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           REPUBLIKA HRVATSKA 

        ŢUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

   OPĆINA SEVERIN 

   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Severin, 29.07.2013. 

 

Z A P I S N I K 

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

odrţane dana 29.07.2013. godine, s početkom u 20:00 sati. 

 

Prisutni vijećnici: Marinko Mitrović, Ţeljko Krapec, Stjepan Šoštarko, Ivan Ovčarićek, 

Ivan Baţulić, Josip Štimac, Miro Kolić, Branko Raičković, Jasmin Morosavljević i Emil Kuštrić. 

 

Odsutni vijećnici: nema. 

 

Osim vijećnika prisutni : Ţarko Ţgela - Općinski načelnik, Stevo Fuček – zamjenik 

Općinskog načelnika, Dijana Turniški – pročelnica J. U. O.-a, Miroslav Baukovac - predsjednik 

Mjesnog odbora Orovac, Martina Gabriel - tajnica Savjeta mladih Općine Severin, Antonio Babec – 

komunalni redar i Dalia Vlašić – zapisničarka. 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća Marinko Mitrović otvorio je sjednicu i pozdravio sve 

prisutne. 

 Izvršena je prozivka vijećnika i utvrđeno je da je na sjednici prisutno 10 od 10 vijećnika, te 

da postoji kvorum. 

 

Miro Kolić zatraţio je da se na idućim sjednicama prozivka vijećnika vrši abecednim redom. 

 

Budući da nije bilo prijedloga za promjene i dopune dnevnog reda, Marinko Mitrović dao je 

na glasanje slijedeći: 

 

Dnevni red: 

 

1. Aktualni sat, 

2. Usvajanje zapisnika sa 1.(konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.01.2013.-

30.06.2013. godine, 

4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Severin 

za razdoblje 01.01.2013. – 30.06.2013., 

5. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik, 

6. Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za financije i Proračun, 

7. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za poljoprivredu i gospodarstvo, 

8. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za zdravstvo i socijalnu skrb, 

9. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za školstvo, kulturu i šport, 

10. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne 

poslove, 

11. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za nabavu opreme, roba i usluga male vrijednosti, 

12. Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za nadzor nad izvršenim radovima Općine Severin, 
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13. Odluka o imenovanju Stoţera zaštite i spašavanja Općine Severin, 

14. Donošenje Odluke o subvencioniranje osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta 

poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Severin, 

15. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine od „Bolero“, Bjelovar, 

16. Zamolbe Mjesnog odbora naselja Orovac i 

17. Razno. 

 

 Vijećnici su dnevni red usvojili jednoglasno. 

 

 Prije početka rada, Marinko Mitrović, pozvao je Općinskog načelnika g. Ţarka Ţgelu i 

zamjenika Općinskog načelnika g. Stevu Fučeka da poloţe svečanu prisegu. 

 

 Marinko Mitrović pročitao je tekst svečane prisege, a Ţarko Ţgela i Stevo Fuček su riječju 

„priseţem“ potvrdili prisegu, te su zatim potpisali tekst svečane prisege. Marinko Mitrović, 

vijećnici i ostali prisutni čestitali su novoizabranom Općinskog načelniku i njegovom zamjeniku. 

 

Točka 1. 

 Marinko Mitrović, u skladu sa tradicijom, pozvao je Općinskog načelnika da obavijesti 

vijećnike o svom radu, pa će zatim vijećnici postavljati pitanja. Napomenuo je da trajanje aktualnog 

sata ograničava na jedan sat i da svaki vijećnik ima pravo postaviti dva pitanja. 

 Ţarko Ţgela, pozdravio je sve prisutne, zatim je napomenuo da su obavljeni slijedeći 

poslovi: malčirani su poljski putovi, djelatnici javnih radova čiste nogostup u Malom Severinu i 

naselju Orovac, malčiran je put uz staru ţeljezničku prugu u Severinu, postavljena je ograda na 

groblju „Malo polje“ u Severinu, traje u Orovcu izmjena starih stupova javne rasvjete betonskim 

stupovima, redovno se odrţavaju javne površine, dovezeno je ukupno 300 m
2
 kamena na poljske 

putove i to 200 m
2
 u Orovcu i 100 m

2
 u Severinu. 

