne usluge može, uz suglasnost JLS, 
korisnicima javne usluge staviti na raspolaganje zajednički spremnik zapremnine u kojem slučaju se 
usluga naplaćuje po cijeni spremnika koji odredi davatelj javne usluge čime se ostvaruje pojedinačno 
korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika javne usluge koji koriste zajednički spremnik. 
Korisnici zajedničkih spremnika dužni su osigurati mogućnost pražnjenja i pristupa spremnicima u 
dane odvoza kao i onemogućiti trećim osobama odlaganje otpada u spremnik. 

Članak 22. 
Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti potpuno 
zatvoren. Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti 
gravitacijski ispadne iz posude. Zabranjeno je dodatno sabijati otpad u posudi. Trošak uklanjanje štete 
prouzrokovane pretovarom spremnika snosit će korisnik javne usluge putem ugovorne kazne. 

Članak 23. 
Davatelj javne usluge dužan je rukovati spremnicima za otpad na način da iste ne oštećuje, a odloženi 
otpad ne rasipava i ne onečišćuje okoliš.  
Davatelj javne usluge je dužan spremnike za otpad nakon pražnjenja vratiti na mjesto s kojih ih je i 
preuzeo i zatvoriti poklopac. 

Članak 24. 
U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati: korisni otpad koji se može reciklirati, 
električni i elektronički otpad i pripadajući dodaci (poput kablova), krupni (glomazni), metalni i 
građevinski otpad, opasni otpad (npr. fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otpala, baterije i 
akumulatori), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, žive životinje, životinjske lešine te sve ostale 
posebne kategorije otpada, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju postupanje s 
otpadom. 
Korisnici odvoz i zbrinjavanje naprijed navedenih vrsta otpada naručju kod ovlaštenih tvrtki za 
zbrinjavanje ili istog odlažu u reciklažnom dvorištu. 
Protiv korisnika javne usluge koji u spremnik za miješani komunalni otpad odloži živu životinju ili ako 
istim prouzrokuje njezino usmrćenje podnijet će se kaznena prijava zbog zlostavljanja i/ili usmrćivanja 
životinje nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. 
Korisnik javne usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem 
zabranjenih vrsta otpada u spremnik za miješani komunalni otpad. Trošak otklanjanja nastale štete 
snosit će korisnik javne usluge putem ugovorne kazne. 

Članak 25. 
Zabranjeno je u spremnike koji su namijenjeni za odlaganje korisnog otpada koji se može reciklirati, 
odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji 
je spremnik namijenjen. 
Spremnici koji sadržavaju otpad koji nije korisni otpad za koji je pojedini spremnik namijenjen neće biti 
ispražnjeni te će se o navedenom izvijestiti komunalno redarstvo. 
Korisnik javne usluge odgovara davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem 
zabranjenih vrsta otpada u spremnike koji su namijenjeni za odlaganje korisnog otpada koji se može 
reciklirati. Trošak otklanjanja nastale štete snosit će korisnik javne usluge putem ugovorne kazne. 

Članak 26. 
Davatelj usluge dužan je u okviru javne usluge najmanje jednom u kalendarskoj godini preuzeti 
glomazni otpad od korisnika javne usluge - kategorija kućanstvo - na obračunskom mjestu korisnika 
javne usluge bez naknade, ovisno o rasporedu odvoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 
kojeg određuje davatelj usluge, sukladno odredbama Ugovora o koncesiji i Odluke. 
Prijavu za odvoz glomaznog otpada korisnika javne usluge - kategorija kućanstvo - potrebno je izvršiti 
na način kako je određeno u obavijesti davatelja javne usluge, u protivnom davatelj javne usluge nije u 
obvezi preuzeti odloženi glomazni otpad od korisnika. 
Prijavu za odvoz glomaznog otpada korisnika javne usluge - kategorija kućanstvo - dostavlja davatelju 
javne usluge putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte. Prilikom prijave nužno je  navesti podatke 
o korisniku javne usluge i obračunskom mjestu (ime, prezime, adresa, broj telefona) i sastavu otpada 
(npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i sl.).  
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Glomazni otpad je potrebno najranije jedan dan prije datuma odvoza odložiti na prvu dostupnu 
površinu za vozilo davatelja javne usluge. Otpad ne smije biti odložen na način da ugrožava okoliš, 
imovinu ili zdravlje drugih ljudi. U slučaju da je glomazni otpad odložen u dvorištu korisnika javne 
usluge, obvezna je prisutnost ukućana prilikom odvoza te osigurana mogućnost ulaska vozila 
davatelja javne usluge u dvorište korisnika, u suprotnom davatelj javne usluge neće biti u mogućnosti 
preuzeti odloženi glomazni otpad. 
Davatelj usluge dužan je, na zahtjev korisnika usluge - kategorija kućanstvo - i izvanredno osigurati 
preuzimanje glomaznog otpada od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri 
čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada. 
Zabranjeno je glomazni otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika na 
lokaciji određenoj od jedinice lokalne samouprave. 

Članak 27. 
Korisnik javne usluge može podnijeti pisani prigovor na pruženu uslugu u poslovnim prostorijama 
sjedišta davatelja javne usluge, uz pisanu potvrdu primitka prigovora. 
Pisani prigovor na pruženu uslugu korisnik javne usluge može podnijeti i putem pošte preporučeno, 
telefaksa ili elektroničke pošte. 
Po primitku odgovora na pisani prigovor, a koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog 
otpada, korisnik javne usluge može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije 
potrošača društva davatelja javne usluge. 

Članak 28. 
Zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš. 
Odbacivanje otpada u okoliš je svako ostavljanje, napuštanje, odbacivanje ili odlaganje otpada izvan 
lokacije gospodarenja otpadom i ne odnosi se na mjesto primopredaje otpada u sklopu javne usluge 
sakupljanja komunalnog otpada. 
Zabranjeno je miješanje odvojeno prikupljenog biootpada s drugim vrstama otpada. 
Zabranjeno je paljenje i odbacivanja otpada u okolišu. 
Ako počinitelj protuzakonito odbačenog otpada nije poznat, obveznik uklanjanja otpada je vlasnik 
odnosno posjednik nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj nekretnini je nepropisno odložen 
otpad, odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (JLS). 

 
Članak 29. 

U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora, Odluke i ovih Općih uvjeta, vrijedit će 
odredbe Ugovora, zatim Odluke i zatim Općih uvjeta. 
Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske te će se u skladu s 
time isti dokumenti i tumačiti.  

Članak 30. 
Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.  
 

Članak 31. 
Ovi Opći uvjeti objavit će se u Službenom vjesniku Općine Štefanje te na mrežnim stranicama 
davatelja javne usluge. 
 

 
 

Na temelju članak 68. Zakona o gospodarenju otpadom (''Narodne novine'', broj 84/2021) i članka 33. 
Statuta Općine Štefanje (''Službeni vjesnik Općine Štefanje'' br. 01/21), Općinsko vijeće Općine 
Štefanje na 7. sjednici održanoj 11. ožujka  2022. godine donijelo je 
 
 

ODLUKU 
 o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog 

otpada na području Općine Štefanje 
 
 

Članak 1. 
 Općina Štefanje ovom Odlukom pokreće postupak davanja koncesije za obavljanje javne 
usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje. 
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Članak 2. 
 Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada 
na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog 
otpada ovlaštenoj osobi za obradu takovoga otpada.  
  
 Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada je usluga od općeg interesa.  
 
 Područje pružanja javne usluge iz stavka 1. ovoga članka je područje Općine Štefanje.  
 

Članak 3. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje i načelnik Općine Štefanje za 
poduzimanje potrebnih pravnih radnji u svezi pripreme i objave natječaja za davanje koncesije 
navedene u članku 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Općine 
Štefanje'', a ista će se objaviti i na Internet stranicama Općine Štefanje. 
 

        BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA ŠTEFANJE 

O P Ć I N S K O    V I J E Ć E  
 

KLASA: 363-01/21-01/40            POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-22-4           Ivan Šimunović 
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine  

 
          Na temelju članka 35: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20), članka 10. stavka 5. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“, broj 
66/19) i članka 30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21) , a u vezi s 
Uredbom o uslužnim područjima („Narodne novine“, broj 147/21), Općinsko vijeće Općine Štefanje na 
svojoj 7. sjednici održanoj dana  11. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Štefanje u vlasništvo javnog 

isporučitelja vodne usluge -  Vodne usluge d.o.o Bjelovar 
 
 

Članak 1. 
 Općina Štefanje u financijskim knjigama ima uknjiženu dugotrajnu imovinu komunalne vodne 
građevine na području Općine Štefanje utvrđene nabavne vrijednosti 3.468.693,95 kn.  
 

Članak 2. 
 Imovina iz članka 1. ove Odluke prenosi se bez naknade u vlasništvo javnog isporučitelja 
vodne usluge prema Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) i  Uredbi o uslužnim 
područjima („Narodne novine“ broj 147/21) za Uslužno područje 4, društvu preuzimatelju: Vodne 
usluge d.o.o. Bjelovar.  
 

Članak 3. 
 Prenesena imovina komunalne vodne građevine postaje vlasništvo javnog isporučitelja vodne 
usluge Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, koji se obvezuje s imovnom postupati s pažnjom dobrog 
gospodara.  
 

Članak 4. 
 Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Štefanje za sklapanje ugovora o prijenosu komunalne 
vodne građevine na području Općine Štefanje u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge Vodnih 
usluga d.o.o. Bjelovar i poduzimanje svih potrebnih radnji vezano uz provođenje ove Odluke.   
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Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom 
vjesniku Općine Štefanje.  
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 363-01/22-01/06     POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-22-01      Ivan Šimunović 
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine 

 
 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 
143/21) i članka 30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“, broj 01/21) Općinsko 
vijeće Općine Štefanje na sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donosi 

 
 

ETIČKI KODEKS  
PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠTEFANJE 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog 
interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način 
praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja 
od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 
 

Članak 2. 
 (1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti 
u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje 
etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko 
prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini. 
 
 (2) Cilj Etičkog kodeksa je uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog 

odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, 

nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova 

radnih tijela Općinskog vijeća.  

  
Članak 3. 

 (1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća odnose se i na načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). 
 
 (2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 
3.,4.,9.,10.,14.,16. i 17. odnose na sve sobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
 (1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 
 

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 
mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju 
rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 
političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 
rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili 
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društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom 
Općine Štefanje, 
 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i 
neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 
posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu 
smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti, 
 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, 
najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, 
stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  i druge 
potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općina, 
 

4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može 
utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti, 
 

5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili 
se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u 
obavljanju njegove dužnosti, 
 

6. 4.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 
stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, 
verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 
neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, 
kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, 
uključujući spolno uznemiravanje. 
 

 (2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako 
na muški i ženski rod. 
 
 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 
 Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih 
temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 

političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju 
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja 
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak 

povezane osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, 
zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane 
davanja obećanja izvan propisanih ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja 
7. javnosti rada i dostupnosti građanima 
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti 
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima 
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani 
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih 

izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine 
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 

uvredljivog govora; 
15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela Općine koji se temelji na 

propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik 
političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim 
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(primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene 
vlasti i slično) 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje 
službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 
 

Članak 6. 
 (1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se 
tiču njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti. 
 
 (2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze 
koje proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 
 

Članak 7. 
 Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 
obnašanjem javne dužnosti. 
 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 
 

Članak 8. 
 Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi 
predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog 
vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća. 
 

Članak 9. 
 Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 
jednakosti pred zakonom. 
 

Članak 10. 
 Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela 
Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  
 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 
 

Članak 11. 
 Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja 
utječe na njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 
 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA 
 

Članak 12. 
 (1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti. 
 
 (2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 
 
 (3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. 
Mandat predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 13. 
 (1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 
lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član 
političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. 
 
 (2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti 
i jedan iz oporbe. 
 

Članak 14. 
 (1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 
lokalnoj zajednici.  
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 (2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelj političke dužnosti, niti članovi 
političke stranke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.  
 

Članak 15. 
 (1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, 
člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika upravnog 
tijela Općine  ili po prijavi građana. 
 
 (2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji 
se prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je 
povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 
 
 (3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna 
pojašnjenja i očitovanja. 
 

Članak 16. 
 (1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i 
poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja 
o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 
 
 (2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s 
vođenjem postupka po prijavi. 
 
 (3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 
 

Članak 17. 
 (1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću 
donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi. 
 
 (2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 
prijavi i u odlučivanju. 
 
 

Članak 18. 
 (1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati 
upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa 
odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa. 
 
 (2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 
primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 
 

Članak 19. 
 (1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od 
dana podnesenog prigovora. 
 
 (2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 
preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 
 

Članak 20. 
 (1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i 
načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Štefanje. 
 
 (2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i 
druga primanja sukladno Odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 21. 
 Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom vjesniku Općine Štefanje i na 
mrežnoj stranici Općine Štefanje.   
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VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 22. 
 Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“.  
 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-03/22-01/02     POTPREDSJEDNIK VIJEĆA:  
URBROJ: 2110/03-01/22-01               Ivan Šimunović  
Štefanje, 11. ožujka 2022.g. 

 
 
Temeljem članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 
14/19) i članka 30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), Općinsko 
vijeće Općine Štefanje dana 11. ožujka 2022. godine, donosi  
 

ODLUKU 

o osnivanju Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača - korisnika javnih usluga na području Općine 
Štefanje 

 
 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača - korisnika javnih usluga na 

području Općine Štefanje.  

 

Članak 2. 
Savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača - korisnika javnih usluga na području Općine Štefanje imenuje 
se u sastavu od 3 (tri) člana: 

 
1. Ivan Bilek, predsjednik Povjerenstva 

2. Vedrana Lončar, zamjenik predsjednika Povjerenstva 

3. Slavko Tremski, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača Bjelovarsko – bilogorske 

županije, član Povjerenstva.  

