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     REPUBLIKA HRVATSKA 

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA SEVERIN 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA : 400-08/15-02/06 

URBROJ : 2123/04-02/15-01 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 

članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13, 01/15, pročišćeni 

tekst Statuta Općine Severin 03/15), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici održanoj 

dana 28.12.2015. godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Severin za 2016. 

 

Članak 1. 
U postupku izvršenja Proračuna Općine Severin za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: 

Proračun), korisnici Proračuna imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom. 

 

Članak 2. 

U Proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Općini Severin, te svi izdaci za 

izvršenje programa korisnika Proračuna. 

 

Članak 3. 

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. 

Iznosi izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni 

izdaci Općine Severin u 2016. godini ne smiju prema Proračunu Općine Severin za 2016. godinu biti 

veći od 1.993.020,00 kn. 

 

Članak 4. 

 Nakon donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine obvezan je obavijestiti 

korisnike proračuna o odobrenim sredstvima. 

 

Članak 5 

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, 

da bi došlo do njegovog uravnoteženja, odnosno preraspodjele sredstava između korisnika Proračuna, 

predložit će se Općinskom vijeću Općine Severin da donese izmjene i dopune Proračuna. 

 Načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar razdjela s tim da umanjenje pojedine 

stavke ne može biti veće od 5%. 

 

Članak 6. 

Za izvršenje Proračuna u cjelini, odgovoran je Općinski načelnik. 
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Članak 7. 

 Odluku o zaduživanju Općine radi kapitalnih ulaganja iznad svota utvrđenih Proračunom 

donosi Općinsko vijeće Općine Severin. 

Članak 8. 

 Korisnici Proračuna ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote, 

koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna. 

 

Članak 9. 

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna 

izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana skladu s likvidnim mogućnostima 

Proračuna. 

 Sredstva planirana za održavanje objekata i opreme, te za sve kapitalne izdatke korisnici 

Proračuna dužni su razraditi prema mjesečnom planu trošenja. 

 

Članak 10. 

 Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme. 

 

Članak 11. 

Sredstva Proračunske pričuve Proračuna koriste se za podmirenje neplaniranih i nedovoljno 

planiranih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine. 

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih proračunskih prihoda 

bez primitaka. 

Korištenje sredstava Proračunske pričuve odobrava Općinski načelnik, u skladu sa Zakonom o 

proračunu. 

Općinski načelnik dužan je polugodišnje izvještavati Općinsko vijeće o korištenju sredstava 

proračunske pričuve Proračuna. 

 

Članak 12. 

Korisnici proračunskih sredstava dužni su izvijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Severin, o 

namjenama u koje su Proračunska sredstva utrošena, kako bi se mogao vršiti nadzor nad svrsishodnom 

uporabom proračunskih sredstava. 

 

Članak 13. 

 Korisnici Proračuna obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine. Jedinstveni upravni odjel Općine izraditi će godišnji obračun Proračuna Općine Severin 

i dostaviti ga Općinskom vijeću Općine Severin na usvajanje. 

 

Članak 14. 

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.prosinca 2015. godine, podmirit će se u 

2016. godini iz viška sredstava iz 2015. godine, a u slučaju nedostatnih sredstava iz viška, podmiriti 

će se iz sredstava koja će se odobriti Proračunom za 2016. godinu. 

 

Članak 15. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će se od 

01.01.2016. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

              Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

          Branko Raičković 
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                 REPUBLIKA HRVATSKA 

    BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA SEVERIN 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA : 550-01/15-02/12 

UR. BROJ : 2123/04-02/15-01 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 

99/15) i  članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13 i 01/15, 

pročišćeni tekst  Statuta Općine Severin 03/15 ), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. 

sjednici održanoj dana 28.12.2015. godine, donosi 

 

PROGRAM 

SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE SEVERIN ZA 2016. 

 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja socijalnih potreba u Općini 

Severin, kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći, te obim i način sufinanciranje tih potreba 

kroz Proračun Općine Severin za 2016. godinu. 

 

Članak 2. 

 Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći su slijedeće : 

 državljanstvo Republike Hrvatske, 

 prebivalište na području Općine Severin, 

 za samca, da prihodi ne prelaze iznos od 500,00 kn mjesečno i da nema u vlasništvu 

poljoprivredno zemljište veće površine od 2 (dvije) rali, 

 za obitelji, da ukupni obiteljski prihodi ne prelaze iznos od 500,00 kn mjesečno po članu 

obitelji i da članovi obitelji nemaju u vlasništvu poljoprivredno zemljište veće površine od 2 

(dvije) rali. 

 

Članak 3. 

Pravo na pomoći navedene u ovom Programu ostvaruje se podnošenjem pismene zamolbe 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin. 