 Emil Kuštrić postavio je dva pitanja. Prvo pitanje, gdje se nalaze stare svjetiljke javne 

rasvjete i mogu li biti postavljene u Orovačkim vinogradima u Sokaku u Starinama. Drugo pitanje, 

zašto u javne radove nije zaposlen jedan djelatnik, koji ime poloţen ispit za rad sa motornom pilom, 

jer su ovako djelatnici zaposleni u javnim radovima neučinkoviti i neiskorišteni. Istaknuo je da bi 

trebalo napraviti plan rada za djelatnike zaposlene u javnim radovima. 

 Ţarko Ţgela je na prvo pitanje odgovorio da se stare svjetiljke javne rasvjete nalaze u 

angirašnici, te da smatra sa je nepotreban trošak postaviti ih na mjesto gdje nitko ne ţivi, što će 

samo povećati troškove javne rasvjete, a nema svrhe, ali ako vijećnici tako ţele postaviti će ih. Na 

drugo pitanje, odgovorio je da nitko od zaposlenih djelatnika u javnim radovima nema poloţen ispit 

za rad sa motornom pilom, te da je jedina mogućnost da se jedan djelatnik iz „Severinskog 

komunalca“ d. o. o., zaduţi da radi sa motornom pilom, a da djelatnici javnih radova čiste za njim. 

Istaknuo je da djelatnici zaposlenih u javnim radovima rade one poslove, koje su predsjednici 

mjesnih odbora traţili da se obave. 

 Miro Kolić je postavio pitanje zašto nakon radova na javnim površinama Općine Severin 

nisu sanirana nastala oštećenja na nogostupu, jer svi izvoditelji radova uništavaju imovinu Općine 

Severin, a ne vračaju je u prvobitno stanje na što ih obvezuje ugovor o obavljanju radova. Istaknuo 

je da će ako ne bude zadovoljan usmenim odgovorom na svoje pitanje traţiti pisani odgovor. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da je svjestan da nakon izvedenih radova na izgradnji vodovodne 

mreţe kroz prostor Općine Severin nisu sanirana nastala oštećenja, ali nisu ni radovi izvođeni po 

projektu, tako da bi sanaciju terena trebala platiti Općina Severin. Istaknuo je da je Općina Severin 

kandidirala projekt izgradnje kanalizacijske mreţe na javni natječaj Ministarstva regionalnog 

razvoja, te da je u tom projektu i izgradnja novog nogostupa. 

 Miro Kolić je odgovorio da nije zadovoljan dobivenim odgovorom na svoje pitanje, te da 

traţi pisani odgovor u roku od 30 dana. 

 Jasmin Morosavljević postavio je pitanje, budući da „I. D. M. Trgovina“ iz Severina nije 

više u mogućnosti davati mjesečnu pomoć u naturi u iznosu od 150,00 kn osobama sa prostora 
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Općine Severin, koje ostvaruju to pravo, moţe li se omogućiti tih osobama da svoje pravo ostvaruju 

preko trgovine „Špar“ d. o. o. u Severinu, jer im je Trgovački obrt „Belak“ u Orovcu predaleko. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da Općina Severin nije dobila od „I. D. M. Trgovine“ iz Severina 

obavijest da više nisu u mogućnosti davati pomoć u naturi, već su se u Jedinstveni upravni odjel 

Općine obratili sami korisnici pomoći, te da je moguće da korisnici navedene pomoći svoje pravo 

ostvaruju u trgovini „Špar“ d. o. o. u prodavaonici u Severinu i da će razgovarati ovaj tjedan sa 

direktorom „Špar“ d. o. o., gospodinom Zlatkom Navojcem o tome. 

