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„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“

Broj 2

2014

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 022-05/15-02/01
UR. BROJ : 2123/04-02/15-01
Severin, 31.03.2014.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Severin (“Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije” broj 21/09, 10/10 i 16/10), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 30.03.2015. donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014.
godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Severin».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/15-11/01
UR. BROJ: 2123/04-02/15-11
Severin, 31.03.2015. god.
Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 153/09, 150/11, 144/12
i 18/13) i članka 34. Statuta Općine Severin («Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske
županije» broj 21/09, 10/10 i 16/10), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 30.03.2015. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu
komunalnog redara za 2014. godinu.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Severin usvaja Izvješće o radu komunalnog redara za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
Članak 2
Izvješće iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u njenom
prilogu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Severin».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 400-04/15-02/01
UR. BROJ : 2123/04-02/15-02
Severin, 31.03.2015.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Severin (“Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije” broj 21/09, 10/10 i 16/10), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 30.03.2015. donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika za period od
01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine
Članak 1.
Usvajaju se Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za
razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Severin».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 612-01/15-01/01
UR. BROJ : 2123/04-02/15-01
Severin, 31.03.2015.
Na temelju članka 74. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/11,
86/12 i 94/13), 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 ), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 30.03.2015. godine, donosi
ODLUKU
O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi i športu za 2014.
Članak 1.
Program javnih potreba u kulturi i športu za 2014. godinu, Klasa : 612-01/13-06/01,
Urbroj : 2123/04-02/13-06 od 30.12.2013. («Službeni glasnik Općine Severin» 07/13) i
izmjene Programa u kulturi i športu za 2014. godinu, Klasa: 612-01/14-02/01, Ur. broj:
2123/04-02/14-02 od 30.12.2014.(„Službeni glasnik Općine Severin“ broj 05/14), izvršeni su
na slijedeći način :
Oblici provođenja
Donacije KUU «Palična» Severin za redovnu djelatnost
Donacije NK «Slavija», Severin
Donacije LU „Srnjak“, Severin
Donacije SSS «Srnjak», Severin
Donacije ŠRD «Slavija», Severin
Kulturne manifestacije u okviru proslave Dana Općine
UKUPNO:

Planirano
Izvršeno
15.000,00 14.500,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
0.000,00
0.000,00
6.000,00
6.000,00
21.300,00 21.225,63
50.300,00 51.725,63

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Severin».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 550-01/15-07/01
URBROJ : 2123/04-02/15-07
Severin, 31.03.2015.
Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 33/12) i
članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj 02/13 ), Općinsko
vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.03.2015. godine donosi
ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA
SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE SEVERIN ZA 2014.
Članak 1.
Program socijalnih potreba Općine Severin za 2014. godinu, Klasa: 550-01/13-38/01,
Ur. broj : 2123/04-02/13-38 od 30.12.2013. godine («Službeni glasnik Općine Severin»
07/13) i Izmjene Programa socijalnih potreba Općine Severin za 2014., Klasa: 550-01/1402/01, Ur. broj: 2123/04-02/14-02 od 30.12.2014. («Službeni glasnik Općine Severin» 05/12)
izvršeni su u slijedećim iznosima :
Oblici pomoći
Pomoći za opremu za novorođenčad
Pomoć Crvenom križu
Pomoći socijalno ugroženim obiteljima u naturi-prehrana
Pomoć za trošak ogrjeva
Sufinanciranje cijene mjesečnih autobusnih karti
Sufinanciranje školskih gableca
UKUPNO:

Planirano
Izvršeno
10.000,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
7.048,87
8.300,00
8.262,00
25.000,00 24.254,00
6.000,00
4.068,00
59.300,00 54.682,87

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Severin».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 363-01/15-10/01
UR. BROJ : 2123/04-02/15-10
Severin, 31.03.2015.
Na temelju članka 30., stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» broj: 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14) i članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin“ broj
02/13 ), Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.03.2015. godine donosi

ODLUKU O USVAJANJU
IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje i održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014.
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Severin usvaja Izvješće o izvršenju Programa gradnje i
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godini, koje je podnio
Općinski načelnik Općine Severin.
Članak 2.
Program održavanja, uređenja, nabave i izgradnje objekata komunalne infrastrukture
za 2012. godinu izvršen je u slijedećim iznosima :
Djelatnost