 Podnositelj zamolbe dužan je priložiti sva uvjerenja kojima će dokazati da udovoljava 

uvjetima iz ovog Programa : 

 potvrdu o visini dohotka za sebe i članove svoje obitelji (umirovljenik samac može umjesto 

potvrde o dohotku dostaviti zadnji odrezak od mirovine) – obavezno, 

 presliku osobne iskaznice – obavezno, 

 izvadak iz zemljišne knjige za poljoprivredno zemljište u vlasništvu podnositelja zamolbe ili 

člana njegove obitelji - ako imaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu,  

 liječničko uvjerenje -  ako ima, 

 druge dokaze koje zatraži Jedinstveni upravni odjel Općine ovisno o vrsti pomoći, koja se 

traži. 
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Za provedbu ovog Programa zadužuje se Općinski načelnik. 

 

Članak 4. 

 Socijalni program ostvaruje se kroz slijedeće oblike pomoći : 

 

- trajna pomoć – pravo na trajnu pomoć mogu ostvariti:     

 - osobe koje su fizički ili psihički nesposobne za privređivanje i nemaju 

  katastarski prihod, a članovi njihove obitelji, ako ih ima ne mogu brinuti o 

   njima,         

  - obitelji sa troje ili više maloljetne djece, ako udovoljavaju kriterijima iz 

   članka 2. ovog Programa       

 Trajna pomoć odobrava se u naturi (plaćanje osnovnih živežnih namirnica u 

trgovini  mješovitom robom) u iznosu 150,00 kn mjesečno.    

   

- pomoći za pokop umrlih osoba na području Općine Severin za koje te troškove nije dužan 

snositi, prema važećim propisima nadležni centar za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti 

osigurao sredstva za podmirenje troškova pokopa, a ne postoje osobe koje bi morale ili mogle 

snositi troškove pokopa.          

- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade – sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od 

plaćanja komunalne naknade osloboditi će osobe, koje ispunjavaju uvjete za oslobađanje od 

plaćanja, a ako su osobe koje ispunjavaju uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne 

naknade već zadužene za tekuću godinu potraživanja prema njima namiriti će se na teret 

sredstava za pomoći. Podmirivanje troškova komunalne naknade na teret sredstava za pomoći 

u pravilu se odnosi na već dospjele obveze iz prošlih godina, ali se može donijeti i takva 

Odluka u tekućoj godini ako se ocijeni da je dug nenaplativ, a tražitelj oslobađanja duga 

dokaže da nije mogao ili ne može plaćati komunalnu naknadu iz socijalnih razloga. 

  

- podmirenje troškova stanovanja – pravo na podmirenje troškova najma stana može ostvariti 

najmoprimac u iznosu najviše 300,00 kn mjesečno pod uvjetom da ispunjava socijalne uvjete 

i uvjete prihoda. Najmoprimac nema pravo na pomoć za troškove najamnine  -  ako on ili 

članovi njegove obitelji imaju u vlasništvu kuću ili stan,    -  ako ugovorom o 

najmu stana ne dokaže postojanje najma,    -  ako stan ili dio stana daje 

u podnajam,       -  ako on ili članovi njegove 

obitelji ne koriste stan za stanovanje ili koriste stan   za druge svrhe, 

        -  ako on ili članovi njegove 

obitelji stanuju u stanu, koji ima veće standarde od   propisanih ovom odlukom i 

to :        - za samca garsonijera ili 

jednosobni stan površine   25 m2   - za dvočlanu obitelj 

jednosobni ili jednoipolsobni stan površine 35 m2   - za tročlanu obitelj 

jednoipolsobni ili dvosobni stan površine 45 m2   - za četveročlanu obitelj 

dvosobni ili trosobni stan površine  55 m2   - ako obitelj ima više od 4 

člana, za svakog člana dodaje se još  5 m2  U površinu stana uračunava se površina 

sobe, kuhinje, kupaonice, ostave i hodnika.  
- jednokratne novčane pomoći za ublažavanje posljedica teških slučajeva – pravo na 

jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje obitelj koju je zadesila teška nepogoda, a samim 

svojim djelovanjem dovela je tu obitelj u tešku materijalnu situaciju. Jednokratna novčana 

pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koje zbog trenutačnih okolnosti, na primjer rođenje 

djeteta, bolest, smrt člana obitelji, elementarnih nepogoda ili druge, prema ocijeni Općinskog 

načelnika nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu ili naravi i to :    -  samac do 
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iznosa       500,00 kn     -  obitelj od dva 

člana do iznosa  1.000,00 kn     -  višečlane obitelji

    1.500,00 kn      

- sufinanciranje rada udruga invalida i humanitarnih udruga – transferima udrugama 

invalida i humanitarnim udrugama sufinancirati će se njihova aktivnost u zadovoljavanju 

specifičnih potreba invalidnih osoba i pomoći osobama ugroženog socijalnog statusa.

 Transferi će biti upućeni udrugama i prema Gradskom društvu Crvenog križa 

 Bjelovar prema njihovom traženju i prema mogućnostima Proračuna Općine. 

 

- sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika – socijalno ugroženim obiteljima, 

sufinancira se trošak prehrane za školsku djecu u iznosu od 50%. 