 Ivan Ovčarićek postavio je pitanje, moţe li se što poduzeti po pitanju odrţavanja zapuštenih 

okućnica na prostoru Općine Severin, a zapušteni su i neki prostori u vlasništvu Općine Severin, 

kao što je okućnica kuće u donjem dijelu Severina i planinarski dom u Orovačkim vinogradima. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da za zapuštene okućnice u vlasništvu Općine Severin treba 

Općinsko vijeće donijeti odluku da se i za njih plaća odrţavanje „Severinskom komunalcu“. 

 Marinko Mitrović je odgovorio, po pitanju, zapuštenih okućnica u privatnom vlasništvu da 

je sve regulirano Odlukom o komunalnom redu, samo treba provesti odredbe te Odluke, tako da 

Općina dade nalog za čišćenje, pa da naplati troškove od vlasnika. 

 Josip Štimac je iznio primjedbu, djelatnici javnih radova ne bi trebali čistiti nogostup, jer se 

tako nagrađuju neradnici, koji neće odrţavati ispred svojih kuća i ima mnogi drugih poslova, koje bi 

bilo potrebnije da obave, te je postavio pitanje, što će biti nakon što djelatnici javnih radova 

prestanu raditi. 

 Miroslav Baukovac je odgovorio da je jedino što djelatnici javnih radova mogu obaviti 

čišćenje nogostupa, jer putove ne mogu čistiti, kada ne smiju raditi motornim pilama, te da je realno 

da se nogostup čisti redom i onim, koji su do sada čistili i odrţavali ispred svojih kuća i onima, koji 

nisu. Istaknuo je da je tako predloţio mjesni odbor naselja Orovac. 

 Stevo Fuček je napomenuo da je član Mjesnog odbora naselja Orovac, te da je na sastanku 

bio protiv da djelatnici javnih radova čiste nogostupe, jer nije istina da ne mogu čistiti putove. 

 Marinko Mitrović postavio je pitanje, zašto nije izveden priključak na vodovodnu mreţu na 

vatrogasni dom u Orovcu. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da je rekao direktoru „Severinskog komunalca“ d. o. o., Saši 

Zglavniku da dogovori sa predsjednikom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orovac Ţeljkom 

Kraljem i da se izvede priključak doma u Orovcu na vodovodnu mreţu Općine Severin, te da ne zna 

zašto to još nije obavljeno. 

 Marinko Mitrović je napomenuo da Saša Zglavnik moţe sutra doći kod predsjednika 

mjesnog odbora naselja Orovac Miroslava Baukovca, jer je dogovoreno mjesto gdje treba napraviti 

šahtu i moţe se raditi priključak vode. 

 

Točka 2. 

 Marinko Mitrović otvorio je raspravu o zapisniku sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog 

vijeća. 

 Ivan Baţulić je iznio primjedbu, u zapisniku je pogrešno napisano da je kod izbora 

Povjerenstva za izbor i imenovanje on dobio 6 glasova „ZA“, a 6 glasova „ZA“ dobio je Emil 

Kuštrić i Emil Kuštrić je član Povjerenstva. 

 

 Budući da više nije bilo primjedbi na zapisnik, Marinko Mitrović dao je na glasanje 

usvajanje zapisnika sa navedenom ispravkom. 

 

 Zapisnik sa 1. (konstituirajuće) sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
 

Točka 3. 

 Marinko Mitrović, otvorio je raspravu o izvješću Općinskog načelnika o radu za razdoblje 

01.01.2013 – 30.06.2013. godine. 

 U raspravu su se uključili: Miro Kolić, Emil Kuštrić, Ivan Ovčarićek, Ţarko Ţgela i Jasmin 

Morosavljević. 
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 Nakon rasprave, Marinko Mitrović dao je na glasanje prijedlog odluke o usvajanju izvješća 

Općinskog načelnika o radu. 

 

 Odluka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu za razdoblje 01.01. – 

30.06.2013. donesena je jednoglasno. 

 

Točka 4. 

 Marinko Mitrović otvorio je raspravu o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 

Općine Severin za razdoblje 01.01. – 30.06.2013. 