 
Članak 3. 

Savjetodavno tijelo iz članka 1. ove Odluke osniva se u cilju praćenja stanja, raspravljanja, davanja 
mišljenja i preporuka ovlaštenim tijelima Općine Štefanje vezanim za prava i obveze potrošača – 
korisnika javnih usluga iz područja propisanih člankom 24. stavkom 2. Zakona o zaštiti potrošača.  

Savjetodavno tijelo imenuje se na razdoblje od 4 godine.  

Članak 4. 

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjetodavnog tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Štefanje.  

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Štefanje.  
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BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A   Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 029-02/22-01/01     POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-22-1                          Ivan Šimunović  
Štefanje, 11. ožujka 2022. g.  

 

 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), 
Općinsko vijeće Općine Štefanje, na svojoj sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o usvajanju  

Godišnjeg izvješća o radu Savjeta mladih  
Općine Štefanje za 2021. godinu 

 
 

Članak 1. 
 Općinsko vijeće Općine Štefanje usvaja Godišnje izvješća o radu Savjeta mladih Općine 
Štefanje za 2021. godinu, Klasa: 023-03/22-01/03, Urbroj: 2110/03-10-22-1 od 1. ožujka 2022. godine. 
 
 

Članak 2. 
 Izvješće iz članka 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.  
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“. 
 
 

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-03/22-01/03     POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-22-2               Ivan Šimunović 
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine 

 
 

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), 
članka 30. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine Štefanje”, broj 01/21) i članka 3. Odluke 
o osnivanju Savjeta mladih Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 05/14), Općinsko 
vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine donosi 
 

O  D  L  U  K  U  
o objavi javnog poziva za pokretanje postupka izbora 

članova Savjeta mladih Općine Štefanje 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće donosi Odluku o objavi javnog poziva za pokretanje postupka izbora 7 

članova Savjeta mladih Općine Štefanje na vrijeme od tri godine. 
 

Članak 2. 
Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za 

isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene 
za rad s mladima i za mlade. 
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Kandidati za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu biti osobe koje u trenutku 
podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. 
 

Članak 3. 
Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom 

obliku Povjerenstvu za izbor i imenovanja, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na web 
stranici i oglasnoj ploči Općine Štefanje, a sadrže podatke propisane člankom 5. Odluke osnivanju 
Savjeta mladih. 
 

Članak 4. 
 Općinsko vijeće dužno je  tajnim glasovanjem izabrati članove i zamjenike Savjeta mladih na 
prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova savjeta 
mladih. 
 

Članak 5. 
 Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća najkasnije u roku 
od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih, koji sjednicom predsjedava do izbora 
predsjednika Savjeta mladih. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine 

Štefanje“. 
 

 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A    Š T E F A NJ E 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA:  023-03/22-01/01                   POTPREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-22-1                                         Ivan Šimunović  
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine 

 
 
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21), poglavlja 9. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne 
novine“ broj 66/21), stanja sustava civilne zaštite općine Štefanje i članka 30. Statuta Općine Štefanje 
("Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj  01/21), općinski načelnik Općine Štefanje predlaže, a 
Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj 7. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine donosi 
 

 
O D L U K U 

 
o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje za 2022. godinu 

 
 
I. Uvod i zakonska regulativa 
 
 Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje 
zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i 
katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.  
 Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 
dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika 
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma 
i ratnih razaranja. 
 Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
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 Općina Štefanje dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite te jačati i 
nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području 
sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim 
operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati 
dodatne postrojbe civilne zaštite. 
 Općina Štefanje za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organizira 
sudjelovanje volontera (dragovoljaca i udruga Općine) radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.  Ovo je posebno značajno iz 
razloga što je Općina Štefanje ranije donijela Odluku o prestanku djelovanja postrojbe CZ Općine, 
uslijed nemogućnosti popune iste. 
 
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite Općine Štefanje provode sljedeće operativne snage sustava 
civilne zaštite: 

a) stožer civilne zaštite općine Štefanje 
b) operativne snage vatrogastva, VZ Općine Štefanje sa 6 DVD-ova 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, GD CK Čazma 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, HGSS Stanica Bjelovar 
e) pravne osobe u sustavu civilne zaštite i udruge, određene Odlukom Općine 
f) povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, imenovani Odlukom Općine 
g) koordinatori na lokaciji, iz sastava predstavnika operativnih snaga CZ i Stožera CZ 

 
 Općinski načelnik Općine Štefanje koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite osnovanih za područje  Općine u velikim nesrećama i katastrofama, uz stručnu potporu svog  
Stožera civilne zaštite. 
 Općina Štefanje je dužna organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se 
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.  
 
 Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18, 
31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  
 
 Novi Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti 
te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) svojim 
člankom 58. stavka 2. regulira: 
 - Godišnjim analizama stanja sustava civilne zaštite prati se napredak implementacije ciljeva iz 
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ općine Štefanje za 4 godine, utvrđuje novo stanje, 
redefiniraju prioriteti, ocjenjuje doprinos nositelja i sudionika u provođenju mjera i aktivnosti iz plana 
razvoja sustava civilne zaštite, analizira financiranje sustava civilne zaštite i realizacija svih drugih 
aktivnosti od značaja za provođenje revizije planova razvoja sustava civilne zaštite. 
 
II. Stanje sustava CZ općine Štefanje u 2021.godini  
 
Utvrđeno je izvršenom Analizom sustava CZ Općine za prethodnu, 2021. godinu. 
 
Osnovne značajke tijekom 2021.godine bile su u oblasti CZ: 

• lokalni izbori i imenovanje novog Stožera CZ Općine 

• popis poljoprivrede, popis stanovništva i druge aktivnosti društvenog karaktera 

• organizacija i rad u uvjetima pandemije SARS-CoV-2 virusa (bolest COVID 19), provođenje 
protuepidemijskih mjera, procjepljivanje stanovništva i druge povezane aktivnosti 

• praćenje aktivnosti po potresima  /Zagrebačkim, na Banovini/ uz pružanje pomoći 

• jačanje Vatrogasne zajednice Općine i komunalne infrastrukture. 
 
 
 1. Stožer civilne zaštite Općine Štefanje 
 
 Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje 
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se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike 
nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke 
o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 
 Izvršno tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za 
sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. 
 Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada 
se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. 
 Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi po prijedlogu tih službi, od 
kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao 
redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik Službe CZ 
Bjelovar, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova. 
 Jedinica lokalne samouprave, Općina Štefanje, obavlja administrativne i tehničke poslove te 
osigurava uvjete za rad stožera civilne zaštite. 
 Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje organizira i provodi 
Ravnateljstvo civilne zaštite RH prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite koji 
donosi čelnik Državne uprave, u roku od godinu dana od imenovanja u stožer civilne zaštite. 
 
 Općinski načelnik Općine Štefanje sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i  Pravilniku o 
sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika i članova stožera Civilne 
zaštite („Narodne novine“ broj 37/16 i 47/16) donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova 
Stožera CZ općine Štefanje, poslije lokalnih izbora u svibnju 2021. godine, KLASA: 810-01/21-01/02; 
URBROJ: 2110/03-02-21-1 od 18. lipnja 2021., te ukinuo dosadašnji Stožer CZ. Stožer CZ općine 
Štefanje ima 11 članova, a pribavljene su suglasnosti od operativnih snaga za njihove predstavnike u 
Stožeru. 
 
Stožer civilne zaštite općine Štefanje predvodi: 

➢ Igor Novaković, na dužnosti Načelnika stožera CZ, zapovjednik VZ općine Štefanje 
➢ Marko Štefović,  zamjenik načelnika Stožera CZ,  predsjednik VZ općine Štefanje 

 te još 9 članova, uključujući i predstavnika Službe CZ Bjelovar. 
 
 Kontakt podaci (adresa, telefonski broj) kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima CZ 
Općine. Novoimenovani u Stožer CZ u narednom periodu će proći planski program osposobljavanja 
koji organizira Ravnateljstvo CZ RH-Služba CZ Bjelovar. 
 Od imenovanja Stožer je održao konstituirajući sastanak, upoznao se sa dokumentima i 
poslovnikom o radu stožera te stanjem u pandemiji i drugim aktivnostima. 
 Članovi su se upoznali sa stanjem te planskim dokumentima CZ Općine, Procjenom rizika od 
velikih nesreća, Planom djelovanja CZ Općine i drugim dokumentima CZ. 
 
 Težište rada Stožera CZ općine Štefanje preusmjereno je na ovladavanje krizom uslijed 
pandemije SARS-CoV-2 virusa (bolest COVID 19) gdje je krajem 2021. godine i početkom 2022. 
godine u tijeku eskalacija 4 vala, uz obnovu motivacije svih kategorija za veće procjepljivanje, 
praćenju zadaća stožera državne i županijske razine, provođenju protuepidemijskih mjera, suradnja sa 
županijskim Stožerom CZ i HZJZ, i dr.  
 
 2. Vatrogasne snage 
 
 Na području Općine Štefanje djeluje Vatrogasna zajednica Općine, sa šest dobrovoljnih 
vatrogasnih društava, a po potrebi i snage VZ Bjelovarsko-bilogorske županije odnosno JVP Bjelovar 
ili Čazma. 
 Vatrogasne postrojbe Općine (DVD-i) obavljaju vatrogasnu djelatnost sudjelovanjem u 
provedbi preventivnih mjera u zaštiti od požara i eksplozija, gašenjem požara, spašavanjem ljudi i 
imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanjem tehničke pomoći u nezgodama i opasnim 
situacijama te obavljanjem drugih poslova u svim nesrećama i ekološkim katastrofama, na području za 
koje je osnovana pa i na širem području po zapovjedi nadležnog županijskog vatrogasnog 
zapovjednika. 
 Djelovanje je razrađeno dokumentom - Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Općine Štefanje te Planom zaštite od požara Općine. Društva su sa dugogodišnjom 
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tradicijom i nastoje jačati resurse i sposobnosti u postojećim uvjetima. Pri tome se jačaju i sposobnosti 
širih mjera u zaštiti i spašavanju, ne samo tradicionalno vatrogasnih. 
 
 JVP Bjelovar ili JVP Čazma djeluju po potrebu u Općini te nalogu Vatrogasnog županijskog 
zapovjednika, prvenstveno za sadržaje koje ne mogu pripadnici DVD-a (tehničko-tehnološke incidente 
i sl.) 
 
 3. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici 
 
 Radi koordinacije provođenja mjera civilne zaštite u svih 9 naselja Općine Odlukom o 
imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika na području Općine Štefanje, KLASA: 240-
01/22-01/03; URBROJ: 2110/03-02-22-01 od 23. veljače 2022. godine, imenovano je 8 Povjerenika 
civilne zaštite i 8 zamjenika povjerenika.  
 Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici određeni su iz redova prepoznatljivih i sposobnih 
stanovnika naselja.  
 Odlukom su utvrđene zadaće povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite. 
 Povjerenici CZ i njihovi zamjenici nisu (do sada) obuhvaćeni programom osposobljavanja, ali 
su iskusne osobe koje poznaju dužnosti. Isti nisu u „standardima pripadnika CZ“ ali se to od strane 
nadležnih tijela tolerira na razini cijele RH. 
 
 4.  Pravne osobe i udruge određene Odlukom Općine Štefanje  
 
 Odlukom o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu općine 
Štefanje, KLASA: 810-01/18-01/06; URBROJ:2110/03-01-18-4 od 19.prosinca 2018.godine određene 
su slijedeće  pravne osobe i udruge od značaja sustav CZ : 

➢ Gospodarsko-komunalni park Štefanje d.o.o. 
➢ Veterinarska stanica Čazma d.o.o. 
➢ Komunalije - vodovod Čazma d.o.o. 
➢ Zdravstvena ambulanta dr.spec.med. G. Emić, Štefanje 
➢ Osnovna škola Štefanje 

te udruge Općine: 
➢ Lovačka udruga Vidra Štefanje 
➢ Stočarsko-ratarska udruga Štefanje 
➢ Vinogradarsko-voćarska udruga Grozd Štefanje 
➢ Ribičko društvo Amur Narta 
➢ Glazbeno društvo Zvon Štefanje 
➢ Nogometni klub Polet Narta 
➢ Udruga umirovljenika općine Štefanje 

 
 Gore navedene pravne osobe pozvane su na upoznavanje s Planskim dokumentima Općine 
Štefanje, kako bi bili upoznati sa svojim dužnostima u slučaju potrebe provođenja zaštite i spašavanja 
ljudi i materijalnih i kulturnih dobara. 
 
 5.  HGSS Stanica Bjelovar 
 
 Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i 
nestranačka udruga javnoga značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, spašavanje i 
pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim 
okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i 
upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i 
imovine. 
 Sjedište HGSS u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nalazi se u Bjelovaru, Stanica Bjelovar. 
Članstvo Stanice čine stručni volonteri. Po statusu i završenoj obuci članstvo Stanice se sastoji od  
gorskih spašavatelja,  spašavatelja i pripravnika.  
 HGSS/ Stanica Bjelovar djeluje po vlastitim planovima i programima, a pripadnici su 
sudjelovali u pružanju interventne pomoći u potresima na Banovini. 
 
 6. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čazma 
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 Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije 
djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i 
programa od opće koristi. Djeluje kao neprofitna pravna osoba u rješavanju humanitarnih pitanja, 
organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim 
nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i 
katastrofa. U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 županijsko, gradsko i općinsko društvo 
Crvenoga križa. 
 