 

- pomoć za trošak ogrjeva – obitelji ili samcu, koji se griju na drva, a korisnici su toga oblika 

pomoći, jednom godišnje se osiguravaju 3 m3 drva ili odobrava pomoć u novčanom iznosu za 

podmirenje toga troška. 

Sredstva za ovu vrstu pomoći se osiguravaju u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

Članak 5. 

 Planirana sredstva u Proračunu Općine Severin za socijalni program su 30.000,00 kn, a izdaci 

za realizaciju ovog Programa izvršavati će se u visini ostvarenih prihoda, mogućnosti Proračuna i 

njime utvrđenih namjena i veličina za razdoblje prije isplate u tekućoj godini i prema prispjelim 

zahtjevima. 

Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda 

Općine Severin. 

 

Članak 6. 

 Općina Severin može preuzeti obvezu smještaja osoba u neku od ustanova socijalne zaštite 

ako te osobe prenesu u vlasništvo Općine svoju imovinu. 

 

Članak 7. 

Korištenje socijalne pomoći temeljem odredaba Zakona o socijalnoj skrbi za koje je nadležan 

Centar za socijalnu skrb, ne može biti preprekom ostvarivanja prava temeljem ovog Programa. 

 

Članak 8. 

 Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će se od 

01.01.2016. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

               Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

          Branko Raičković 
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    REPUBLIKA HRVATSKA 

    BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA SEVERIN 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA : 363-01/15-02/34 

UR. BROJ : 2123/04-02/15-01 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 Na temelju članka 28 i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 

49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/16, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 31. Statuta Općine Severin 

(“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13 i 01/15, pročišćeni tekst Statuta Općine Severin 

03/15), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici održanoj dana 28.12.2015. godine, 

donosi 

 

PROGRAM 

gradnje i održavanja objekata i uređenja 

komunalne infrastrukture za 2016. 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme i održavanja komunalne infrastrukture u 

2016. godini, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja. 

 

Članak 2. 

 

 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća: 
 

1. Asfaltiranje ceste Orovac – Ciglena dužine 1.100 m, sufinanciranje  = 300.000,00 kn 

                           ________________ 

           Ukupno:                 = 300.000,00 kn 

 

Članak 3. 

 

 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture financirati će se iz: 

 

1. Kapitalnih pomoći od inozemnih vlada iz EU            = 300.000,00 kn 

         ________________ 

    Ukupno:              = 300.000,00 kn 
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Članak 4. 

 

 Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća: 

 

1. održavanje nerazvrstanih cesta      =   50.000,00 kn 

2. održavanje javne rasvjete       =     3.000,00 kn 

3. utrošak električne energije za javnu rasvjetu     =   37.000,00 kn 

4. održavanje javnih površina       = 150.000,00 kn 

5. komunalne usluge održavanja čistoće     =     5.000,00 kn 

           ________________ 

    Ukupno:      = 245.000,00 kn 

 

 

Članak 5. 

 

 Održavanje komunalne infrastrukture financirati će se iz: 

1. komunalne naknade        =     120.000,00 kn 

2. naknade za iskorištenje mineralnih sirovina     =     330.000,00 kn 

          ________________ 

    Ukupno:             450.000,00 kn 

 

Članak 6. 

 

 U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 4. ovog Programa u Općini 

Severin obuhvaća: 

 

6. Održavanje nerazvrstanih cesta:        

 -  - održavanje asfaltnog kolnika, kolnika od kamenog materijala,     

  održavanje i izrada cestovnih jaraka, kopanje graba,    

   sanacija nogostupa – pješačkih staza, te zimska služba    

   (održavanje kolnika u zimskim uvjetima) 

       

- nasipavanje kamenom                    

   

7. Održavanje javne rasvjete:         

 - održavanje stupova javne rasvjete, zamjena sijalica i ostalih dijelova, odnosno   

  potrošnog materijala         

  

8. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu      

  - podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

cesta,   koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta    

   

9. Održavanje javnih zelenih površina        
 - održavanje zelenih površina (okoliš mjesnih domova, površine iza zgrade Općine, 

  igrališta, okoliš Crkve “Sveti Ivan Krstitelj, okoliš kapelice u Orovcu i sl.) 

   

Komunalne usluge održavanja čistoće        
 - skupljanje i odvoz komunalnog otpada. 
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Točka 7. 

 

 Nalogodavac za izvršenje ovog Programa u cijelosti je Općinski načelnik. 

 

Točka 8. 

 

 O izvršenju ovog Programa Općinski načelnik obvezan je podnijeti izvješće Općinskom 

vijeću Općine Severin prilikom podnošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Severin. 

 

Točka 9. 