 U raspravu su se uključili: Miro Kolić, Antonio Babec, Dijana Turniški, Dalia Vlašić, Ţarko 

Ţgela, Stevo Fuček, Ivan Ovčarićek i Marinko Mitrović. 

 Nakon rasprave, Marinko Mitrović dao je na glasanje prijedlog Odluke o prihvaćanju 

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Severin. 

 

 Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Severin 

za razdoblje 01.01.-30.06.2013. godine donesena je jednoglasno. 

 

Točka 5. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Povjerenstva za Statut i Poslovnik. 

 Miro Kolić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, rekao je da je prijedlog 

Povjerenstva slijedeći: Marinko Mitrović – predsjednik, Emil Kuštrić i Branko Raičković - članovi. 

 Josip Štimac je ispred kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a, iznio slijedeći prijedlog: 

Josip Štimac – predsjednik, Marinko Mitrović i Jasmin Morosavljević – članovi. 

 Marinko Mitrović dao je na glasanje dane prijedloge. 

 Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje dobio je 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PTOTIV“. 

 Prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a dobio je 4 glasa „ZA“ i 6 glasova 

„PROTIV“. 

 

 Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik u sastavu 

Marinko Mitrović-predsjednik, Emil Kuštrić i Branko Raičković-članovi, doneseno je sa 6 

glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“. 

 

Točka 6. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Odbora za financije i Proračun. 

 Miro Kolić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, rekao je da je prijedlog 

Povjerenstva slijedeći: Miro Kolić – predsjednik, Ţeljko Krapec i Marinko Mitrović - članovi. 

 Josip Štimac je ispred kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a, iznio slijedeći prijedlog: 

Miro Kolić – predsjednik, Stjepan Šoštarko i Marinko Mitrović – članovi. 

 Marinko Mitrović dao je na glasanje dane prijedloge. 

 Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje dobio je 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PTOTIV“. 

 Prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a dobio je 4 glasa „ZA“ i 6 glasova 

„PROTIV“. 

 

 Rješenje o osnivanju i imenovanju Odbora za financije i Proračun u sastavu: Miro 

Kolić-predsjednik, Ţeljko Krapec i Marinko Mitrović-članovi, doneseno je sa 6 glasova „ZA“ 

i 4 glasa „PROTIV“.. 

 

Točka 7. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Komisije za poljoprivredu i 

gospodarstvo. 

 Miro Kolić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, rekao je da je prijedlog 

Povjerenstva slijedeći: Stjepan Šoštarko – predsjednik, Ţeljko Krapec i Veselko Ljiljak - članovi. 
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 Josip Štimac je ispred kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a, iznio slijedeći prijedlog: 

Ivan Ovčarićek – predsjednik, Ţeljko Krapec i Emil Kuštrić – članovi. 

 Marinko Mitrović dao je na glasanje dane prijedloge. 

 Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje dobio je 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PTOTIV“. 

 Prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a dobio je 4 glasa „ZA“ i 6 glasova 

„PROTIV“. 

 

 Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za poljoprivredu i gospodarstvo u sastavu: 

Stjepan Šoštarko-predsjednik, Ţeljko Krapec i Veselko Ljiljak, doneseno je sa 6 glasova 

„ZA“ i 4 glasa „PROTIV“. 

 

Točka 8. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Komisije za zdravstvo i socijalnu 

skrb. 

 Budući da vijećnici greškom nisu dobili prijedlog Odluke, nisu napravljeni prijedlozi za 

imenovanje i donošenje Odluke odgođeno je sa slijedeću sjednicu Općinskog vijeća 

 

Točka 9. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Komisije za školstvo, kulturu i šport. 

 Miro Kolić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, rekao je da je prijedlog 

Povjerenstva slijedeći: Jasmin Morosavljević – predsjednik, Branko Raičković i Antonio Babec - 

članovi. 

 Josip Štimac je ispred kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a, iznio slijedeći prijedlog: 

Jasmin Morosavljević – predsjednik, Branko Raičković i Ivan Baţulić– članovi. 