Planirano

Izvršeno

Program gradnje i nabave objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
Rekonstrukciju javne rasvjete – modernizacija Mali
Severin-Orovac- zamjena 300 komada sijalica ekološkim
sijalicama
Ukupno Program gradnje i nabave:

255.000,00

251.170,00

255.000,00

251.170,00
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Program održavanja komunalne infrastrukture
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javne rasvjete
Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
Održavanje javnih zelenih površina
Komunalne usluge održavanja čistoće
Ukupno Program održavanja:

70.000,00
1.000,00
71.500,00
145.000,00
9.000,00
296.500,00

97.510,58
4.100,00
45.875,56
171.059,44
9.876,35
328.421,93

UKUPNO:

551.500,00

579.591,93

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Severin».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKAŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

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.),
Općinsko vijeće Općinsko vijeće Općine Severin na 11. sjednici održanoj dana 30. ožujka
2015. godine, donijelo je:

ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Općine Severin za razdoblje 2015. – 2020. godine
Članak 1.
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Općinsko vijeće Općine Severin daje suglasnost i donosi ovu Odluku o izradi
Strategije razvoja Općine Severin za razdoblje 2015. – 2020. godine.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Severin za provođenje ove Odluke, te za
osnivanje i imenovanje radnog tijela zaduženog za identifikaciju strateških razvojnih
projekata, te pripremu i izradu Strateškog razvojnog dokumenta, a u skladu s ovom Odlukom.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Severin da utvrdi prijedlog Strategije za javnu
raspravu sa zainteresiranom javnosti, a po njenom završetku i konačni prijedlog koji će
prezentirati i uputiti Općinskom vijeću na usvajanje.
Članak 4.
Izrada Strategije razvoja Općine Severin za razdoblje 2015. – 2020. godine kandidirati
će se na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2015. – 2020., mjeru 07 –
Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, operaciju 7.1.1. Izrada planova za
razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Severin".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
KLASA: 302-02/15-02/01
URBROJ: 2123-04-02/15-02
Severin, 31. ožujka 2015.
Predsjednika
Općinskog vijeća:
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKAŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/15-12/01
UR. BROJ: 2123/04-02/15-12
Severin, 31.03.2015. godine
Temeljem članka 11. st. 4. Zakona o otpadu ( Narodne novine br. 178/04, 153/05,
111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 31. Statuta Općine Severin (»Službeni glasnik Općine
Severin« broj 2/2013,), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 11. sjednici, održanoj dana
30.03. 2015.godine donosi:

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Severin za 2014. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Severin za 2014. godinu.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. ove Odluke nalazi se u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službeni glasnik“ Općine
Severin.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 013-03/15-01/01
UR. BROJ.2123/04-02/15-01
Severin, 31.03. 2015.
Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/08, 36/09, 150/11 i 144/12), shodno
primjeni Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ 144/12) i članka 31. Statuta Općine Severin
(„Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije“ , broj: 21/09, 10/10 i 16/10) Općinsko
vijeće Općine Severin na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.03.2015. godine donosi
ODLUKU
o provedbi izbora u mjesnim odborima.
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak pripreme i provedbe izbora za članove Vijeća
mjesnih odbora, tijela za raspisivanje i provedbu mjesnih izbora, zaštita izbornih prava i
troškovi provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Severin.
Članak 2.
Članovi Vijeća mjesnih odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem
u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.
Članak 3.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Severin raspisuje
Općinsko vijeće posebnom odlukom i utvrđuje točan datum održavanja izbora.
U slučaju prijevremeni izbora održavaju se zbog prestanka mandata članova Vijeća
mjesnih odbora prije isteka redovitog mandata u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom
Odlukom.
II.