 

 Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će se od 

01.01.2016. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

              Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

                     Branko Raičković 

 

  

  

                                           
                 REPUBLIKA HRVATSKA 

      BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA SEVERIN 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA : 612-01/13-02/01 

UR. BROJ : 2123/04-02/15-01 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 Na temelju članka 74. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 

94/13 i 85/15), članka 1. i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 

47/90, 27/93 i 38/09) i i članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 

02/13 i 01/15, pročišćeni tekst Statuta Općine Severin 03/15 ), Općinsko vijeće Općine Severin na 

svojoj 16. sjednici održanoj dana 28.12.2015. godine, donosi 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi i športu u 2016. 

 

Članak 1. 
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 Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja kulture, kulturnih 

djelatnosti, športa i športskih djelatnosti, opseg, kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u 

kulturi i športu za Općinu Severin u 2016. godini. 

 Javne potrebe iz stavka 1. ovog članka poticati će se, promicati i zadovoljavati : 

- podržavanjem rada udruga građana, koje se bave očuvanjem kulturne baštine bilogorskog kraja, 

- podržavanjem pojedinačnih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju 

i promicanju kulturnog života, 

- podržavanjem rada športskih društava i 

- podržavanjem športskih natjecanja. 

 

Članak 2. 

 

 U smislu članka 1. ovog Programa u Proračunu Općine Severin za 2016. godinu osigurava se 

dio sredstava za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih udruga, te za pojedine akcije i 

manifestacije u kulturi i športu pojedinih udruga. 

 

 DJELATNOST UDRUGA KULTURE I ŠPORTA 

 

 Vrijedan dio kulture Općine Severin je djelovanje Kulturno-umjetničke udruge «Palična» na 

različitim područjima kulturno-umjetničkog stvaralaštva, promocija Općine Severin diljem Republike 

Hrvatske putovanjem na folklorne susrete i nastupe, te se u javne potrebe u kulturi uvrštava K.U.D. 

“Palična” Severin. 

 

 Planirani iznos za donacije KUU-u “Palična”, Severin     

  za redovnu djelatnost je       15.000,00 kn. 

 Vrijedan dio športskih zbivanja Općine Severin je djelovanje N.K. “Slavije” Severin, Š.R.D. 

“Slavije”, Severin. L.U. «Srnjak» Severin i S.S.S. «Srnjak», Severin, te se navedena športska društva 

uvrštavaju u javne potrebe u športu. 

 

 Planirani iznos za dotacije N.K. “Slaviji” Severin je    14.000,00 kn

 Planirani iznos za donacije za Š.R.D. “Slavija”, Severin je     10.000,00 kn 

 Planirani iznos za donacije za L.U. «Srnjak», Severin je      1.500,00 kn 

 

 KULTURNE I ŠPORTSKE MANIFESTACIJE 

 

 U okviru osnovnih djelatnosti kulturne i zabavne manifestacije i športskih zbivanja planiraju 

se susreti folklora u organizaciji K.U.D.-a “Palična”, nogometni turnir u organizaciji N.K. “Slavija”, 

Severin , županijsko natjecanje u gađanju glinenih golubova u organizaciji S. S. S. “Srnjak”, Severin, 

CARD CUP u ribolovu u organizaciji Š.R.D. «Slavije», Severin, a u okviru proslave Dana Općine 

Severin. 

 

 Planirani iznos sredstava za zbivanja u okviru kulturnih i športskih zbivanja za vrijeme 

proslave Dana Općine Severin je 30.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 

 Ukupna sredstva planirana u Proračunu Općine Severin za ostvarivanje Programa javnih 

potreba u kulturi športu su : 

- djelatnost udruga kulture        15.000,00 kn 

- djelatnost športskih udruga       25.500,00 kn 

- kulturne i športske manifestacije u okviru proslave Dana Općine  30.000,00 kn 
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 _________________________________________________________________________ 

 

  Ukupno :          70.000,00 kn 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva namijenjena udrugama kulture i športa, za organizaciju kulturnih manifestacija i 

športskih događanja dostavljati će se prema zahtjevima sa definiranim i specificiranim troškovima. 

 

Članak 5. 

 

 Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će se od 

01.01.2016. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

               Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

          Branko Raičković 

 

 

                          
                     REPUBLIKA HRVATSKA 

                   BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                        OPĆINA SEVERIN 

                                   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 322-01/15-02/40 

UR. BROJ: 2123/04-02/15-01 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 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, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. 

Statuta Općine Severin (»Službeni glasnik Općine Severin« broj 2/13, 01/15 i pročišćeni tekst Statuta 

Općine Severin 03/15,), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 

28.12.2015. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o subvenciji veterinarskih usluga poljoprivrednim 

gospodarstvima s područja Općine Severin tokom 2016. godine 
 

 

Članak 1. 
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 Ovom Odlukom utvrđuju se vrste veterinarskih usluga, koje će se subvencionirati, iznos 

subvencije i uvjeti za ostvarenje subvencije. 

 

Članak 2. 
 

 Općina Severin subvencionirati će u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine slijedeće 

veterinarske usluge u navedenim iznosima: 

1. umjetno osjemenjivanje goveda u iznosu od 100,00 kn po plodkinji i 

2. umjetno osjemenjivanje svinja u iznosu od 50,00 kn po plodkinji. 