 Jasmin Morosavljević očitovao se da ne prihvaća kandidaturu u Komisiju. 

 Miro Kolić je povukao prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje. 

 Josip Štimac je ispred kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a, iznio drugi prijedlog: Ivan 

Ovčarićek – predsjednik, Branko Raičković i Ivan Baţulić– članovi 

 Marinko Mitrović nije dao na glasanje drugi prijedlog kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika 

HSP-a , već je donošenje odluke odgođeno za iduću sjednicu općinskog vijeća 

 

Točka 10. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Komisije za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša i komunalne poslove. 

 Miro Kolić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, rekao je da je prijedlog 

Povjerenstva slijedeći: Branko Raičković – predsjednik, Antonio Babec i Miroslav Baukovac - 

članovi. 

 Josip Štimac je ispred kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a, iznio slijedeći prijedlog: 

Stevo Fuček – predsjednik, Ţeljko Krapec i Miro Kolić – članovi. 

 Marinko Mitrović dao je na glasanje iznesene prijedloge. 

 Prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje dobio je 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PTOTIV“. 

 Prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a dobio je 4 glasa „ZA“ i 6 glasova 

„PROTIV“. 

 

 Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

komunalne poslove, u sastavu: Branko Raičković-predsjednik, Antonio Babec i Miroslav 

Baukovac-članovi, doneseno je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“. 
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Točka 11. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Komisije za nabavu opreme, roba i 

usluga male vrijednosti. 

 Miro Kolić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, rekao je da je prijedlog 

Povjerenstva slijedeći: Emil Kuštrić – predsjednik, Ane-Marie Pecek i Ţeljko Kralj- članovi. 

 Josip Štimac je ispred kluba vijećnika HDZ-a i vijećnika HSP-a, iznio slijedeći prijedlog: 

Stjepan Šoštarko – predsjednik, Ivan Baţulić i Ţeljko Krapec – članovi. 

 Utvrđeno je da je Ţeljko Krapec u većem broju radnih tijela, te se drugi prijedlog ne moţe 

prihvatiti. 

 U prijedlogu Odluke bilo je potrebno utvrditi iznos do kojeg Općinski načelnik moţe 

samostalno raspolagati sredstvima, bez konzultacija sa Komisijom, te je Marinko Mitrović zatraţio 

prijedloge. 

 Miro Kolić je predloţio iznos od 30.000,00 kn. 

 Budući da nije bilo drugih prijedloga, Marinko Mitrović dao je na glasanje navedeni 

prijedlog. Prijedlog je usvojen sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“. 

 

 Marinko Mitrović dao je na glasanje prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje. 

 

 Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za nabavu opreme, roba i usluga male 

vrijednosti u sastavu: Emil Kuštrić-predsjednik, Ane-Marie Pecek i Ţeljko Kralj-članovi. 

doneseno je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“. 

 

Točka 12. 

 Marinko Mitrović je zatraţio prijedloge za imenovanje Komisije za nadzor nad izvršenim 

radovima Općine Severin. 

 Miro Kolić, predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje, rekao je da je prijedlog 

Povjerenstva slijedeći: Emil Kuštrić – predsjednik, Vladimir Stegne i Miroslav Bakovac - članovi. 

 Utvrđeno je da je Emil Kuštrić u većem broju radnih tijela i da ne moţe više biti imenovan, 

te je odgođeno donošenje odluke za iduću sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Točka 13. 

 Marinko Mitrović otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o imenovanju Stoţera zaštite i 

spašavanja Općine Severin. 

 U raspravu su se uključili: Antonio Babec i Marinko Mitrović. 

 Nakon rasprave, Marinko Mitrović dao je na glasanje prijedlog Odluke. 

 

 Odluka o imenovanju Stoţera zaštite i spašavanju Općine Severin donesena je 

jednoglasno. 

 

Točka 14. 

 Marinko Mitrović otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o subvencioniranju osiguranja 

poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima sa područja Općine 

Severin. 