 Posebno mjesto u sustavu civilne zaštite ima i Gradsko društvo crvenog križa Čazma, koje 
poduzima sve odgovarajuće mjere za koje se ukaže potreba. Crveni križ se angažira s ciljem 
osiguranja pravodobnog smještaja i pomoći u osiguranju sredstava za smještaja ljudi, vodi evidenciju 
o evakuiranim i zbrinutim građanima, pruža prvu pomoć i kućnu njegu, surađuje s domovima zdravlja, 
ekipama socijalne skrbi, i drugim aktivnostima. U 2021. godini to je bila pomoć u potresima na 
Banovini, provođenju protuepidemijskih mjera u COVID 19 pandemiji, procjepljivanju stanovništva, 
organizaciji dobrovoljnog darivanja krvi, edukaciji stanovništva i sl. Općina Štefanje sudjeluje u 
financiranju rada Gradskog društva Crvenog križa Čazma. 
 
 7.  Ostale službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svojih 
redovnih djelatnosti 
 
 Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovnih djelatnosti 
predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području i u općini Štefanje. 
 Službe i pravne osobe koje imaju zadaću u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u 
vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost i to 
u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite općine Štefanje. 
Posebno naglašeno mjesto i ulogu u aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima civilne zaštite imaju 
slijedeće pravne osobe: 

• ambulanta u Štefanju i Dom zdravlja Čazma i Bjelovar 

• Zavod za Hitnu medicinsku pomoć BBŽ 

• Zavod za javno zdravstvo BBŽ 

• Policijska uprava Bjelovarsko-bilogorska, PP Čazma 

• Centar za socijalnu skrb Čazma 

• te Hrvatske vode – VGI Bjelovar, HEP ODS d.o.o., Hrvatske šume i druge cjeline čija sjedišta 
ili ispostave  nisu u Općini. 
 

 Rad svih bio je pod značajnim uticanjem pandemije i protuepidemijskih mjera, reagiranja i 
pomoć kod potresa na Banovini, i drugim, no zadaće su uspješno izvršavali 
 
 
III. GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ŠTEFANJE ZA 2022. 
GODINU 
 
Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj: 66/21) Poglavlje 7. glede 
godišnjeg plana razvoja regulirano je: 
 - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva 
iz Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Štefanje za četverogodišnji period, 
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 
ostvarivanja. 

• Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za 
realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju. 

• Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja 
rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te 
aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati 
kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne 
zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i 
Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa. 

• Kvalitetu i sadržaj Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju upravljačke razine u 
sustavu civilne zaštite te stoga ovisi o njihovim stručnim kompetencijama te posebno 
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odgovornosti sudionika sustava civilne zaštite u provođenju zakonskih obveza na području 
civilne zaštite kao i na kontinuiranom stručnom i odgovornom institucionalnom nadzoru. 

• Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite revidira se na temelju provedene godišnje analize 
stanja sustava civilne zaštite. 

• Na temelju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite pokrenut će se proces 
transformiranja operativne komponente sustava civilne zaštite, odnosno započet će 
sukcesivno redefiniranje i restrukturiranje sustava sukladno broju izvanrednih događaja u 
kojima će sustav civilne zaštite trebati reagirati pod koordinacijom stožera civilne zaštite 
JLP(R)S. 

• Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se polazišta za pojednostavljenje 
odnosno racionalizaciju operativnog reagiranja, optimaliziraju financijski troškovi 
osposobljavanja, uvježbavanja, opremanja, prilagođavanja stožernih procedura, te troškovi 
djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

 
 Operativne snage sustava civilne zaštite potrebno je planirati i koristiti isključivo u 
slučajevima velikih nesreća – događaja s neprihvatljivim posljedicama za zajednicu (npr. potres, 
poplava, nesreće u područjima postrojenja s opasnim tvarima, nesreće na nuklearnim elektranama i 
sl.) kada njihovo operativno djelovanje koordinira stožer civilne zaštite općine Štefanje, ili više razine. 
 
Za reagiranje u slučaju većine drugih izvanrednih događaja, izvan kategorije velikih nesreća čije su 
posljedice prihvatljive za zajednicu, potrebno je planirati kapacitete redovnih žurnih službi i to na 
zadaćama zbog kojih su utemeljene. 
 
 Kod izvanrednih događaja čije su posljedice prihvatljive za zajednicu i zahtijevaju istovremeno 
djelovanje više žurnih službi, svaka služba djeluje samostalno dok njihovo reagiranje komunikacijski 
koordinira županijski centar 112 Bjelovar. Voditelji žurnih službi, po potrebi, neposredno ili 
posredovanjem centra 112 dogovaraju način operativne suradnje na mjestu djelovanja/reagiranja. 
 
 U cilju unapređivanja i jačanja stanja sustava civilne zaštite, a posebno spremnosti svih 
operativnih snaga zaštite i spašavanja, Smjernica za razvoj sustava u 4-godišnjem periodu, te na 
osnovu analize stanja sustava CZ Općine za 2021.godinu, Općinsko vijeće općine Štefanje usvaja  

➢ Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite općine Štefanje za 2022. godinu.  
 
 Godišnjim Planom razvoja sustava civilne zaštite Općine predviđa se provedba slijedećih 
aktivnosti općine Štefanje i  operativnih snaga CZ  u 2022. godini: 
 
 1. Planska dokumentacija civilne zaštite Općine Štefanje 
 
Nakon završetka Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća Općine i ažuriranja Plana djelovanja CZ 
općine Štefanje, veljača 2022.godine, tijekom 2022.godine planira se: 

➢ izrada nove Odluke o pravnim osobama i udrugama od interesa za sustav CZ Općine. Potom 
će se insistirati da pravne osobe određene Odlukom od interesa za sustav CZ općine Štefanje 
naprave i Općine dostave svoje  Planove o načinu angažiranja u sustavu CZ Općine, na što 
su propisima obavezni, a s istima će se održati i koordinacija. 

➢ izrada nove Odluke o Povjerenicima CZ i njihovim zamjenicima, sukladno važećim propisima  
 
 Isto tako upozoriti će se sve pravne osobe-posjednici „opasnih tvari“ u području Općine ili na 
njenom rubu na obavezu izrade i dostave Općini svojih Procjena rizika i Operativnih planova, na što 
su obavezni kao „posjednici opasnih tvari o malim količinama“. 
 
 2. Stožer civilne zaštite, Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici te Pravne osobe 
određene Odlukom Općine od interesa za sustav civilne zaštite Općine Štefanje 
 
 Sadržaji i provedba aktivnosti će u znatnom ovisiti od daljnjeg razvoja pandemije u Općini i 
šire. 
 Kontinuitet djelovanja Stožera CZ nakon novih imenovanja u sastavu Stožera, usvajanje 
Poslovnika o radu Stožera, praćenje i razrada mjera vezanih za COVID 19 pandemiju (jačanje 
procjepljivanja stanovništva, organizacija i nadzor higijenskih i protuepidemijskih mjera, i dr.) 
 Uz pomoć Službe CZ Bjelovar izvršiti plansko osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite 
Općine koji isto nisu prošli. Isto tako nastojati sa Službom civilne zaštite ili stručne osobe zaštite i 
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spašavanja osnovno educirati Povjerenike civilne zaštite  i njihove zamjenike, a s predstavnicima 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i pravnih osoba s opasnim tvarima, održati nužno 
informiranje za dužnosti i obaveze, te iste evidentirati. 
 
 Ranije odgođeno šire informiranje po sustavu CZ Općine Štefanje - svih sastavnica 
(vatrogastvo, Povjerenici civilne zaštite, Stožer civilne zaštite, pravne osobe od interesa za sustav 
civilne zaštite, pravne osobe s opasnim tvarima…itd) planirati i održati u trajanju od 2 sata, čim 
epidemiološki uvjeti budu dozvolili, kao i godišnju vježbu civilne zaštite Općine Štefanje (uz pomoć 
VZO Štefanje). 
 Ažuriranje i vođenje evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno  
Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 75/16)  
 Udruge  od interesa za sustav civilne zaštite Općine koje su nositelji ili provoditelji pojedinih 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, informirati s obavezama iz Plana djelovanja CZ općine Štefanje.  
 
 3. Vatrogasna zajednica Općine sa 6 Dobrovoljno vatrogasnih društava  
 
 Vatrogasna zajednica u općini Štefanje te potom i vatrogasna zajednica Bjelovarsko-
bilogorske županije, dobrovoljna je, stručna i humanitarna Udruga od posebnog interesa za Općinu i 
Županiju, s temeljnom zadaćom ostvarivanja zajedničkih ciljeva dobrovoljnih vatrogasnih društava, 
temeljem Zakona o vatrogastvu.  
 Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama 
posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o sustavu civilne zaštite, planovima 
djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnim planom 
djelovanja civilne zaštite. 
 Višegodišnji programski zadaci temelje su se na pomlađivanju i školovanju, te je posebno 
vrijedan odnos prema pripadnicima vatrogasne mladeži čiji broj kroz godine raste. 
 Vatrogasna zajednica i Dobrovoljna vatrogasna društva (6) sustavno će se opremati i 
osposobljavati i za zadaće civilne zadaće (ne samo tradicionalno vatrogasne). 
Planirane vlastite aktivnosti tijekom 2022. godine:  

➢ Održavanje  planskih godišnjih aktivnosti VZ Općine i DVD-ova, te dopunskih aktivnosti iz 
Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Štefanje za 
2022.godinu 

➢ Školovanje dobrovoljnih vatrogasaca; Nabavka osobne i skupne opreme 
➢ Pregled i održavanje vatrogasne opreme i spremišta, te okoliša spremišta    
➢ Održavanje vatrogasne vježbe na nivou VZ Općine 
➢ Uključenje djece i mladeži u DVD-a 
➢ Pojačana pripravnost članova tijekom požarne sezone 2022.; Provođenje preventivnih mjera 

zaštite od požara 
➢ Obavljanje liječničkih pregleda i osiguranje interventnih sposobnosti, i dr. 

 
 4. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar i  Hrvatski Crveni križ - GD CK 
Čazma 
 
 Gradsko društvo Crvenog križa Čazma i HGSS Stanica Bjelovar u 2022. godini provodit će 
svoje planske zadaće, kao i one koje proizlaze iz daljeg djelovanja pandemije COVID 19, putem 
planiranih aktivnosti sukladno vlastitom programu rada i sukladno važećim propisima. 
 Gradsko društvo Crvenog križa Čazma od većih akcija koje će provoditi tijekom godine ističu 
se akcije dobrovoljnog davanja krvi, akcija solidarnost na djelu, podjela hrane i odjeće za socijalno 
ugroženo stanovništvo. Posebno je značajno njihovo edukativno i praktično djelovanje u pandemiji i 
provođenju protuepidemijskih mjera, te pomoć na Banovini. 
 Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) Stanica Bjelovar planira u cilju spremnosti za 
angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja tijekom 2022. godine provesti: tečajeve prve pomoći, 
tečajeve zimskih tehnika spašavanja, tečaj za voditelja potražnih akcija, tečaj ljetnih tehnika 
spašavanja, drugi tečajevi prema njihovim potrebama 
 
Osnovne zadaće Općine Štefanje u 2022. godini glede sustava civilne zaštite su: 
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➢ potpora svih cjelina i operativnih snaga u provođenju protuepidemijskih mjera u Općine te 
nastavku /intenziviranju/ edukacije o procjepljivanju stanovništva,  

➢ ažuriranje dokumentacije civilne zaštite, informiranje (nastava) po planskim dokumentima 
civilne zaštite Općine sa predstavnicima svih cjelina – čim epidemiološke prilike dozvole, kao i 
provođenje  vježbe civilne zaštite 

➢ osposobljavanje članova stožera civilne zaštite i Povjerenika civilne zaštite Općine 
➢ jačati spremnost svih operativnih snaga civilne zaštite u jedinstvenom sustavu, sa prioritetom 

osposobljavanja i opremanja Vatrogasne zajednice općine Štefanje za isto.  
 
Tablica 1: Planirani financijski  pokazatelji sustava civilne zaštite Općine Štefanje  
 

Proračunska stavka PLANIRANO 
za 2022. 
godinu 

Projekcija za 
2023. 

godinu 

Projekcija za 
2024.  

godinu 

Vatrogastvo 200.000,00 204.000,00 206.000,00 

GD CK Čazma 28.000,00 28.500,00 28.840,00 

HGSS Stanica Bjelovar 5.000,00 5.100,00 5.150,00 

Udruge Općine 95.000,00 96.900,00 97.850,00 

Civilna zaštita Općine 
Štefanje UKUPNO 

328.000,00 334.500,00 337.840,00 

 
 
KLASA: 240-01/22-01/04 
URBROJ: 2110/03-01-22-01 
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine 
         POTPREDSJEDNIK VIJEĆA:  
                           Ivan Šimunović 
 

 
 

 
 Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  (“Narodne novine“ broj 
82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), poglavlja 7. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade 
planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 
(„Narodne novine“ broj 66/21), Analize stanja sustava civilne zaštite  Općine Štefanje za 2021.godinu i 
članka 30. Statuta općine Štefanje ("Službeni vjesnik općine Štefanje“ broj 01/21), Općinski načelnik 
općine Štefanje predlaže, a Općinsko vijeće općine Štefanje na svojoj  7. sjednici održanoj dana 11. 
ožujka 2022. godine, donosi 
 

 
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 
OPĆINE ŠTEFANJE ZA PERIOD 2022. – 2025. GODINE 

 
 
I. Uvod i zakonska regulativa 
 Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 
dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika 
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma 
i ratnih razaranja.  
 Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a 
povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi 
smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka 
te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.  
 Sustav civilne zaštite redovito djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.  
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Operativne snage sustava CZ općine Štefanje čine:  

a) stožer civilne zaštite Općine Štefanje 
b) operativne snage vatrogastva, vatrogasna zajednica Općine Štefanje sa 6 

Dobrovoljnih vatrogasnih društava 
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Čazma 
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, HGSS Stanica Bjelovar 
e) pravne osobe u sustavu civilne zaštite i udruge, određene Odlukom Općine 
f) povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, imenovani Odlukom Općine 
g) koordinatori na lokaciji, iz sastava predstavnika operativnih snaga civilne zaštite i 

Stožera civilne zaštite 
 
 Operativne snage sustava civilne zaštite Općine Štefanje organizirane su te planski i 
koordinirano djeluju u području mjerodavnosti, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i 
provedbenim propisima. Općina ima sve planske i druge regulativne akte iz područja civilne zaštite i 
zaštite i spašavanja ukupno, i redovno ih ažurira. 
 