Gore navedeni iznosi subvencije ne uključuju troškove prijevoza ovlaštene osobe, koja pruža 

veterinarske usluge, koje se subvencioniraju od strane Općine Severin. 

 

Članak 3. 
 

 Pravo korištenja subvencija utvrđenih u članku 2. ove Odluke imaju poljoprivredna 

gospodarstva s područja Općine Severin, koja nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema 

Proračunu Općine Severin. 

 

 

 

 

Članak 4. 
 

Poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Severin mogu veterinarske usluge iz članka 

2. Odluke koristiti od svih pravnih osoba, koje su ovlaštene za pružanje istih ili ih u slučaju umjetnog 

osjemenjivanja svinja mogu provoditi i sami, ako imaju položen tečaj za obavljanje istog. 

 

Članak 5. 

 

Isplata subvencija iz članka 2. Odluke vršiti će se temeljem podnesenog zahtjeva 

poljoprivrednog gospodarstva za isplatu iste. 

 Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Severin. 

 Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. presliku iskaznice obiteljskog gospodarstva za podnositelja zahtjeva, 

2. presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

3. presliku žiro-računa, na koji će biti isplaćena subvencija i 

4. presliku računa ili potvrde da je usluga izvršena. 

Ako vlasnik ili član poljoprivrednog gospodarstva sami obavljanju umjetno 

 osjemenjivanje svinja umjesto računa ili potvrde da je usluga izvršena (točka 4. iz 

 stavka 3. ovog članka), uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, uz dokumentaciju iz  stavka 3. 

(točke 1.-3.) ovog članka, dostavljaju slijedeću dokumentaciju: 

- presliku iskaznice obiteljskog gospodarstva za člana obiteljskog gospodarstva, koji ima 

položen tečaj za umjetno osjemenjivanje svinja, ako je različit od podnositelja zahtjeva, 

- potvrdu o položenom seminaru za umjetno osjemenjivanje svinja i 

- račun za kupljeno sjeme.“ 

 

Članak 6. 
 

 Sredstava za subvencioniranje veterinarskih usluga iz članka 2. ove Odluke planirana su u 

Proračunu Općine Severin za 2016. godinu u iznosu od 10.000,00 kuna na stavci 352 – subvencije 

poljoprivrednicima. 
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Članak 7. 
 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Severin“ a primjenjivati će se od 

01.01.2016. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

          Predsjednik 

                  Općinskog vijeća 

                 Branko Raičković 

 

 

 

             
REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                                OPĆINA SEVERIN 

                     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA : 602-03/15-02/01 

UR. BROJ : 2123/04-02/15-01 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 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, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. 

Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13 i 01/15 pročišćeni tekst Statuta 

Općine Severin  03/15,), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 

28.12.2015. godine donosi 

 

 

O  D  L  U  K  U 
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih 

učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola 

s područja Općine Severin za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza 

redovnih učenika prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola s prebivalištem na području 

Općine Severin.  

 

Članak 2. 
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 Prijevozom učenika srednjih škola s područja Općine Severin, u smislu ove Odluke smatra se 

putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama  prijevoznika  u autobusnom prijevozu od 

mjesta prebivališta do mjesta školovanja ( u daljnjem  tekstu: prijevoz učenika). 

 

 

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE  PRAVA 

 

Članak 3. 

 Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju  redovni učenici  od 1. do 4. razreda srednje 

škole  koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  

- da je njihovo  prebivalište na području Općine Severin, 

- da su redovno upisani u srednju školu na području  Republike Hrvatske,  

- da im  je udaljenost od mjesta prebivališta  do mjesta školovanja 5 i više  kilometara, 

- da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovnu praksu , sredstvima  

redovnog putničkog  javnog linijskog prijevoza ( autobus ). 

Pravo iz stavka 1. ovog članka nemaju učenici srednjih škola koji ostvaruju pravo 

financiranja troškova međumjesnog prijevoza temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske ili 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za školsku godinu 2015./2016. i 2016./2017., te učenici 

smješteni u učeničkom domu. 

Pravo iz stavka 1. ovog članka nemaju učenici srednjih škola  ukoliko kućanstvo u kojem 

žive ima nepodmirenih obaveza prema Općini Severin. 

 

Članak 4. 

Učenicima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza Općina Severin izdati će 

Rješenje o sufinanciranju nakon predočenja potvrde škole  o upisanom razredu u školskoj godini 

2015./2016. i 2016./2017., te priloženom kupljenom kartom od strane prijevozničke tvrtke. 

Rješenje iz stavka 1.ovog članka treba sadržavati slijedeće podatke:  

  - ime i prezime  učenika, 

  - prebivalište učenika, 

  - školu i razred koji  pohađa, 

  - relaciju sa brojem km na kojoj se prevozi, 

  - naziv prijevoznika koji će vršiti prijevoz. 