-

TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 4.
Tijela za pripremu i provedbu mjesnih izbora su:
Općinsko izborno povjerenstvo
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Povjerenstvo za izbor članova Vijeća mjesnih odbora
Birački odbori.
Opći nadzor zakonitosti izbora za članove Vijeća mjesnih odbora provodi Odbor za
Statut i poslovnik općinskog vijeća.
-

Članak 5.
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće po mogućnosti iz redova
sudaca ili diplomiranih pravnika u sastavu određenom zakonom.
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i provedbe izbora za članove
vijeća mjesnih odbora:
 imenuje članove izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora i
nadzire njihov rad
 propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora
 daje obavezne upute za rad izbornih povjerenstava za izbor članova Vijeća mjesnih
odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog
održavanja sukladno zakonu, statutu i ovoj odluci
 rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova
Vijeća mjesnih odbora,
 odlučuje o troškovima izbora i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i
ovom odlukom
Članak 6.
Povjerenstvo za izbor članova Vijeća mjesnih odbora imenuje se za provedbu izbora u
svakom mjesnom odboru na području Općine po mogućnosti iz reda diplomiranih pravnika.
Ako u mjesnom odboru nema dovoljno stručnih osoba za propisani sastav
povjerenstva iz stavka 1. ovog članka iste osobe mogu biti imenovane u sastav više
povjerenstava za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Severin.











Članak 7.
Povjerenstvo za izbor članova Vijeća mjesnih odbora imaju sljedeće ovlasti:
brinu za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora,
imenuju članove biračkih odbora za mjesne izbore,
određuju biračka mjesta za mjesne izbore,
Nadziru rad biračkih odbora,
obavljaju sve radnje za pripremu i provedbu izbora,
objavljuju liste za članove Vijeća mjesnih odbora,
nadziru pravilnost izborne promidžbe,
objavljuju rezultate mjesnih izbora,
objavljuju i druge radnje utvrđene izbornim zaknom, statutom i ovom odlukom.

Članak 8.
Birački odbori neposredno provode izbore na biračkom mjestu sukladno izbornom
zakonu.
Broj biračkih odbora ovisi o veličini mjesnih odbora i broju birača, a sastav biračkih
odbora i rok u kojem se imenuju su određeni zakonom.
III.

KANDIDIRANJE
Članak 9.
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Liste kandidata za izbor članova Vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke
registrirane u Republici Hrvatskoj i birači na način i po postupku propisanim zakonom,
Statutom i ovom Odlukom. Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu
kandidacijsku listu za pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisani broj potpisa.
Broj potrebnih potpisa iz stavka 2. ovog članka je 10% od ukupnog broja birača na
području mjesnih odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesng odbora,
zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.
Članak 10.
Povjerenstvo za izbor članova Vijeća mjesnog odbora objavljuje sve pravovaljane liste
na oglasnoj ploči mjesnog odbora na način i u rokovima utvrđenim zakonom.
IV.

PROVEDBA IZBORA

Članak 11.
Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora neposredno provede birački odbori na
biračkim mjestima na način i po postupku propisanom zakonom.
Glasovanje se provodi i rezultati izbora utvrđuju na način utvrđen zakonom, a
službene rezultate objavljuje izborno povjerenstvo za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na
oglasnoj ploči mjesnog odbora.
Općinsko izborno povjerenstvo daje obvezatne upute za provedbu izbora u pisanom
obliku, a objavljuje ih na oglasnoj ploči mjesnog odbora.
V.