 Novim Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21), 
poglavlje 7. članak 49. do 51. regulirano je:  
 
Smjernice se izrađuju na temelju godišnje analize stanja sustava civilne zaštite i njima se utvrđuju 
prioriteti lokalne vlasti na području civilne zaštite za rok od četiri godine. 
 
Smjernicama se ostvaruju sljedeći ciljevi: 

• na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihovog 
provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanja ranjivosti kategorija 
društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene štetnim utjecajima prijetnji s 
nositeljima njihovog provođenja 

• na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje način 
uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog 
upozoravanja i razvijaju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama 

• jačanje kompetencija operativnih snaga civilne zaštite u postupanju prema ranjivim skupinama 
u slučaju velike nesreće i katastrofe (edukacije, vježbe, opremanje) 

• usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite, odnosno operativnih 
kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama 

• poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći 

• planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih 
ciljeva sustava civilne zaštite u razdoblju od četiri godine. 

 
 Smjernicama se definiraju pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni koraci, potrebne mjere 
poradi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u razdoblju za koje se donose i to 
na svim su područjima sustava civilne zaštite: 

• normiranja – usvajanja općih akata  

• ustrojavanju stožera civilne zaštite JLP(R)S, određivanju pravnih osoba od značaja za sustav 
civilne zaštite, imenovanju povjerenika i dr.; preventive  

• procjena rizika, jačanje svijesti, upravljanje rizicima i dr.; planiranja  

• planovi djelovanja, Vanjski i operativni planovi civilne zaštite i dr.; operativnog djelovanja  

• ustrojavanje evidencija obveznika, popuna, osposobljavanje, vježbe, nabava opreme i dr.;  

• financiranja  

• prioriteti u izvršavanju mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, podaci o implementaciji 
spoznaja iz drugih javnih politika (o studijama, znanstvenim istraživanjima i ispitivanjima, 
normativnim i planskim rješenjima iz drugih područja) čija primjena i uključivanje u smjernice 
može dovesti do poboljšanja sustava civilne zaštite, sufinanciranje programa i projekata za 
razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite i drugih specifičnih interesa i 
prioriteta JLP(R)S iz njihovog samoupravnog djelokruga na području sustava civilne zaštite. 

 
 Tijekom rada na Smjernicama nositelji njihove izrade obvezni su slijediti sadržaj odredbi 
Zakona o sustavu civilne zaštite kojima su područja detaljnije normativno uređena, ali i odredbi 
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pojedinih posebnih propisa. Smjernicama se utvrđuje i način provođenja kontinuiranog nadzora 
njihovog provođenja s nositeljima, način izvješćivanja odgovorne osobe te izrada, predlaganje i 
usvajanje interventnih mjera kada se utvrde značajna odstupanja koja ugrožavaju ostvarivanje 
pojedinačnih ili sveukupnog cilja na području civilne zaštite. 
 
 Smjernicama se po grupama/su područjima, razrađuju koraci iz nadležnosti svakog pojedinog 
sudionika i svake pojedine operativne snage sustava civilne zaštite te utvrđuje/procjenjuje što će se 
njihovim provođenjem ostvariti za dobrobit svakog pojedinog cilja te sveukupnog cilja, odnosno koja 
se dobrobit očekuje za sustav civilne zaštite u cjelini, uz pretpostavku dosljednog ostvarivanja plana 
razvoja kao konkretnog implementacijskog akcijskog dokumenta za realizaciju Smjernica. 
 
Ciljevi se utvrđuju na temelju procjene rizika s naglaskom na: 

• preventivne mjere, odnosno povezuju se s javnim politikama i nositeljima kako bi se omogućilo 
odgovorno upravljanje rizicima od strane svih sektorskih sudionika s lokalne razine sustava 
civilne zaštite 

• razvoj organizacije sustava civilne zaštite i operativnih kapaciteta za reagiranje u velikim 
nesrećama i katastrofama. 

 
II. Rezultati u prethodnom 4-godišnjem periodu 
 Rizici od velikih nesreća (i katastrofa) u Općini Štefanje i njihov intenzitet utvrđeni su 
usvojenom Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Štefanje (usvojena 2019. godine a 
sada je u tijeku Revizija I. dokumenta), u kojoj su uz revidiranu Procjenu rizika Općine dani rezultati iz 
prve Procjene rizika od velikih nesreća Bjelovarsko-bilogorske županije (izrađena u 2018., Revizija I. 
Procjene – u tijeku). 
 Identificirani rizici utvrđeni Procjenom rizika (Radna skupina Općine), a koji mogu angažirati i 
sustav CZ odnosno imaju obilježja velikih nesreća pa i katastrofa su: potresi, suše te epidemije i 
pandemije, a potom i ekstremne vremenske pojave i poplave.  
 
 U Procjeni rizika od velikih nesreća Općine je utvrđeno da se vrednovanje rizika provodi uz 
primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable – što niže, a da je razumno moguće), pri 
čemu se rizici razvrstavaju u 3 (tri) razreda:  

a) Prihvatljivi rizici su svi rizici niskog intenziteta, za koje uz uobičajene nije potrebno planirati 
poduzimanje dodatnih mjera (za područje Općine Štefanje razred prihvatljivih rizika razvrstane 
su  epidemije i pandemije, požari otvorenih područja te ekstremni vremenski uvjeti). 

b) Tolerirani rizici su svi rizici kod pojavnosti visokog intenziteta a koji se mogu prihvatiti iz 
razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit i visoki koji se mogu prihvatiti iz 
razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit (za 
područje Općine u razred toleriranih rizika razvrstani su  potres i poplave). 

c) Neprihvatljivi rizici su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama 
(za područje općine Štefanje  takav-visok  rizik je pojava suše) 

 
 Procijenjena je  dostatnost operativnih snaga civilne zaštite Općine i Županije (ali 
dimenzionirane i za Općinu Štefanje), posebno Vatrogasne zajednice Općine, sa šest DVD-a, 
osposobljenost 70 operativnih vatrogasaca i još toliko u drugim kategorijama osposobljenosti. 
 Općina Štefanje je ukinula postrojbu civilne zaštite jer je prestala mogućnost popune iste 
„obveznicima CZ“, a odaziv volontera (dragovoljaca) za popunu bio je nikakav, zbog složenosti 
postupka i niske motiviranosti. 
 Sa svim operativnim snagama svake se godine obnavlja edukacija i razrada postupanja, 
najmanje jednom godišnje (ograničeno u zadnje 2 godine zbog protuepidemijskih mjera u COVID- 19 
krizi). 
 U prethodnom višegodišnjem razdoblju materijalna oprema za operativne snage je sustavno 
nabavljana, prvenstveno za vatrogastvo, ali i provođenje protuepidemijskih mjera.  
III. Ključni ciljevi Smjernica u narednom 4-godišnjem periodu,  2022. - 2025.godine 
 Sveukupni cilj organizacije i razvoja sustava civilne zaštite je smanjenje rizika od velikih 
nesreća i katastrofa te uspostava učinkovitog sustava civilne zaštite za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-
tehnoloških velikih nesreća, odnosno učinkovito reagiranje u velikim nesrećama.  
 Sveukupni cilj obuhvaća pojedinačne ciljeve: 



Broj 02/22. '' Službeni vjesnik Općine Štefanje '' 11. ožujka 2022. 

 
 

 - 37 - 

• učinkovito upravljanje rizicima s ciljem smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa, 
odnosno da utvrđeni tolerirani rizici postanu prihvatljivi te neprihvatljivi rizici da postanu 
tolerirani, 

• uspostava učinkovitog funkcioniranja sustava civilne zaštite te jačanje i nadopunjavanje 
spremnosti upravljačkih i operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. 

 Sveukupni cilj je ukupno jačanje preventivnih mjera u svim sadržajima civilne zaštite i daljnjih 
narastanja sposobnosti operativnih snaga, a očekuje se i konačna javna objava Plana djelovanja 
civilne zaštite Republike Hrvatske, kao glavnog provedbenog i usmjeravajućeg dokumenta u civilnoj 
zaštiti, kako Republike Hrvatske tako i za jedinice lokalne samouprave. 
Aktivnosti i mjere kojima se ostvaruju ciljevi organizacije i razvoja sustava civilne zaštite definiraju se 
prema sljedećim područjima sustava civilne zaštite: 

• upravljanja rizicima, 

• normiranja, 

• preventive, 

• operativnog djelovanja, 

• financiranja. 
 
Pojedinačni ciljevi sustava CZ općine Štefanje su: 

1. Smanjenje rizika od poplava  

• dogradnja sustava zaštite od poplava (proširenje osnove nasipa) po višegodišnjem planu 
Hrvatskih voda, nositelj Hrvatske vode-VGI Bjelovar 

• redovnim održavanjem i rekonstrukcijskim rješenjima kritičnih točaka na  kanalima III. i IV. 
kategorije u Općini; nositelj Općina Štefanje i Hrvatske vode 

• osiguranje pravovremenog uzbunjivanja stanovništva i aktiviranja žurnih službi operativnih 
snaga, materijalno i kadrovsko jačanje te stalna suradnja sa Hrvatskim vodama. U tom 
pogledu od posebnog je značaja izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Štefanju te 
Reciklažnog dvorišta. 
 

2. Smanjenje rizika kod potresa 

• nadzor gradnje u području općine Štefanje s primjenom Eurocod 8 protupotresnih propisa, 
odnosno protupotresno projektiranje i građenje građevina 

• edukacija stanovništva i jačanje sposobnosti operativnih snaga glede potresa, iskustava iz 
potresa u Zagrebu i na Banovini te obnovi područja, kao i osposobljavanje za mjere osobne i 
uzajamne zaštite 
 

3. Smanjenje rizika kod epidemija i pandemija 

• edukacija i informiranje stanovništva, realizacija protuepidemijskih mjera u COVID 19 
krizi i epidemijama influence, daljnje procjepljivanje stanovništva 

 
4. Jačanje sposobnosti i resursa operativnih snaga CZ  

• jačanje materijalnih resursa i osposobljavanje uz vatrogasne i za zadaće u civilnoj zaštiti - 
Vatrogasna zajednica Općine sa svih 6 DVD-ova 

• novo određivanje (Odluka) o pravnim  osobama i udrugama od interesa za sustav civilne 
zaštite općine Štefanje te ažuriranje Odluke o Povjerenicima civilne zaštite i njihovim 
zamjenicima, te provođenje osposobljavanja s istima   

• potpora i sufinanciranje programa u oblasti ili od značaja za CZ (kod udruga Općine, 
operativnih snaga, komunalnih društava i drugih) 

• realizacija vježbi po civilnoj zaštiti, planskih informiranja po civilnoj zaštiti i općoj edukaciji 
 

Aktivnosti i mjere s područja preventive 
 
Aktivnosti i mjere s područja preventive: 

• jačanje svijesti o civilnoj zaštiti stanovništva organizacijom pokaznih smotri te obilježavanjem 
Dana civilne zaštite te tehničkog zbora - smotre operativnih snaga, 
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• jačanje svijesti o civilnoj zaštiti stanovništva uključivanjem javnosti u postupke donošenja 
planskih dokumenata iz sustava civilne zaštite radi prikupljanja informacija o interesima, 
stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti, 

• osposobljavanje te edukacija novih članova Stožera civilne zaštite Općine i raspoređenih 
obveznika snaga civilne zaštite na dužnost povjerenika i njihovih zamjenika te koordinatora na 
lokaciji sukladno zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje sustav civilne 
zaštite, 

 
 Nositelj za izvršavanje aktivnosti i mjera iz samoupravnog djelokruga Općine Štefanje je 
općinski načelnik.  
 Sudionici u izvršavanju aktivnosti i mjera su: 

• Stožer civilne zaštite Općine, 

• operativne snage na području Općine Štefanje (prvenstveno vatrogasne) i operativne snage 
viših razina, 

• središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, 

• ostala nadležna tijela državne uprave, inspekcijske službe i pravne osobe u okvirima svojeg 
djelokruga i nadležnosti, 

• upravni odjel nadležan za poslove civilne zaštite, 

• ovlaštenik stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. 
 
Aktivnosti i mjere s područja operativnog djelovanja 
 
Aktivnosti i mjere s područja operativnog djelovanja uključuju: 

• redovno djelovanje operativnih snaga sukladno odredbama zakonskih i podzakonskih propisa 
kojima se uređuje sustav civilne zaštite te odnosna područja: područje vatrogastva i zaštite od 
požara, područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i područje djelovanja Hrvatske gorske 
službe spašavanja te odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje sustav 
civilne zaštite te dokumentima i propisima koje općina Štefanje donosi iz oblasti sustava 
civilne zaštite, 

• provedbe, praćenja i usklađivanje planskih i drugih dokumenata, 

• osiguranje uvjeta i obavljanje administrativnih i tehničkih poslova za Stožer civilne zaštite, 

• jačanje i nadopunjavanje spremnosti odnosno kapaciteta operativnih snaga i to prema 
području popunjenosti ljudstvom, spremnosti zapovjednog osoblja, osposobljenosti ljudstva i 
zapovjednog osoblja, uvježbanosti, opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom, 
vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti, samodostatnosti i logističkoj potpori, 

• imenovanje i raspoređivanje na dužnost povjerenika civilne zaštite i osiguravanje uvjeta za 
njihovo osposobljavanje, uvježbavanje i djelovanje, 

• određivanje koordinatora na lokaciji, 

• provođenje vježbi operativnih snaga, 

• ustrojavanje, vođenje i ažuriranje evidencija operativnih snaga. 
 