 

 

III.  SUFINANCIRANJE 

 

Članak 5. 

 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se u iznosu od 100,00 kn po mjesečnoj 

karti za odgovarajuće relacije na kojima učenici  koriste uslugu javnog autobusnog prijevoza za 

vrijeme trajanja nastave i stručne prakse. 

 

Članak 6. 

Sredstva za sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine 

Severin osigurana su u Proračunu Općine Severin za 2016. godinu na stavci „372-naknade građanima 

iz proračuna“ u iznosu od 25.000,00 kn. 

 

Članak 7 . 

Učenici koji u tijeku razdoblja od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine ne koriste prijevoz 

sukladno članku 2. ove Odluke, ne ostvaruju pravo na subvenciju Općine Severin.  
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IV.  PROVEDBENE ODREDBE 

 

 

 

Članak 8. 

 Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola do kraja 

trajanja školske godine 2015./2016. Te od početka školske godine 2016./2017. do kraja 12. mjeseca 

2016. godine. 

 

Članak 9. 

 Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza učenika 

uređuje Općina Severin. 

 

 

V. ZAVRŠNE  ODREDBE  

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Severin“. 

 

 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

 

                 Predsjednik 

             Općinskog vijeća 

                    Branko Raičković  

 

                                           

                            REPUBLIKA HRVATSKA 

              BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                               OPĆINA SEVERIN 

                   OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 402-01/15-02/07 

UR. BROJ: 2123/04-02/15-01 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 Na temelju članka 7., stavka 2, Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 

promidžbe, ("Narodne novine" br.24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 31. Statuta Općine Severin 

(“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13 i 01/15, pročišćeni tekst Statuta Općine Severin 03/15 

) Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici održanoj dana 28.12.2015. godine, donosi 

 

 

ODLUKU 
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o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2016. godini 

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava i način raspoređivanja sredstava za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka, nezavisnih lista i vijećnika/ca zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Severin ( u daljnjem tekstu: sredstva za redovito godišnje financiranje ). 

 

Članak 2. 

 

 Sredstva za redovito godišnje financiranje osigurana su u proračunu Općine Severin za 2016. 

godinu u iznosu od 4.000,00 kn. 

 

Članak 3.  
 

 Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Severin, prema ovoj Odluci, imaju one 

političke stranke, nezavisne liste odnosno nezavisni vijećnici/ce, koje djeluju na području Općine 

Severin i čiji je najmanje jedan kandidat/kinja izabran za vijećnika/cu Općinskog vijeća Općine 

Severin ( u daljnjem tekstu Općinsko vijeće ). 

 

Članak 4. 

 

 Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos za svakog 

vijećnika/cu u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 

broju njezinih vijećnika/ca u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.  

 Ukoliko pojedini vijećnik/ca ( vijećnici/ce ) nakon konstituiranja Općinskog vijeća napuste ili 

promijene članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. 

ovoga članka, ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik/ca pripadao u trenutku  konstituiranja 

Općinskog vijeća. 

 U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se 

raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka, pripadaju političkoj stranci, koja je pravni slijednik 

političkih stranaka, koje su udruživanjem prestale postojati. 

 Za svakog izabranog vijećnika/cu podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim 

listama, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po vijećniku/ci. 

 

Članak 5. 

 

 Prema kriterijima iz članka 4. ove Odluke utvrđuje se jednak iznos sredstava za svakog 

vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 400,00 kuna. 

 Sredstva se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima kako slijedi: 

 

 

Red.

broj 

 

Politička stranka i nezavisni vjećnik 

Broj 

vijećnica/ka 

   Ž          M 

 

Godišnji iznos u 

kunama 

 

Tromjesečni 

iznos u kunama 

1. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)  3 1.200,00 300,00 

2. Hrvatska seljačka stranka (HSS)  3 1.200,00       300,00 

3. Socijaldemokratska partija (SDP)  3 1.200,00       300,00 

4. Hrvatska stranka prava (HSP)  1    400,00 100,00 
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Članak 6. 

 

 Sredstva raspoređena prema članku 5., stavku 3. ove Odluke doznačuju se na žiro - račun 

ogranka političkih stranaka i nezavisnih lista i vijećnika/ca na području Općine Severin, tromjesečno 

u jednakim iznosima. 

 

Članak 7. 

 

 Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Severin". 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

            

               Predsjednik 

          Općinskog vijeća 

                    Branko Raičković 

 

 

  

  

 

     REPUBLIKA HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SEVERIN 

  OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA : 363-03/15-02/36 

URBROJ : 2123/04-02/15-02 

 

Severin, 28.12.2015. 

 

 

Temeljem članka 31. Statuta Općine Severin Službeni glasnik općine Severin 02/13, 01/15 i 

pročišćeni tekst 03/15 Statuta Općine Severin, Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 16. sjednici 

općinskog vijeća Općine Severin održanoj dana  28.12.2015. donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluku o pokretanju prisilne naplate dugovanja 

za komunalnu naknadu 

 

 

Članak 1. 