 U raspravu su se uključili: Stjepan Šoštarko, Dijana Turniški, Ţarko Ţgela. Emil Kuštrić i 

Ivan Ovčarićek. 

 U prijedlogu Odluke trebalo je utvrditi iznos sufinanciranja, te je Marinko Mitrović zatraţio 

prijedloge. 

 Emil Kuštrić je predloţio 25 %, a maksimalno 500,00 kn po obiteljskom gospodarstvu, 

 Ivan Ovčarićek je predloţio 25 % bez ograničenja. 

 Marinko Mitrović dao je prijedloge na glasanje. 

 Prvi prijedlog (25%, maksimalno do 500,00 kn) dobio je 4 glasa „ZA“, 6 glasova 

„PROTIV“. 
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 Drugi prijedlog (25 % bez ograničenja) dobio je 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „PTOTIV“. 

 Nakon rasprave i utvrđivanja iznosa sufinanciranja, Marinko Mitrović dao je na glasanje 

prijedlog Odluke. 

 

 Odluka o subvencioniranju osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta 

poljoprivrednim proizvođačima sa području Općine Severin donesena je jednoglasno. 

 

Točka 15. 

 Marinko Mitrović otvorio je raspravu o prijedlogu Odluke o kupnji nekretnine na prostoru 

poslovne zone „Zona-P“ u Severinu od „Bolero“ d. o. o. iz Bjelovara. 

 U raspravu su se uključili: Ivan Ovčarićek, Miro Kolić, Dijana Turniški, Ţarko Ţgela i 

Marinko Mitrović. 

 Nakon rasprave, Marinko Mitrović dao je na glasanje prijedlog Odluke. 

 

 Odluka o kupnji nekretnine od „Bolero“ d. o. o. iz Bjelovara donesena je jednoglasno. 

 

Točka 16. 

 Marinko Mitrović otvorio je raspravu o podnesenom zahtjevu Mjesnog odbora naselja 

Orovac da se izvrše radovi predloţeni Planom rada Mjesnog odbora naselja Orovac za 2013. godinu 

i Prigovoru Mjesnog odbora naselja Orovac na izvršene radove odrţavanja javnih površina na 

groblju u Orovcu, te je zamolio Općinskog načelnika da se očituje o podnesenim zahtjevima, jer 

članovi mjesnog odbora naselja Orovac smatraju da nisu odrađeni oni poslovi, koje su oni preloţili 

svojim planom rada. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da nije istina da nije odrađeno ništa što su članovi mjesnog odbora 

Orovac predloţili svojim planom rada, jer je dovezeno 200 m
2
 kamena za sanaciju poljskih putova 

na području naselja Orovac, očišćene su zapuštene površine, a u roku mjesec dan biti će i kupljena i 

postavljena oprema za dječje igralište. Istaknuo je da budući da je stavka u Proračunu „odrţavanje 

javnih površina“ iskorištena, ako ne bude izmjena i dopuna Proračuna neće se više obavljati poslovi 

odrţavanja javnih površina. 

 Ivan Ovčarićek je napomenuo da se treba angaţirati da se obavi što više poslova. 

 

Točka 17. 

 Stevo Fuček je napomenuo da je HDZ većinska stranka u Općinskom vijeću, a gotovo nitko 

od vijećnika HDZ-a nije predloţen do strane Povjerenstva za izbor i imenovanje u radna tijela 

Općine Severin, što je bezobrazno i razočaran je takvim postupkom. 

 Miroslav Baukovac je postavio pitanje, tko financira izmjenu drvenih stupova javne rasvjete 

betonskim stupovima u naselju Orovac. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da izmjenu drvenih stupova javne rasvjete betonskim stupovima u 

naselju Orovac financira Hrvatska elektroprivreda. 

 Miroslav Baukovac postavio je pitanje, mogu li djelatnici Hrvatske elektroprivrede 

uništavati imovinu Općine Severin i ostavljati tako uništeno, te moţe li Općina utjecati na to. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da se moţe poslati prigovor Hrvatskoj elektroprivredi, ako oštete 

imovinu Općine. 