 Nositelj za izvršavanje aktivnosti i mjera iz samoupravnog djelokruga Općine Štefanje je 
općinski načelnik te svaka odgovorna osoba pojedine operativne snage iz svog djelokruga. 
 
IV.  Sadržaji, načini i nositelji provođenja aktivnosti u civilnoj zaštiti Općine Štefanje po 
vremenu provođenja 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ općine Štefanje za 2022.-2025.godinu 

Godina 
provođenja 

Sadržaj Nositelji Napomena 

 
2022. 

-Osposobljavanje novog 
Stožera civilne zaštite 
Općine 
-Izrada Revizije I. Procjene 
rizika od velikih nesreća 
općine i ažuriranja Plana 
djelovanja civilne zaštite 
Općine 
- Izrada nove Odluke o 
određivanju pravnih osoba i 

-Općina 
-Stručna pomoć 

-Osposobljavanje će provesti 
članovi Stožera - novi 
-Rev.I. Procjene rizika i ažuriranje 
Plana djelovanja revidirati uz 
pomoć stručne osobe civilne 
zaštite 
 
-Razrada Godišnjim planom 
razvoja sustava civilne zaštite 
Općine Štefanje za 2022. te 
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udruga od interesa za 
sustav civilne zaštite Općine 
te nove Odluke o 
Povjerenicima civilne zaštite 
i njihovim zamjenicima 
-Osposobljavanje 
Povjerenika civilne zaštite 
-Izrada/ažuriranje 
Operativne evidencije  
civilne zaštite 

sukladno epidemiološkim uvjetima 

 
 
 

2023. 

- Informiranje po sustavu 
civilne zaštite i 
dokumentima svih 
sastavnica Operativnih 
snaga Općine 
-Osposobljavanje Stožera 
civilne zaštite i Povjerenika 
civilne zaštite Općine 

-početkom 
godine 
-stručna osoba 
-općinski 
načelnik 
-predstavnici 
svih operativnih 
snaga; -Općina 
Služba civilne 
zaštite Bjelovar 

 
 
 
- prilagoditi epidemijskim uvjetima 
 
 
 

 
2024. 

-Ažuriranje svih planskih 
dokumenata civilne zaštite;  
provođenje godišnje vježbe 
po civilnoj zaštiti 

-Općina i 
vatrogasna 
zajednica 
Općine 
 

 
 
-sukladno potrebama 

 
2025. 

-Izrada Revizije II. Procjene 
rizika od velikih nesreća 
Općine 
-Usklađivanje  i ažuriranje 
svih dokumenata civilne 
zaštite 
-Koordinacija s pravnim 
osobama-posjednicima 
opasnih tvari 

-Općina 
-Pravne osobe  
posjednici 
opasnih tvari 

-sukladno potrebama 
-analiza u Općini pravnih osoba s 
op.tvarima- njihovih Procjena 
rizika i Operativnih planova 

 
 Ove Smjernice će se mijenjati i dopunjavati potrebnim sadržajima obzirom na COVID 19 
pandemiju te smjernicama iz Ravnateljstva civilne zaštite i Bjelovarsko-bilogorske županije, a 
detaljnije razrađivati Godišnjim planovima razvoja sustava civilne zaštite Općine Štefanje. 

 
KLASA: 240-01/22-01/05 
URBROJ: 2110/03-01-22-01 
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine  

  
POTPREDSJEDNIK VIJEĆA:  

                                                                                             Ivan Šimunović 

 
 

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 30. Statuta općine Štefanje, („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 
01/21), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na sjednici  11. ožujka 
2022. godine, donosi 
 
 

O D L U K U  
 

o usvajanju   
Procjene rizika od velikih nesreća 

na području Općine Štefanje – Revija I. 
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Članak 1. 

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Štefanje Revizija I. – 2/2022.   
 

 
Članak 2. 

 Procjena iz članka 1., sastavni je dio i prilog ove Odluke. 
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“  
 
 

 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A    Š T E F A NJ E 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

KLASA: 240-01/22-01/06                 PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-22-2                                                Judita Emić  
Štefanje, 11. ožujka 2022.  

 

 
 

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 30. Statuta općine Štefanje, („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 
01/21), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na sjednici  11. ožujka 
2022. godine, donosi 
 
 
 

O D L U K U  
o usvajanju   

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  
za 2022. godinu  

 
 

Članak 1. 
Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.  

 
 

Članak 2. 
 Plan iz članka 1., sastavni je dio i prilog ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“  
 

 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A    Š T E F A NJ E 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

KLASA: 921-01/22-01/01           PREDSJEDNIK VIJEĆA: 
URBROJ: 2110/03-01-22-2                                           Judita Emić  
Štefanje, 11. ožujka 2022.  
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), 

a temeljem Smjernica i uputa Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, na prijedlog općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 11. ožujka 2022.g. donosi 
 
 
 

S U G L A S N O S T  
na Odluku o imenovanju člana uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Štefanje d.o.o.  

 
 

Članak 1. 
 

 Općinsko vijeće daje svoju suglasnost na Odluku o imenovanju člana uprave Razvojne 
agencije Štefanje d.o.o. od 22. siječnja 2018. godine kojom se za člana uprave imenuje Nevenka 
Markovinović iz Nove Diklenice koja društvo zastupa samostalno i pojedinačno. 
 

Članak 2. 
 

 Odluka o imenovanju člana uprave nalazi se u privitku Suglasnosti i čini njen sastavni dio. 
 

Članak 3. 
 

 Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“.  
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

KLASA: 007-03/22-01/01                POTPREDSJEDNIK VIJEĆA:  
URBROJ: 2110/03-01-22-01       Ivan Šimunović 
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine 

 
 

Na temelju članka 30. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), 
a temeljem Smjernica i uputa Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, na prijedlog općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Općine Štefanje na svojoj sjednici održanoj 11. ožujka 2022.g. donosi 
 
 
 

S U G L A S N O S T  
na Odluku o imenovanju člana uprave trgovačkog društva Gospodarsko komunalni park 

Štefanje d.o.o.  
 
 

Članak 1. 
 Općinsko vijeće daje svoju suglasnost na Odluku o imenovanju člana uprave Gospodarsko-
komunalnog parka Štefanje d.o.o. od 01. lipnja 2010. godine kojom se za člana uprave imenuje Denis 
Rešček koji zastupa društvo samostalno i bez ograničenja. 
 

Članak 2. 
 Odluka o imenovanju člana uprave nalazi se u privitku Suglasnosti i čini njen sastavni dio. 
 

Članak 3. 
 Ova Suglasnost stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“.  
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BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 007-03/22-01/02                POTPREDSJEDNIK VIJEĆA 
URBROJ: 2110/03-01-22-01       Ivan Šimunović 
Štefanje, 11. ožujka 2022. godine 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 

 
 
  Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 32/20 i 20/21), članka 21. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga 
sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16) i članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni 
vjesnik Općine Štefanje“ broj 01/21), načelnik Općine Štefanje 23. veljače 2022. godine donosi 
 

O D L U K U  
o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Štefanje 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite Općine Štefanje i 
utvrđuje se djelokrug rada i zadaće povjerenika i zamjenika povjerenika Općine Štefanje.  
 

Članak 2. 
 

 Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i 
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijest građanima 
o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu 
civilne zaštite, sudjeluje u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera 
civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje 
obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o 
propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite. 
 

Članak 3. 
 

 Povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine Štefanje imenuju se:  
 

Red.br. Područje nadležnosti Povjerenik civilne zaštite Zamjenik povjerenika 
civilne zaštite 

1. Blatnica Dražen Orlović Robert Orlović 

2. Gornja i Donja Šušnjara Ivan Šimunović Miro Horvatić 

3. Daskatica Dario Janković Marin Ježić 

4. Laminac Dario Dolački Dražen Majurec 

5. Narta Saša Kiđemet Martin Kumer 

6. Starine Miroslav Rovišćanec Josip Novotni 

7. Staro Štefanje Željko Štefović Anđelko Štefović 

8. Štefanje Mario Novaković Marijan Pranjić 

 
Članak 4. 

 
 Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske edukacije te na 
vježbe civilne zaštite.  
 

 
Članak 5. 

 
 Povjerenik i njegov zamjenik civilne zaštite dužni su se odazvati pozivu načelnika Stožera 
civilne zaštite Općine Štefanje.  
 

Članak 6. 
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 Povjerenici i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civilne 
zaštite Općine Štefanje.  
 

Članak 7. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite Općine Štefanje, Klasa: 810-01/17-01/04, Urbroj: 2110/03-02-17-02 od 27. 
studenoga 2017. godine. 
 

Članak 8. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“.  
 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E  

OPĆINSKI NAČELNIK 
 
 
 

KLASA: 240-01/22-01/03           OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2110/03-02-22-01         Silvestar Štefović, mag.theol.  
Štefanje, 25. veljače 2022. godine 
 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA ŠTEFANJE 
                 OPĆINSKI NAČELNIK  

KLASA: 240-01/22-01/02 
URROJ: 2110/03-02-22-01 

Štefanje, 25. veljače 2022. godine 
 

        Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 
01/21) načelnik Općine Štefanje 25. veljače 2022. godine donosi  

 
P O S L O V N I K 

o radu Stožera civilne zaštite Općine Štefanje 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Općine Štefanje (u daljnjem tekstu: 
Poslovnik) uređuje se način rada i odlučivanja Stožera civilne zaštite Općine Štefanje (u daljnjem 
tekstu: Stožer), način sazivanja sjednica, tijek i red na sjednicama, način donošenja odluka, javnost 
rada i druga pitanja značajna za rad Stožera.  
 

Članak 2. 
 

 Izrazi korišteni u Poslovniku, koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose 
jednako za muški i ženski spol.  
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Članak 3. 

 
 Stožer se osniva kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu 
civilne zaštite, Pravilnika o sastavu Stožera CZ, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, te drugih propisa koji uređuju sustav civilne 
zaštite.  
 

Članak 4. 
 

 U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga Stožer surađuje s drugim jedinicama lokalne 
samouprave te Županijom, Službom civilne zaštite Bjelovar (iz sastava PU CZ Varaždin) tj. s 
Ravnateljstvom civilne zaštite Republike Hrvatske (u sastavu MUP RH), te s ustanovama, udrugama i 
pravnim osobama koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću ili su posebnom odlukom 
određeni kao pravne osobe od posebnog značaja za sustav civilne zaštite u Općini Štefanje i drugim 
osobama.  
 
 
II. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA STOŽERA 
 

Članak 5. 
 
 Član Stožera ima sljedeća prava i obveze: 

- prisustvovati sjednicama Stožera, a ukoliko je spriječen može umjesto sebe predložiti osobu 
koja će ga mijenjati uz ovlaštenje za odlučivanje,  

- ukoliko nije u mogućnosti osigurati osobu koja će odlučivati umjesto njega na sjednici Stožera, 
član svoj nedolazak mora opravdati upravnom tijelu Općine u čijem su djelokrugu poslovi 
vezani uz civilnu zaštitu,  

- raspravljati i odlučivati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,  

- predlagati općinskom vijeću i općinskom načelniku donošenje odluka i drugih akata za 
unapređivanje sustava civilne zaštite te način rješavanja navedenih pitanja, 

- sudjelovati u izradi, provedbi i praćenju programa vezanih za razvoj civilne zaštite, 

- na traženje Općinskog vijeća Općine Štefanje i/ili općinskog načelnika podnositi izvještaje ili 
podatke o pitanjima iz djelokruga Stožera i - tražiti i dobiti podatke i obavijesti od upravnih 
odjela Općine ili Županije za potrebe obavljanja dužnosti člana Stožera i s tim u svezi koristiti 
se njihovim stručnim i tehničkim uslugama.  

 
 
III. PRIPREMANJE, SAZIVANJE I NAČIN RADA NA SJEDNICAMA STOŽERA  
 

Članak 6. 
 

 Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na redovnim i izvanrednim sjednicama. Sjednice 
se u pravilu održavaju u službenim prostorijama Općine Štefanje.  
 Sjednice Stožera u pravilu saziva, predlaže dnevni red i vodi načelnik Stožera, odnosno u 
slučaju njegove spriječenosti zamjenik načelnika.  
 Kada se proglasi velika nesreća ili postoji prijetnja za nastankom velike nesreće općinski 
načelnik Općine Štefanje može inicirati i/ili sazvati izvanrednu sjednicu Stožera CZ.  
 

Članak 7. 
 

 U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član Stožera dužan je obavijestiti načelnika 
Stožera najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. 
 Ukoliko načelnik Stožera na početku sjednice utvrdi kako nije prisutan potreban broj članova 
Stožera, može odgoditi sjednicu.  
 U izvanrednim situacijama koje zahtijevaju hitno djelovanje, Stožer može održavati sjednice i 
donositi važeće odluke i u užem sastavu, tj. bez kvoruma.  
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 U slučaju održavanja sjednice na način naveden u prethodnom stavku, uz načelnika ili 
zamjenika načelnika na izvanrednoj sjednici obvezatno moraju sudjelovati članovi Stožera bitni za 
donošenje odluka vezanih uz nastalu situaciju.  
 

Članak 8. 
 

 Administrativno-tehnički poslovi za Stožer obavljaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Štefanje.  
 

Članak 9. 
 

 Redovne sjednice Stožera u pravilu se sazivaju dostavljanjem pisanog poziva najkasnije tri 
dana prije održavanja sjednice.  
 Redovne sjednice, osim pismenim pozivom, mogu se sazivati i telefonom/mobitelom (sms-
porukom ili pozivom), faksom, elektronskom poštom ili putem Centra 112 Bjelovar/ Službe CZ Bjelovar 
(u daljnjem tekstu: Centra 112).  
 Izvanredne sjednice Stožera se u pravilu sazivaju preko Centra 112.  
 