Stavlja se van snage Odluka o pokretanju prisilne naplate dugovanja za komunalnu naknadu. 

Donesena Odluka na 15. sjednici Općinskoga vijeća dana 03.11.2015. godine. 

 

 

Članak 2. 
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 Predmetni akt stavlja se van snage, zbog donošenja od strane neovlaštenog tijela. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u “Službenom glasniku 

Općine Severin”. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

                 Predsjednik 

             Općinskog vijeća 

            Raičković Branko 

 

                                 
                     

                      REPUBLIKA  HRVATSKA 

 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA SEVERIN 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine«, broj 

153/13), te članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13 i 

pročišćeni tekst Statuta Općine Severin 03/15), Općinsko  vijeće Općine Severin na 16. sjednici 

održanoj dana 28. prosinca 2015. godine donijelo je 

 

 

O D L U K U 

 o izradi 

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Severin 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Pokreće se izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Severin (“Službeni 

glasnik Općine Severin” broj 05/12), u daljnjem tekstu „II. id PPUOS“. 

 

Članak 2. 

 

Nositelj izrade II. id PPUOS je Jedinstveni upravni odjel Općine Severin (u daljnjem tekstu 

„Nositelj izrade“). 
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II. PRAVNA OSNOVA 

 

Članak 3. 

 

Postupak izrade i donošenje, te sadržaj II. id PPUOS utvrđen je na osnovu odredbi Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine«, broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima 

kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardima elaborata prostornih 

planova („Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugih odnosnih zakona i 

posebnih propisa. 

 

II. id PPUOS izrađivat će se kao ciljane, te se tijekom izrade i donošenja ne mogu davati 

zahtjevi i primjedbe koji nisu vezani na razloge izrade i/ili kojima bi se mijenjali ciljevi i programska 

polazišta. 

 

 

III. RAZLOZI ZA IZRADU 

 

Članak 4. 

 

Izradi II. id PPUOS pristupa se zbog izmjene: 

 

- granica eksploatacijskih polja ugljikovodika unutar obuhvata II. id PPUOS, 

- načina planiranja i planiranja izgradnje građevina vezanih na eksploataciju ugljikovodika, 

- manjih izmjena granica građevinskih područja naselja Orovac i Severin i izdvojenog 

građevinskog područja izvan naselja. 

 

IV OBUHVAT 

 

Članak 5. 

 

II. id PPUOS odnose se na cjelokupni prostor Općine Severin, utvrđen člankom 10. Zakona o 

područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 

16/07, 95/08, 46/10 i 145/10), a grafički dio se mijenja lokacijama na koje imaju utjecaja 

razlozi/ciljevi za izradu. 

 

 

V OCJENA STANJA U OBUHVATU 

 

Članak 6. 

 

Prostor Općine Severin se sada uređuje temeljem Prostornog plana uređenja Općine Severin 

(“Službeni glasnik Općine Severin ” broj 05/12). Ukupnu koncepciju uređenja prostora ne treba 

mijenjati, ali pojedine elemente treba preispitati i korigirati. 

 

 

VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 

 

Članak 7. 

 

Ciljevi i programska polazišta izrade II. id PPUOS sadržani su u razlozima za pokretanje. 
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VII POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU 

 

Članak 8. 

 

Za izradu II. id PPUOS nije potrebno pribaviti posebne, a koristit će se sve raspoložive 

stručne i druge podloge. 

 

 

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 

 

Članak 9. 

 

Stručna rješenja pribavit će se od jednog stručnog izrađivača, koristeći sve raspoložive 

stručne i druge podloge, podatke, planske smjernice i druge dokumente. 

 

 

IX VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH 

PODLOGA 

 

Članak 10. 

 

II. id PPUOS izradit će se na postojećim topografskim kartama M 1:25000 i (po potrebi) 

točkasto ažuriranim vektorskim katastarskim planovima. 

 

 

X POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU 

ZAHTJEVE ZA IZRADU IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH 

SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 

 

Članak 11. 

 

U postupku izrade II. id PPUOS zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i 
drugi propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba određenih posebnim propisima: 
 

- MINISTARSTVO KULTURE 

Uprava za zaštitu kulturne baštine 

Konzervatorski odjel u Bjelovaru 

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, 

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, 

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, 

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 

Uprava za zaštitu prirode, 

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar, 

- HRVATSKA REGULATORNA  

AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM)  

- HEP-ODS D.O.O. 
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Elektra Bjelovar 

- HRVATSKE VODE 

Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Vodnogospodarska ispostava "Česma-Glogovnica", 

- BJELOVARSKO-BILOGORSKE VODE d.o.o. 

- HRVATSKE CESTE d.o.o. 

- ŽUPANIJSKE CESTE d.o.o., 

- ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar 

- INA-Industrija nafte d.d., 

Sektor podrške istraživanju i proizvodnji 

Služba za odnose s državnom i lokalnom upravom za IPNP 

 

 

XI ROKOVI ZA IZRADU 

 

Članak 12. 