 Miro Kolić je napomenuo da je upravo zato i postavio pitanje pod aktualnim satom i traţio 

pisani odgovor. Istaknuo je da je cesta u naselju Orovac općinska cesta i Općina Severin moţe u 

potpunosti  utjecati  i traţiti sanaciju svih oštećenja na cesti i nogostupu u Orovcu. 

 Emil Kuštrić je postavio pitanje, u čijem je vlasništvu zemljište na kojem se nalazi repetitor 

T-Mobile u Severinu i tko dobiva naknadu od T-Mobile. 

 Ţarko Ţgela je odgovorio da je navedeno zemljište društveno vlasništvo dano na korištene 

Fiskultativnom društvu, čiji je pravni slijednik Nogometni klub „Slavija“, Severin, te da je još dok 

je bio predsjednik Nogometnog kluba „Slavija“ potpisao ugovor sa T-Mobile i dozvolio 
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postavljanje repetitora tako da mjesečnu naknadu za repetitor dobiva Nogometni klub „Slavija“, 

Severin. 

 Ivan Ovčarićek je postavio pitanje, moţe li se što poduzeti po pitanja problema parkiranja 

vozila na nogostupu ispred kuće Dragoljuba Kojšora iz Orovca, jer dolazi do vrlo opasnih situacija. 

 Marinko Mitrović je odgovorio da su policijski sluţbenici bili i kaznili Dragoljuba Kojšora 

zbog toga što parkira svoj automobil ispred svoje kuće na nogostupu i time sigurnost prometa, slao 

je i komunalni redar opomene, ali ništa se ne mijenja. 

 Dijana Turniški je obavijestila vijećnike o stanju u vezi sufinanciranja legalizacije nelegalno 

izgrađenih objekata. Napomenula je da je Općinsko vijeće u prošlom sazivu donijelo Odluku o 

sufinanciranju legalizacije nelegalno izgrađenih objekata sa 3.000,00 kn po zahtjevu, objavljen je 

javni natječaj, koji je bio otvoren do 15.07.2013. godine, ali ima i onih koji su i nakon tog roka 

došli pitati u vezi sufinanciranja. Istaknula je da još ima slobodnih planiranih sredstava za 

sufinanciranje legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, ali da su prihodi od naknade za 

legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata mali, te da su troškovi sufinanciranja legalizacije mnogo 

veći. Na kraju je zamolila vijećnike da do iduće sjednice Općinskog vijeća razmisle da li objaviti 

novi natječaj za sufinanciranje legalizacije, da li isplatiti podnesene zahtjeve prije nego dođe od 

Ureda za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Odsjeka za graditeljstvo i prostorno uređenje 

Bjelovarsko-bilogorske ţupanije zahtjev za obračun naknade za legalizaciju nelegalno izgrađenih 

objekata, jer se taj postupak moţe oduţiti do dvije godine, te što napraviti sa jednim podnesenim 

zahtjevom uz koji su priloţeni troškovi manji od 3.000,00 kn, da li isplatiti koliko su priloţeni 

troškovi ili odbiti zahtjev. 

 Miro Kolić je odgovorio Dijani Turniški da postupi u skladu sa zakonskim odredbama, te da 

je javni natječaj za sufinanciranje legalizacije nelegalno izgrađenih objekata dobro objavljen, a ako 

se smatra sa ima slobodnih sredstava za sufinanciranje legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, 

neka se za iduću sjednicu predloţi objava novog natječaja za sufinanciranje. 

 Marinko Mitrović je napomenuo da Općina Severin samo dijeli sredstva i da se neće moći 

tako funkcionirati. 

 

 

 Budući da se više nitko nije javio za raspravu, Marinko Mitrović zatvorio je sjednicu. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

Sjednica je završena u 22:30 sati. 

 

 

Zapisnik vodila : Vlašić Dalia. 

 

 

         Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

          Marinko Mitrović 