Članak 10. 
 

 Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.  
 Prijedlog dnevnog reda sjednice Stožera može se mijenjati odnosno dopuniti na prijedlog 
načelnika ili svakog člana Stožera uz opravdano obrazloženje prijedloga te pripremljen materijal.  
 Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama utvrđenog 
dnevnog reda.  
 Uvodno usmeno izlaganje pojedine točke podnosi načelnik ili izvjestitelj određen u pripremi 
sjednice.  
 
IV. ODLUČIVANJE  

Članak 11. 
 

 Nakon rasprave po pojedinoj točci dnevnog reda načelnik daje na glasovanje utvrđeni 
prijedlog odluke odnosno zaključka.  
 Na sjednicama Stožera odlučuje se javnim glasovanjem većine nazočnih članova Stožera.  

Članak 12. 
 

 Stožer donosi odluke, zaključke, te druge akte iz svoje nadležnosti.  
 

Članak 13. 
 

 U izvanrednim okolnostima, ako je Stožer angažiran u procjenjivanju opasnosti ili u 
koordiniranju civilnom zaštitom, odluke i zaključke donosi načelnik ili zamjenik načelnika Stožera.  
 

Članak 14. 
 

 Na sjednicama Stožera vodi se skraćeni zapisnik. 
 Skraćeni zapisnik vodi službenik Općine u čijem su djelokrugu poslovi vezani za poslove 
civilne zaštite, a potpisuje ga zapisničar i osoba koja je sazvala/predsjedavala sjednicom, tj. načelnik 
ili zamjenik načelnika Stožera.  
 U slučaju sazivanja izvanredne sjednice Stožera zbog prijetnje ili nastupa velike nesreće ili 
katastrofe ne izrađuje se skraćeni zapisnik, već se u pisanom obliku opisuje procjena opasnosti, 
odluke, zaključci, zahtjevi ili izvješća Stožera.  

 
Članak 15. 

 
 Sjednici Stožera, osim njegovih članova, mogu prisustvovati i općinski načelnik, predstavnici 
ustanova iz djelatnosti koje mogu doprinijeti uspješnom otklanjanju posljedica katastrofa i velikih 
nesreća, vijećnici OV i stručnjaci iz pojedinih područja koji se bave civilnom zaštitom.  
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V. JAVNOST RADA  
 

Članak 16. 
 

 Sjednice Stožera su javne.  
 Javnost rada Stožera je osigurana mogućim pozivanjem medija na sjednice.  Službene 
izjave o radu daje načelnik Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti ili opravdane spriječenosti 
zamjenik načelnika, odnosno član kojega načelnik za to ovlasti.  
 U izvanrednim situacijama službene izjave o stanju, tj. razvoju krizne situacije daje općinski 
načelnik i/ili načelnik Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti ili opravdane spriječenosti zamjenik 
načelnika ili član ovlašten od načelnika Stožera ili općinskog načelnika za davanje službenih izjava.  
 
 
VI. TROŠKOVI RADA STOŽERA  
 

Članak 17. 
 

 Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u proračunu Općine Štefanje. 
 Članovi Stožera za sudjelovanje na redovnim sjednicama Stožera imaju pravo na dnevnicu 
bez naknade troškova prijevoza.  
 Za sudjelovanje na izvanrednim sjednicama koje su sazvane zbog prijetnje ili zbog nastanka 
velike nesreće ili katastrofe, neovisno o mjestu njihovog održavanja, članovi Stožera nemaju pravo na 
dnevnice.  
 
VII. DODJELJIVANJE PRIZNANJA  
 

Članak 18. 
 

 Stožer može općinskom načelniku ili OV predložiti dodjelu priznanja pojedincima, tijelima i 
pravnim osobama koje su u tekućoj godini postigle izvanredne uspjehe u izvršavanju zadaća u 
sprječavanju, ublažavanju ili otklanjanju posljedica nastale velike nesreće ili katastrofe na području 
Općine Štefanje.  
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 19. 
 

 Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
zakona i podzakonskih akata vezanih za sustav civilne zaštite.  

 
Članak 20. 

 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Općine Štefanje“.  

 
 
 
                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                    Silvestar Štefović, mag.theol.  
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Na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 

118/18, 31/20 i 20/21) i članka 49. Statuta općine Štefanje, („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 
01/21), općinski načelnik dana 25. veljače 2022. godine, donosi 
 
 
 

O D L U K U  
o usvajanju   

Plana djelovanja civilne zaštite Općine Štefanje  
Revizija I. – 2/2022 

 
 

Članak 1. 
Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite Općine Štefanje – Revizija I. – 2/2022.  

 
 

Članak 2. 
 Plan iz članka 1., sastavni je dio i prilog ove Odluke. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Štefanje“  
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A    Š T E F A NJ E 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 
KLASA: 240-01/22-01/07           OPĆINSKI NAČELNIK: 
URBROJ: 2110/03-02-22-2                               Silvestar Štefović, mag.theol.   
Štefanje, 25. veljače 2022.  
 

 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA ŠTEFANJE 
                OPĆINSKI NAČELNIK  
 
KLASA: 240-05/22-01/01 
URBROJ: 2110/03-02-22-01 
Štefanje, 25. veljače 2022. godine 
 
 
 Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 
20/21) članak 17. stavak 3. Pravilnika o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 49/16), članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik 
Općine Štefanje“ broj 01/21), Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 
četverogodišnjem periodu i Godišnjeg plana rada za 2022.godinu, općinski načelnik Općine Štefanje  
donosi  
 
 

Plan vježbi civilne zaštite Općine Štefanje 
za 2022.godinu 
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 Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i provedbenim propisima jedinice lokalne 
samouprave dužne su kontinuirano provoditi edukaciju i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite i 
Operativnih snaga civilne zaštite, s ciljem jačanja sposobnosti i organizacije provođenja mjera civilne 
zaštite. 
 Koordinacijom raspoloživih resursa zajednice – Općine Štefanje potrebno je odgovoriti 
potrebama u zaštiti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u realnom vremenu, posebno jačajući 
preventivu u djelovanju svih. 
 Obzirom da je u prethodnom dvogodišnjem periodu došlo do poremećaja u redovnim 
aktivnostima provođenja vježbi, ali i edukacije (osposobljavanja) pripadnika sustava civilne zaštite i 
Operativnih snaga, osobito grupnih/zajedničkih aktivnosti zbog provođenja protuepidemijskih mjera 
(COVID 19 pandemija), izrađuje se ovaj Plan za narednu godinu koji će, osim vježbovnog dijela imati i 
nastavno-edukativni dio osposobljavanja.  
 U tom drugom dijelu predstaviti će se novi osnovni planski dokumenti Općine Štefanje i to 
Revizija I. Procjene rizika od velikih nesreća Općine i obnovljeni Plan djelovanja civilne zaštite Općine 
Štefanje, čime će se nastaviti s praksom najmanje jedne grupne aktivnosti godišnje predstavnika svih 
operativnih snaga. 
 Kako pandemija i protuepidemijske mjere još uvijek traju, vježbovne i edukacijske aktivnosti će 
se objediniti, a izvođenje prilagoditi važećim protuepidemijskim mjerama u trenutku provođenja. 
 
                                                                P  L  A  N  
 

Naziv i vrsta vježbe: I. Dio - vježbovni -  Pokazna vježba prezentacija sposobnosti reagiranja 
Vatrogasne zajednice Općine Štefanje – Evakuacija i spašavanje 
djelatnika i učenika Osnovne škole Štefanje 
II. Dio - edukativni – Upoznavanje s osnovnim planskim dokumentima 
civilne zaštite Općine – Revizijom Procjene rizika od velikih nesreća i 
Planom djelovanja civilne zaštite Općine; Postupanja pravnih osoba i 
udruga Općine od interesa za sustav civilne zaštite; Osnovno 
osposobljavanja imenovanih  Povjerenika civilne zaštite Općine i 
njihovih zamjenika. Novi Vatrogasni dom Štefanje. 

Cilj vježbe i edukacije: Cilj vježbe - I. Dio - je spoznati resurse i sposobnosti vatrogastva 
Općine Štefanje (VZ sa 6 DVD-ova) te drugih operativnih snaga civilne 
zaštite, težišno nova oprema i postupci evakuacije i spašavanja. 
Cilj edukacije - II.Dio - je obnoviti i proširiti znanja o ugrozama i rizicima 
kojima je izloženo područje Općine posebno u duhu aktualnih potresa i 
pandemije 
Opći cilj je obnoviti tradiciju da se sudionici i predstavnici operativnih 
snaga civilne zaštite jednom godišnje okupe radi provjere znanja i 
nadopuna sposobnosti u djelovanju u velikim nesrećama i katastrofama. 
Dodatno, osposobljavanje imenovanih Povjerenika civilne zaštite i 
njihovih zamjenika,  

Scenariji aktivnosti: I.Dio – vježba: prikaz opreme, sposobnosti i postupanja vatrogasne 
zajednice Općine - VZ: 30min; mjesto: osnovna škola Štefanje 
II. Dio – edukacija: prikaz i upoznavanje s dokumentima civilne zaštite 
Općine u zadaćama sudionika civilne zaštite  - do 1 sat – Mjesto će se 
odrediti! 

Sastav i zadaće 
upravljačke i 
vježbovne skupine: 

Vježbovnu skupinu čine demonstratori i pripadnici Operativnih snaga 
Upravljajuću skupinu činiti će predsjednik/zapovjednik vatrogasne 
zajednice Općine, a informiranje po civilnoj zaštiti, II. dio - edukator – 
stručna osoba zaštite i spašavanja 

Financijski dio:  Vlastiti trošak operativnih snaga + Općine Štefanje  

Organizacijske cjeline 
i učesnici: 

Učesnici vježbe:  
-snage vatrogasne zajednice Općine po odluci Zapovjednika vatrogasne 
zajednice 
Učesnici edukacije: 
-Stožer civilne zaštite Općine; Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne 
zaštite; Predstavnici pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne 
zaštite Općine 

Vrijeme i mjesto Po Odluci zapovjednika vatrogasne zajednice Općine 
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trajanja aktivnosti: 

Period održavanja 
aktivnosti: 

- Svibanj 2022. – (načelno),  
- u slučaju nemogućnosti rezervni termin je Rujan 2022.  

Priprema i plan 
izvođenja:  

Vlastita od svih učesnika. Završna potvrda i detalji provođenja 7 dana 
prije planirane aktivnosti. Nositelj koordinacije predsjednik/zapovjednik 
vatrogasne zajednice Općine  u dogovoru sa stručnom osobom zaštite i 
spašavanja 

Analiza i izrada 
izvješća o vježbi i 
edukaciji: 

Općina i Stožer civilne zaštite Općine, 1 mjesec po završetku provedbe 

 
 Obzirom na učestala odgađanja ovakvih aktivnosti potvrda vježbe i detalji provođenja 
utvrditi će Općina i Vatrogasna zajednica Općine 7 dana prije planirane aktivnosti, i potvrditi svim 
učesnicima. 
 Ukoliko se bude vršila priprema i podjela objeda učesnicima, organizaciju i troškove snosi 
Općina Štefanje. 
 
 S ovim Planom upoznati sve sudionike vježbe radi usklađivanja njihovih planskih aktivnosti. 
Nositelj priprema i koordinacije su Stožer civilne zaštite Općine Štefanje, Vatrogasna zajednica 
Općine Štefanje te načelnik Općine Štefanje ispred općinske uprave i g. Franjo Logožar – stručna 
osoba zaštite i spašavanja i edukator na vježbi/informiranju po civilnoj zaštiti. 
 
 Ova Plan stupa na snagu s danom donošenja. 
 
 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A  Š T E F A NJ E 

OPĆINSKI NAČELNIK  
 
 
            OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                    Silvestar Štefović, mag.theol. 
 
 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA ŠTEFANJE 
                 OPĆINSKI NAČELNIK  

KLASA: 240-01/22-01/02 
URROJ: 2110/03-02-22-01 

Štefanje, 25. veljače 2022. godine 
 

        Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštiti („Narodne novine“ broj 82/15, 
118/18, 31/20 i 20/21) i članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 
01/21) načelnik Općine Štefanje 25. veljače 2022. godine donosi  

 
P O S L O V N I K 

o radu Stožera civilne zaštite Općine Štefanje 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
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 Ovim Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Općine Štefanje (u daljnjem tekstu: 
Poslovnik) uređuje se način rada i odlučivanja Stožera civilne zaštite Općine Štefanje (u daljnjem 
tekstu: Stožer), način sazivanja sjednica, tijek i red na sjednicama, način donošenja odluka, javnost 
rada i druga pitanja značajna za rad Stožera.  
 

Članak 2. 
 

 Izrazi korišteni u Poslovniku, koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno te se odnose 
jednako za muški i ženski spol.  
 

Članak 3. 
 

 Stožer se osniva kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti 
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu 
civilne zaštite, Pravilnika o sastavu Stožera CZ, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, te drugih propisa koji uređuju sustav civilne 
zaštite.  
 

Članak 4. 
 

 U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga Stožer surađuje s drugim jedinicama lokalne 
samouprave te Županijom, Službom civilne zaštite Bjelovar (iz sastava PU CZ Varaždin) tj. s 
Ravnateljstvom civilne zaštite Republike Hrvatske (u sastavu MUP RH), te s ustanovama, udrugama i 
pravnim osobama koje se civilnom zaštitom bave kao redovnom djelatnošću ili su posebnom odlukom 
određeni kao pravne osobe od posebnog značaja za sustav civilne zaštite u Općini Štefanje i drugim 
osobama.  
 
 
II. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA STOŽERA 
 

Članak 5. 
 