 

Rokovi za izradu II. id PPUOS, odnosno pojedinih faza sukladno odredbama Zakona, 
okvirno se utvrđuju prema slijedećem: 

 
1 nositelj izrade će Odluku o izradi II. id PPUOS dostaviti svim tijelima i osobama iz članka 

11. ove Odluke s pozivom da mu u roku od najviše30 dana dostave zahtjeve (podatke, 
planske smjernice i propisane dokumente), 

2. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, o izradi II. id PPUOS 
javnost obavijestiti na mrežnoj stranici Općine Severin i kroz informacijski sustav, a 
susjedne općine i gradove pisanim putem, 

3. nositelj izrade će, istovremeno s postupkom iz 1. alineje ovog stavka, na posebnim 
propisom utvrđen način odabrati izrađivača II. id PPUOS i s njim sklopiti Ugovor o izradi, 

4. nakon što mu nositelj izrade dostavi zahtjeve iz alineje 1. ovog stavka i potrebne 
podloge, izrađivač plana će u roku 15 dana izradit Nacrt prijedloga II. id PPUOS i dostaviti 
ga nositelju izrade, 

5. nakon utvrđivanja Prijedloga II. id PPUOS nositelj izrade će, najmanje 8 dana prije početka, 
objaviti javnu raspravu o Prijedlogu II. id PPUOS u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama 
Općine i MGiPU, te dostaviti posebnu obavijest tijelima i osobama iz članka 10. ove 
Odluke, 

6. istodobno s objavom javne rasprave nositelj izrade će Prijedlog II. id PPUOS staviti na javni 
uvid koji će trajati 15 dana na oglasnu ploču i mrežne stranice Općine, a tijekom kojega će 
nositelj izrade organizirati jedno javno izlaganje, a pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe moći će se dostaviti u roku 7 dana od završetka javnog uvida,  

7. nakon provedenih aktivnosti iz alineje 6. ovog stavka odgovorni voditelj i nositelj izrade 
će u roku od 15 dana pripremit izvješće o javnoj raspravi i dostaviti ga načelniku na 
prihvaćanje, te objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Severin i u 
informacijskom sustavu prostornog uređenja, 

8. nakon prihvaćanja izvješća sa javne rasprave izrađivač će u roku 8 dana izraditi Nacrt 
konačnog prijedloga II. id PPUOS i dostaviti ga nositelju izrade, 

 
9. nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga II. id PPUOS nositelj izrade će isti dostaviti Zavodu 

za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije sa pozivom da mišljenje u pogledu 
usklađenosti s Prostornim planom Bjelovarsko-bilogorske županije izda i dostavi u roku 
30 dana (osim ukoliko Zavod ne bude izrađivač) , a sudionicima javne rasprave dostaviti 
obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja 
njihovih prijedloga i primjedbi, 

10. nakon što pribavi mišljenje iz alineje 9. ovog stavka nositelj izrade će Konačni prijedlog 
II. id PPUOS i Prijedlog Odluke o donošenju II. id PPUOS dostaviti Općinskom  vijeću na 
donošenje. 

 

 Uz poštivanje svih, u stavku 1. ovog članka navedenih, Zakonom propisanih postupaka, te 

propisanih i procijenjenih rokova, rok za izradu i donošenje II. id PPUOS procjenjuje se na 150 dana. 
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„Službeni glasnik Općine Severin“ je službeno glasilo Općine Severin. Izdaje ga po potrebi Općina 

Severin, Severin 137, 43 274 Severin. 

Za izdavača: Žarko Žgela, općinski načelnik 

Glavni i odgovorni urednik:Antonio Babec  

Tel.:043/ 889-056, fax.:043/ 889-011 

www.severin.hr,  e-mail:opcina-severin@bj.t-com.hr,  

 
Naklada: 30 primjeraka 

Tisak:Općina Severin, Jedinstveni upravni odjel općine 

 

 

 Tijekom izrade, a prije utvrđivanja Prijedloga II. id PPUOS, nositelj izrade će provesti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. id PPUOS na okoliš i prethodne ocjene o 

prihvatljivosti za II. id PPUOS ekološku mrežu. 

 

 

XII ZABRANA IZDAVANJA AKATA KOJIM SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U 

PROSTORU 

 

Članak 13. 

U tijeku izrade i donošenja II. id PPUOS nema zabrane izdavanja akata kojima se 
odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenja na temelju Plana. 
 

 

XIII IZVORI FINANCIRANJA 

 

Članak 14. 

Izradu II. id PPUOS financirat će INA, Industrija nafte d.d., a sredstva za financiranje 
postupka donošenja osigurat će se u Proračunu Općine Severin.  
 

 

XIV ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Severin“. 

 

KLASA: 310-01/15-02/09 

URBROJ: 2123/04-02/15-01 

 

U Severinu; 28. prosinac 2015. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 Branko Raičković 

 

 

http://www.severin.hr/