 Član Stožera ima sljedeća prava i obveze: 

- prisustvovati sjednicama Stožera, a ukoliko je spriječen može umjesto sebe predložiti osobu 
koja će ga mijenjati uz ovlaštenje za odlučivanje,  

- ukoliko nije u mogućnosti osigurati osobu koja će odlučivati umjesto njega na sjednici Stožera, 
član svoj nedolazak mora opravdati upravnom tijelu Općine u čijem su djelokrugu poslovi 
vezani uz civilnu zaštitu,  

- raspravljati i odlučivati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice,  

- predlagati općinskom vijeću i općinskom načelniku donošenje odluka i drugih akata za 
unapređivanje sustava civilne zaštite te način rješavanja navedenih pitanja, 

- sudjelovati u izradi, provedbi i praćenju programa vezanih za razvoj civilne zaštite, 

- na traženje Općinskog vijeća Općine Štefanje i/ili općinskog načelnika podnositi izvještaje ili 
podatke o pitanjima iz djelokruga Stožera i - tražiti i dobiti podatke i obavijesti od upravnih 
odjela Općine ili Županije za potrebe obavljanja dužnosti člana Stožera i s tim u svezi koristiti 
se njihovim stručnim i tehničkim uslugama.  

 
 
III. PRIPREMANJE, SAZIVANJE I NAČIN RADA NA SJEDNICAMA STOŽERA  
 

Članak 6. 
 

 Stožer obavlja poslove iz svoje nadležnosti na redovnim i izvanrednim sjednicama. Sjednice 
se u pravilu održavaju u službenim prostorijama Općine Štefanje.  
 Sjednice Stožera u pravilu saziva, predlaže dnevni red i vodi načelnik Stožera, odnosno u 
slučaju njegove spriječenosti zamjenik načelnika.  
 Kada se proglasi velika nesreća ili postoji prijetnja za nastankom velike nesreće općinski 
načelnik Općine Štefanje može inicirati i/ili sazvati izvanrednu sjednicu Stožera CZ.  
 

Članak 7. 
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 U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, član Stožera dužan je obavijestiti načelnika 
Stožera najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. 
 Ukoliko načelnik Stožera na početku sjednice utvrdi kako nije prisutan potreban broj članova 
Stožera, može odgoditi sjednicu.  
 U izvanrednim situacijama koje zahtijevaju hitno djelovanje, Stožer može održavati sjednice i 
donositi važeće odluke i u užem sastavu, tj. bez kvoruma.  
 U slučaju održavanja sjednice na način naveden u prethodnom stavku, uz načelnika ili 
zamjenika načelnika na izvanrednoj sjednici obvezatno moraju sudjelovati članovi Stožera bitni za 
donošenje odluka vezanih uz nastalu situaciju.  
 

Članak 8. 
 

 Administrativno-tehnički poslovi za Stožer obavljaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Štefanje.  
 

Članak 9. 
 

 Redovne sjednice Stožera u pravilu se sazivaju dostavljanjem pisanog poziva najkasnije tri 
dana prije održavanja sjednice.  
 Redovne sjednice, osim pismenim pozivom, mogu se sazivati i telefonom/mobitelom (sms-
porukom ili pozivom), faksom, elektronskom poštom ili putem Centra 112 Bjelovar/ Službe CZ Bjelovar 
(u daljnjem tekstu: Centra 112).  
 Izvanredne sjednice Stožera se u pravilu sazivaju preko Centra 112.  
 

Članak 10. 
 

 Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.  
 Prijedlog dnevnog reda sjednice Stožera može se mijenjati odnosno dopuniti na prijedlog 
načelnika ili svakog člana Stožera uz opravdano obrazloženje prijedloga te pripremljen materijal.  
 Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu po pojedinim točkama utvrđenog 
dnevnog reda.  
 Uvodno usmeno izlaganje pojedine točke podnosi načelnik ili izvjestitelj određen u pripremi 
sjednice.  
 
IV. ODLUČIVANJE  

Članak 11. 
 

 Nakon rasprave po pojedinoj točci dnevnog reda načelnik daje na glasovanje utvrđeni 
prijedlog odluke odnosno zaključka.  
 Na sjednicama Stožera odlučuje se javnim glasovanjem većine nazočnih članova Stožera.  

Članak 12. 
 

 Stožer donosi odluke, zaključke, te druge akte iz svoje nadležnosti.  
 

Članak 13. 
 

 U izvanrednim okolnostima, ako je Stožer angažiran u procjenjivanju opasnosti ili u 
koordiniranju civilnom zaštitom, odluke i zaključke donosi načelnik ili zamjenik načelnika Stožera.  
 

Članak 14. 
 

 Na sjednicama Stožera vodi se skraćeni zapisnik. 
 Skraćeni zapisnik vodi službenik Općine u čijem su djelokrugu poslovi vezani za poslove 
civilne zaštite, a potpisuje ga zapisničar i osoba koja je sazvala/predsjedavala sjednicom, tj. načelnik 
ili zamjenik načelnika Stožera.  
 U slučaju sazivanja izvanredne sjednice Stožera zbog prijetnje ili nastupa velike nesreće ili 
katastrofe ne izrađuje se skraćeni zapisnik, već se u pisanom obliku opisuje procjena opasnosti, 
odluke, zaključci, zahtjevi ili izvješća Stožera.  
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Članak 15. 
 

 Sjednici Stožera, osim njegovih članova, mogu prisustvovati i općinski načelnik, predstavnici 
ustanova iz djelatnosti koje mogu doprinijeti uspješnom otklanjanju posljedica katastrofa i velikih 
nesreća, vijećnici OV i stručnjaci iz pojedinih područja koji se bave civilnom zaštitom.  
 
V. JAVNOST RADA  
 

Članak 16. 
 

 Sjednice Stožera su javne.  
 Javnost rada Stožera je osigurana mogućim pozivanjem medija na sjednice.  Službene 
izjave o radu daje načelnik Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti ili opravdane spriječenosti 
zamjenik načelnika, odnosno član kojega načelnik za to ovlasti.  
 U izvanrednim situacijama službene izjave o stanju, tj. razvoju krizne situacije daje općinski 
načelnik i/ili načelnik Stožera, a u slučaju njegove odsutnosti ili opravdane spriječenosti zamjenik 
načelnika ili član ovlašten od načelnika Stožera ili općinskog načelnika za davanje službenih izjava.  
 
 
VI. TROŠKOVI RADA STOŽERA  
 

Članak 17. 
 

 Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u proračunu Općine Štefanje. 
 Članovi Stožera za sudjelovanje na redovnim sjednicama Stožera imaju pravo na dnevnicu 
bez naknade troškova prijevoza.  
 Za sudjelovanje na izvanrednim sjednicama koje su sazvane zbog prijetnje ili zbog nastanka 
velike nesreće ili katastrofe, neovisno o mjestu njihovog održavanja, članovi Stožera nemaju pravo na 
dnevnice.  
 
VII. DODJELJIVANJE PRIZNANJA  
 

Članak 18. 
 

 Stožer može općinskom načelniku ili OV predložiti dodjelu priznanja pojedincima, tijelima i 
pravnim osobama koje su u tekućoj godini postigle izvanredne uspjehe u izvršavanju zadaća u 
sprječavanju, ublažavanju ili otklanjanju posljedica nastale velike nesreće ili katastrofe na području 
Općine Štefanje.  
 
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 19. 
 

 Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
zakona i podzakonskih akata vezanih za sustav civilne zaštite.  

 
Članak 20. 

 
 Ovaj Poslovnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Općine Štefanje“.  

 
 
 
                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                     Silvestar Štefović, mag.theol.  
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Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15 - u nastavku 
teksta: Uredba) i članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje 01/21) 
Općinski načelnik dana 11. ožujka 2022. godine donosi 
 

 

II. Izmjene Pravilnika 

o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

na području Općine Štefanje 
 

 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

na području Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 02/17 i 02/20),  
članak 20. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 
 „Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u 

papirnatom i ako je navedeno u tekstu javnog pozivu ili javnog natječaja u elektroničkom obliku.“ 
 
stavak 4. mijenja se i glasi: 
 
„Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, dostavljačem ili 

osobno (predaja u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela), uz napomenu („ne otvaraj- naziv javnog 
poziva ili javnog natječaja”), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili 
USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku.“ 

 
 

Članak 2.  
Ostale odredbe Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 02/17 i 02/20) 
ostaju nepromijenjene.  
 

Članak 3. 

Ove II. Izmjene Pravilnika stupaju na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom 

vjesniku Općine Štefanje“. 

 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   Š T E F A NJ E 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 012-04/17-01/01                    OPĆINSKI NAČELNIK:  
URBROJ: 2110/03-02-22-3                Silvestar Štefović, mag.theol.   
Štefanje, 11. ožujka 2022.g.  

 
 

Na temelju članka 173. Zakona o gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br. 84/21) i 
članka 49. Statuta Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“ br. 01/21), Općinski načelnik 
Općine Štefanje podnosi  
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Štefanje za 2021. godinu 

 
 

Na temelju članka 173. Zakona o gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br. 84/21) Izvršno tijelo 
lokalne samouprave dužno je dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 
prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u službenom 
glasniku do 31. ožujka tekuće godine 
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1. UVOD   

 
Općina Štefanje smještena je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Površina Općine je 72,18 km2 

i čini je devet naselja: Blatnica, Daskatica, Donja Šušnjara, Gornja Šušnjara, Laminac, Narta, Starine, 
Staro Štefanje i Štefanje. Na području Općine prema Popisu stanovništva iz 2011. g. živi 2.030 
stanovnika, odnosno ima 675 domaćinstava (DZS, 2011) u ukupno 9 naselja. 

Uslugom sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje obuhvaćeno je 579 
korisnika od čega 16 pravnih osoba.  

Plan gospodarenja otpadom Općine Štefanje za razdoblje 2017. - 2022. g. (u daljnjem tekstu: 
Plan) donijelo je Općinsko vijeće Općine Štefanje 17. svibnja 2018. godine i objavljen je u Službenom 
vjesniku Općine Štefanje 02/18, a uz prethodnu Suglasnost Bjelovarsko-bilogorske županije, 
Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj, Odsjek za zaštitu okoliša, Klasa: 351-
01/18-03/09, Urbroj: 2103/1-07-18-4 od 09. svibnja 2018. godine. Plan je donesen sukladno 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 94/13 i 73/17) koji je 
prestao važiti danom stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 84/21) 
koji je donio Hrvatski Sabor na sjednici  održanoj 15. srpnja 2021. godine. Zakon je na snazi od 
31.07.2021. godine.  

Provedbom Plana gospodarenja otpadom, zadanih ciljeva i mjera: 
- stanovnici Općine Štefanje imaju organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada jednom 

tjedno tijekom obračunskog razdoblja  
- svaki četvrti tjedan odvozi se plastika i papir, odnosno reciklabilni otpad 
- dva puta godišnje sakuplja se glomazni otpad na „kućnom pragu“ 
- u naseljima Donja Šušnjara, Laminac te Narta i Štefanje na dva mjesta postavljeni su zeleni 

otoci koji se sastoje od 3 spremnika zapremnine 2m3 u koje se prikuplja odvojeno papir, 
plastika i staklo,  

- odvoz otpada s groblja gdje biorazgradivi otpad nastaje u znatnijoj količini, 
- uspostavljeno je reciklažno dvorište gdje stanovnici mogu besplatno odložiti otpad s ciljem 

gospodarenja posebnim vrstama otpada.   
 

Na području Općine Štefanje javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada temeljem odluke 
Općinskog vijeća o davanju koncesije, obavlja tvrtka MULL-TRANS d.o.o., Oroslavje, a komunalni 
otpad se odvozi na odlagalište izvan područja Općine Štefanje.  
 

Sukladno odredbi članka 32. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 
94/13, 73/17, 14/19, 98/19) davatelj javne usluge dostavio je Izvješće o radu za 2020. godinu do 31. 
ožujka 2021. godine 

Ugovor o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine 
Štefanje; Klasa: 363-01/11-01/24, Urbroj: 2110/03-01-11-7 od 02. studenog 2011. godine i njemu 
pripadajući aneksi (aneks  I. Ugovora o koncesiji od 22. prosinca 2014. godine Klasa: 363-01/11-
01/24, Urbroj: 2110/03-01-14-8, aneks II. Ugovora o koncesiji od 01. veljače 2017. godine Klasa: 363-
01/11-01/24, Urbroj: 2110/03-02-17-3 i Aneks III. Ugovora o koncesiji Klasa:363-01/11-01/24; Urbroj: 
2110/03-02-21-9 od 04. listopada 2021. godine) sklopljen s koncesionarom MULL TRANS d.o.o. ističe 
s danom 30. travnja 2022. godine te je Općina Štefanje pokrenula postupak za davanje koncesije za 
obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Štefanje.  
 
 

2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE ŠTEFANJE 
 

- Prostorni plan uređenja Općine Štefanje („Službeni vjesnik Općine Štefanje“, br. 05/06) 
- Prostorni plan uređenja Općine Štefanje – I. ID („Službeni vjesnik Općine Štefanje“, br. 05/06, 03/16) 
- Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone „Laminska“ u Štefanju („Službeni vjesnik Općine 
Štefanje“, br. 02/07).  
 
 

3. ORGANIZACIJA SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 
 

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima, obrtima i 
pravnim osobama na području Općine Štefanje vrši tvrtka Mull Trans d.o.o. temeljem Ugovora o 
koncesiji.  
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Odlukom Općinskog vijeća na području Općine odvojeno prikupljanje komunalnog otpada 
organizirano je na sljedeći način: miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima zapremnine od 
120 i 240 l i sakuplja se jednom tjedno, odnosno tri puta tijekom obračunskog razdoblja, a reciklabilni 
otpad (papir i plastika) sakuplja se u plastičnim vrećama zapremnine os 120 l, svaki četvrti tjedan.  

Za odvojeno prikupljanje otpada u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada u koje se odlaže reciklabilni otpad (plastika), 
dok se u plave vrećice i dalje sakuplja papir. Navedena organizacija sakupljanja otpada dogovorena je 
sa koncesionarom zbog olakšanja postupka prikupljanja otpada.  

Jedna od mjera provedbe odvojenog sakupljanja otpada jesu „zeleni otoci“ .Za odvojeno 
prikupljanje otpada organizirano je 5 lokacija zelenih otoka i to:  Donja Šušnjara (kod doma), Laminac 
(kod društvenog doma), Narta (kod društvenog i kod vatrogasnog doma) i Štefanje (pored 
Reciklažnog dvorišta) gdje su postavljene posude veličine 2m3, „zvono“, a prikuplja se papir, plastika i 
staklo. 

Dva puta godišnje sakuplja se glomazni otpad, i to na „kućnom pragu“. Korisnici su upoznati kada 
se sakuplja, te se mogu predbilježiti da im koncesionar dođe i preuzme glomazni otpad od kuće.  

Općina Štefanje je u 2018. godini kandidirala projekt nabave spremnika za selektivni otpad pri 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i 
kohezija 2014.-2020., Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. 
Aktivnosti vezane uz navedeni projekt zaključene su s 13. rujna 2021. godine kada su svim 
kućanstvima/korisnicima javne usluge dodijeljeni spremnici za odvojeno sakupljanje otpada.  

 
 

Tablica: Obuhvat stanovništava organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada 

Područje 
sa kojeg se 
otpad 
sakuplja 

Broj 
stanovnika 

(prema 
posljednjem 

popisu 
stanovnika) 

Broj 
domaćinstava 

Broj 
domaćinstava 

obuhvaćen 
organiziranim 
sakupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 

otpada 

Udjel 
domaćinstava 

obuhvaćen 
organiziranim 
sakupljanjem i 

odvozom 
komunalnog 
otpada (%) 

Tvrtka 
pružatelj 

javne usluge 
prikupljanja 
komunalnog 

otpada 

Općina 
Štefanje 

2030 675 579 86% Mull trans 
d.o.o. 

 
Tablica: Obuhvat stanovništava organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada 

Lokacije „Zelenih 
otoka“ 

Broj postavljenih spremnika 

Papir Metal Staklo Plastika Tekstil 

Donja Šušnjara, 
društveni dom 

1 spremnik 
(2m3) 

 1 spremnik 
(2m3) 

1 spremnik 
(2m3) 

 

Laminac, društveni 
dom 

1 spremnik 
(2m3) 

 1 spremnik 
(2m3) 

1 spremnik 
(2m3) 

 

Narta, vatrogasni dom 1 spremnik 
(2m3) 

 1 spremnik 
(2m3) 

1 spremnik 
(2m3) 

 

Narta, društveni dom 1 spremnik 
(2m3) 

 1 spremnik 
(2m3) 

1 spremnik 
(2m3) 

 

Štefanje, pored 
reciklažnog dvorišta  

1 spremnik 
(2m3) 

 1 spremnik 
(2m3) 

1 spremnik 
(2m3) 

 

  



Broj 02/22. '' Službeni vjesnik Općine Štefanje '' 11. ožujka 2022. 

 
 

 - 57 - 

 
4. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 

SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE 

 
Tablica: Prikupljene količine otpada na području Općine Štefanje 

Tvrtka ili naziv Područje s 
kojeg je otpad 

sakupljen 

Ključni broj 
otpada 

Naziv otpada Ukupno sakupljeno 
(preuzeto u tekućoj 

godini) tona 

Mull trans d.o.o. Općina Štefanje 20 03 01 Miješani 
komunalni otpad 

240,200 

Mull trans d.o.o. Općina Štefanje 20 03 07 Glomazni (krupni) 
otpad 

2,660 

Mull trans d.o.o. Općina Štefanje 15 01 01 Ambalaža od 
papira i kartona 

4,068 

Mull trans d.o.o. Općina Štefanje 15 01 02 Ambalaža od 
plastike 

6,192 

Mull trans d.o.o. Općina Štefanje 15 01 07 Staklena 
ambalaža 

1,020 

Mull trans d.o.o. Općina Štefanje 20 01 01 Papir i karton 2,119 

Mull trans d.o.o. Općina Štefanje 20 01 39 Plastika 11,421 

 
Tablica: Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila 

Godina 
Prikupljene količine otpada (t) 

Papir Metal Staklo Plastika Tekstil 

2017. 7,831 - 7,100 27,041 - 

2018. 4,98 - 1,30 35,21 - 

2019. 7,66 - 2,45 20,52 - 

2020. 7,48  - 17,81 - 

2021.  1,920  1,020 1,400 - 

 
Tablica: Količine biorazgradive komponente 

Tvrtka koja 
gospodari 

odlagalištem 

Naziv 
odlagališta 

Općina/ grad Ukupna 
količina 

odloženog 
otpada (tona) 

Količina biorazgradive 
komponente 

komunalnog otpada 
(tona) 

Općina Štefanje na svom području nema odlagalište otpada 

     

 
Tablica: Količine i vrste odloženog biorazgradivog komunalnog otpada 

Ključni broj 
otpada 

Naziv otpada Količina (t) 

   

Općina Štefanje na svom području nema odlagalište otpada 

   

 
5. PODACI O LOKACIJAMA I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA 

GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH 
ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM 

 
Temeljem prostorno planske dokumentacije Općine Štefanje te provedbom Plana 

Gospodarenja otpadom planirana je, te u 2020. godini, završena izgradnja građevine gospodarske 
namjene - reciklažnog dvorišta.  

Izgradnja reciklažnog dvorišta financirana je u okviru natječaja Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 -
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.  

 Reciklažno dvorište izgrađeno je na lokaciji „Laminska“ u Gospodarskoj zoni (k.č.br. 530/3, 
k.o. Štefanje). Isto je upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta pod rednim brojem REC – 180 



Broj 02/22. '' Službeni vjesnik Općine Štefanje '' 11. ožujka 2022. 

 
 

 - 58 - 

(Rješenje o upisu Očevidnik RD, Klasa: UP/351-02/20-138/4; Urbroj: 517-03-2-2-20-2 od 26. 
studenoga 2020.). 

 Odlukom općinskog vijeća od 22. listopada 2020. g. Reciklažno dvorište je predano na 
upravljanje komunalnoj tvrtki Gospodarsko komunalni park Štefanje d.o.o. koja je u 100% vlasništvu 
Općine Štefanje.   

Od strane Bjelovarsko- bilogorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i zaštitu prirode izdana je Dozvola za gospodarenje otpadom (Klasa: UP/I-351-01/21-
01/6, Urbroj: 2103/01-09-21-16, od 30. kolovoza 2021. godine).  

Za izgrađeno Reciklažno dvorište ishođena je Uporabna dozvola; Klasa: UP/I-361-05/20-
01/000059; Urbroj: 2103/1-09/1-20-0007 od 24. rujna 2020 te je isto počelo s radom 02.11.2021. 
godine. 

U razdoblju od početka rada do 31.12.2021. godine izmjerena vrijednost odvojeno 
prikupljenog otpada u RD je 3,751 t.  
 
Sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada  
 

Općinsko vijeće Općine Štefanje, na sjednici održanoj 10. rujna 2018. godine, sukladno obvezi 
propisanoj člankom 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom donijelo je Odluku o 
mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 
na području Općine Štefanje (Klasa: 341-01/18-01/01, Urbroj:2110/03-01-18-1). Ista je objavljena u 
Službenom vjesniku Općine Štefanje, broj 4 te je dostavljena Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.  

 
 
Općina Štefanje je uspostavila sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu 

putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Općine Štefanje https://www.stefanje.hr/prijavite-
nepropisno-odbacen-otpad/ . Osim zaprimanjem obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu putem 
mrežne stranice građani osobnim dolaskom ili telefonskim putem mogu prijaviti lokacije vezano uz 
odbačen otpad. Isto tako, Općina Štefanje se registrirala putem online sustava Evidencije lokacija 
odbačenog otpada (ELOO) kojoj je svrha je prikupljanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 
evidencija lokacija odbačenog otpada te evidentiranje godišnjih nadzora. 

Na području Općine Štefanje postojala su divlja odlagališta otpada koja su uvođenjem 
organiziranoga odvoza komunalnog otpada ljudi prestali koristiti.  

Nije bilo novih otvorenih divljih odlagališta te u 2021. godini nisu utrošena sredstva za njihovu 
sanaciju. 

 
 

Tablica: Utrošena sredstva za sanaciju odlagališta 

Naziv 
odlagališta 

Status 
korištenja 

Status 
sanacije 

Datum 
početka 
sanacije 

Datum 
završetka 
sanacije 

Utrošena sredstva za sanaciju odlagališta i 
izvori sredstava do kraja 2021. g. 

Sredstva 
FZOEU 

Sredstva 
JLS 

Sredstva 
komunalnog 

društva 
Ukupno 

     - - -  

     - - - - 

 
6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 

 
Tablica: Podaci o „divljim odlagalištima“ otpada na području Općine Štefanje 

RB 
Lokacija 
„divljeg 

odlagališta“ 

Procjenjena 
količina 
otpada u 

m3 

Najzastupljenije 
vrste 

odbačenog 
otpada 

Sanirano 
DA/NE 

Planirani 
rok za 

sanaciju 

Utrošena sredstva za sanaciju 
„divljih odlagališta“ 

Sredstva 
FZOEU 

Sredstva 
JLS 

Sredstva 
komunalnog 

društva 

1. - - - - - - - - 

         

 
 

7. MJERE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA I SPREČAVANJA 
NASTANKA OTPADA, ULJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 
AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 

https://www.stefanje.hr/prijavite-nepropisno-odbacen-otpad/
https://www.stefanje.hr/prijavite-nepropisno-odbacen-otpad/
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Općina Štefanje je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 

Ministarstvom zaštite okoliša i energetike sudjelovala u postupku nabave spremnika za odvojeno 
prikupljanje komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada. Postupak nabave spremnika za odvojeno 
prikupljanje otpada proveden je u svrhu postizanja ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja  
te uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Štefanje.  
 Prilikom distribucije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada svakom kućanstvu/korisniku 
javne usluge podijeljeni su informativni letci sa informacijama o sustavu odvojenog sakupljanja otpada 
putem dodatne posude.    

Tijekom 2021. godine informiranje javnosti o sustavu odvojenog sakupljanja otpada putem 
dodatnog spremnika provodilo se putem informativnih letaka, internetske stranice Općine Štefanje te 
putem medija (radija).  

Nastavno na informativno – edukativne radionice o funkcioniranju reciklažnog dvorišta 
provedene tijekom 2020. godine u Općini su postavljeni javno dostupni informativni letci koji se nalaze 
na ulazu u poslovne prostorije Općine.  
 
 

8. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM 
KATEGORIJAMA OTPADA 

 
Općina Štefanje izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, 

biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog 
otpada na način da osigurava funkcioniranje reciklažnog dvorišta.   

U svrhu unapređenja mjera za gospodarenje otpadom za naredno razdoblje planira se daljnji 
nastavak provedbe izobrazno – informativnih aktivnosti te organiziranje godišnjih akcija prikupljanja 
otpada.  

 
9. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNO OTPADA I BIORAZGRADIVOG 

KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG 
PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) 
KOMUNALNOG OTPADA 

 
Koncesionar tvrtka Mull-trans d.o.o. ima koncesiju za odvoz komunalnog otpada s područja 

Općine Štefanje. Odvozi miješani komunalni otpad s našeg područja tri puta mjesečno. Četvrti put 
odvozi se selektivni ili odvojeni otpad – papir i plastika. Građanima su podijeljene vreće za papir te 
spremnik za plastiku koji se sakupljaju svaki četvrti tjedan. Građani imaju na raspolaganju i zelene 
otoke na 5 lokacija u koje mogu odlagati u spremnike od 2m3 papir, plastiku i staklo.  

Općina Štefanje je u svrhu ispunjavanja obveze propisane člankom 35. stavka 2. točke 2. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
osigurala funkcioniranje Reciklažnog dvorišta na gospodarskoj zoni Laminska. Fizičke osobe (građani 
Općine Štefanje) imaju pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta uz predočenje 
osobne iskaznice. Prikupljanje otpada u reciklažnom dvorištu doprinosi povećanju stope odvojenog 
prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega 
opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) 
komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada i time se osigurava odgovarajuću uporabu ili 
zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada. 
 
 

10. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA  
 

RB Predviđeno PGO u 2020. 
Izvršeno 

DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Provedba izobrazno - informativnih 
aktivnosti 

DA  

2.  Provedba akcije prikupljanja otpada NE 

3. Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor 
gospodarenja otpadom 

DA 
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11. ZAKLJUČAK 
 

Prikazom aktivnosti u 2021. godini vidljivo je da se primjena Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) kontinuirano izvršava u okviru 
mogućnosti i raspoloživih sredstava Općine Štefanje.  

Velik napredak u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na području Općine 
Štefanje predstavlja izgradnja Reciklažnog dvorišta sufinanciranog sredstvima Ministarstva zaštite 
okoliša i energetike čime je uspostavljen sustav učinkovitog gospodarenja posebnim vrstama 
otpada.  

Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom 
postavljenog Planom, temelji se na uključenosti i suradnji građana, jedinice lokalne samouprave i 
Gospodarsko komunalnog parka Štefanje u provedbi planiranih mjera i osiguranju potrebnih 
financijskih sredstava u proračunu.   

Općina Štefanje i dalje nastavlja provoditi nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno 
nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanja nastajanja novih divljih odlagališta, sprječavati ili 
smanjivati štetno djelovanje otpada na ljudsko zdravlje i okoliš kako bi se u potpunosti izvršio plan 
uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispunile zakonske odredbe.  

 
 
    
                                       

KLASA: 351-04/22-01/01       OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ:2110/03-02-22-01                    Silvestar Štefović, mag.theol.  
U Štefanju, 11. ožujka 2022. godine  
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