TROŠKOVI IZBORA

Članak 12.
Financijska sredstva za prvedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora osiguravaju
se u proračunu Općine Severin.
O načinu korištenja financijskih sredstava iz predhodnog stavka ovog članka i nadzor
nad njegovim korištenjem odlučuje Općinsko izborno povjerenstvo.
VI.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 13.
Prigovor zbog nepravilnosti postupka kandidiranja mogu podnijeti političke stranke i
nositelji nezavisnih lista, koji su predložili liste, a prigovor zbog nepravilnosti u postupku
izbora političke stranke i nositelji nezavisnih listi koji su sa svojim listama sudjelovali na
izborima.
Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 48 sati do izvršenja radnje na
koju je sastavljen prigovor.
O prigovoru iz stavka 1. ovog članka odlučuje Općinsko izborno povjerenstvo u roku
od 48 sati rješenjem na način i po postupku utvrđenom zakonom, statutom i ovom odlukom.
Članak 14.
Protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva može se izjaviti žalba u roku od 48
sati od dana primitka riješenja o prigovoru.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se Povjerenstvu za statut i poslovnik dužno je
odlučiti o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
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Članak 15.
Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo
nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora poništit će radnje i odrediti njihovo
ponavljanje, odnosno odrediti dan održavanja izbora za ponavljanje izbornih radnji.
Ako izborne radnje iz prethodnog stavka nije moguće ponoviti Općinsko izborno
povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati pnovljeni izbori.
VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnih odbora saziva Općinski načelnik ili osoba
koju on ovlasti u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata na oglasnoj ploči mjesnih
odbora.
Postupak konstituiranja obavlja se sukladno izbornom zakonu, a Vijeće mjesnog
odbora je konstituirano izborom predsjednika Vijeća mjesnog odbora.
Članak 17.
Izbori za članove vijeća novoosnovanih mjesnih odbora i članova vijeća kojima je
istekao mandat raspisuju se po njihovom osnivanju, odnosno isteku mandata, a nakon
usklaivanja statuta i drugih općih akata sa zakonom.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine
Severin“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 026-03/15-01/01
Ur.broj: 2123/04-02/15-01
U Severinu, dana 31.03.2015. godine.
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Temeljem članka 48. st. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 94. Statuta
Općine Severin (»Službeni glasnik Općine Severin« broj 2/2013,) Općinsko vijeće Općine
Severin na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.03.2015. godine donosi slijedeću:

ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE SEVERIN.
Članak 1.
Člankom 88. Statuta Općine Severin, određeno je da na području Općine, postoje dva
mjesna odbora i to za naselje Severin i Orovac.
Članak 2.
Budući da je sadašnjim članovima vijeća mjesnih odbora, istekao četverogodišnji
mandat, donosi se ova odluka.
Čanak 3.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Severin, raspisuju se za
dan 17.05.2015. godine.
Članak 4.
U Općinsko izborno povjerenstvo imenuju se slijedeće osobe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Krunoslav Markovinović – predsjednik
Dijana Kovačić – zamjenica predsjednika
Antonio Babec – član
Jasmin Morosavljević– član
Mario Bažulić – zamjenik člana
Emil Kuštrić – zamjenik člana.
Novčana naknada za članove izbornog povjerenstva iznosi 150,00 kuna, neto.
Članak 5.

Za provođenje izbora biti će formirana tri biračka odbora koji će izbore provoditi na tri
biračka mjesta i to dva biračka odbora za naselje Severin koji će izbore provoditi u zgradi
Općine Severin, Severin 137 i zgradi Područne škole Severin, Severin, Severin 235, te jedan
birački odbor za naselje Orovac, koji će izbore provoditi u vatrogasnom domu u Orovcu,
Orovac bb.
Novčana naknada za članove biračkih odbora iznosi 150,00 kuna, neto.
Članak 6.
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Članovi Općinskog izbornog povjerenstva, te članovi biračkih odbora, dužni su
provesti izbore sukladno važećim zakonskim propisima.
Tehničku podršku u provođenju izbora pružit će Jedinstveni upravni odjel Općine
Severin.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine
Severin«
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKAŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/01
URBROJ: 2123/04-02/15-01
Severin, 31.03.2015. god.
Temeljem članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine br. 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 ) i članka 31. Statuta Općine Severin (službeni glasnik Općine Severin 02/13),
Općinsko vijeće na svojoj 11.sjednici održanoj dana 30.03.2015. godine, donosi slijedeću:
ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Severin.
Članak 1.
Ova odluka se donosi kako bi se uskladili broje iznad grbova pečata u Općine Severin,
propisan člankom 6. sukladno Zakonu o izradi i upotrebi pečata i žigova.
Članak 2.
Članak 6. Statuta Općine Severin (službeni glasnik Općine Severin 02/13) mijenja se
tako da novi članak 6. sada glasi:
Sukladno Zakonu o izradi i upotrebi pečata i žigova Općina Severin koristit će slijedeće
pečate sa tekstom:
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- pečat sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Severin,
Općinsko vijeće
Pečat ima u sredini grb Republike Hrvatske, veličine je 38 mm i okruglog je oblika i iznad
grba nosi broj 1
- pečat sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Severin,
Općinski Načelnik
Pečat ima u sredini grb Republike Hrvatske, veličine je 38 mm i okruglog je oblika i iznad
grba nosi broj 1
- pečat sa tekstom: Republika Hrvatska, Bjelovarsko-bilogorska županija, Općina Severin,
Jedinstveni upravni odjel Općine
Pečat ima u sredini grb Republike Hrvatske, veličine je 38 mm i okruglog je oblika i iznad
grba nosi broj 1
Pečati se nalaze u uredu Općine i koristit će se u službene svrhe.
Članak 3.
Ostali članci Statuta Općine Severin ostaju nepromijenjeni.
Članak 4.
Ova odluka biti će objavljena „službeni glasnik Općine Severin 02/13“, a stupa na
snagu 8 dana od objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 310-01/15-04/01
URBROJ: 2123/04-02/15-04
Severin, 31.03.2015. god.
Na temelju članka 35. točke 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
i članka 31. Statuta Općine Severin (službeni glasnik Općine Severin 02/2013),Općinsko
vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30.03.2015. godine donosi

ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine na području
poslovne zone «Zona-P» u Severinu.
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi odluku da se proda zemljište u vlasništvu Općine Severin, koje
se nalazi u poslovnoj zoni «Zona-P» u Severinu i to slijedeća parcela :
Rbr.

Površina

Dopuštene djelatnosti

1.

Kat.
čestica
730/24

2493 m2

Za klanje svinja,
rasijeku, preradu i
prodaju mesa i mesnih
prerađevina.

2.

730/2

4985 m2

Početna
cijena po m2
20 kn/m2

Jamčevina za
kupoprodaju
10% od ukupne
vrijednosti
parcele

20 kn/m2

10% od ukupne
vrijednosti
parcele

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik da sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima provede javni natječaj za prodaju zemljišta iz članka 1. ove Odluke s tim da
će neposrednu provedbu prodaje provesti Komisija za vođenje poslova uređenja poslovne
zone.
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Članak 3.
Početna cijena iznosi 20,00 kuna za 1m2 zemljišta sa pripadajućom infrastrukturom.
Prilikom odabira najpovoljnijeg ponuđača, ponuđena cijena nije odlučni kriterij za
odabir, već se odluka o najpovoljnijem ponuđaču treba odrediti uzimajući u obzir i ostale
reference pojedinog ponuđača.
Članak 4.
Kupci zemljišta mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti ako ispunjavaju
zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Članak 5.
Sa izabranim ponuđačem sklopiti će se ugovor o kupoprodaji nekretnina koji će u ime
Općine potpisati Načelnik općine. U kupoprodajnom ugovoru će se potanje odrediti prava i
obveze kupca.
U kupoprodajnom ugovoru obavezno će se :
A. ustanoviti pravo prvokupa Općine Severin u slučaju prodaje nekretnine
B. ustanoviti obveze kupca
Kupci su obvezni:
1. -Izraditi projektnu dokumentaciju za građenje te ishoditi građevnu dozvolu u roku 12
(dvanaest) mjeseci od potpisivanja kupoprodajnog ugovora
2. -početi gradnju u roku 18 (osamnaest) mjeseci od potpisivanja kupoprodajnog ugovora
3. -početi obavljati registriranu djelatnost u roku 30 (trideset mjeseci) od potpisivanja
kupoprodajnog ugovora
4. -u roku od 36 mjeseci zaposliti minimalno 4 radnika sa područja općine Severin
,iznimno manje ako za to dobije suglasnost prodavatelj
Članak 6.
U slučaju da se promijeni porezni sustav Republike Hrvatske na način da se jedinice
lokalne samouprave financiraju iz sredstava poreza na dobit ili drugog poreza koji ovisi o
sjedištu trgovačkog društva ili obrta, kupac se obvezuje registrirati svoje sjedište u Poslovnoj
zoni ZONA-P, odnosno osnovati zasebnu pravnu osobu sa sjedištem u Poslovnoj zoni
ZONA_P, ili - registrirati novi obrt sa sjedištem u Poslovnoj zoni ZONA-P.
Članak 7.
Ukoliko kupac ne ispuni obveze navedene u članku 6.općina Severin ima pravo na
naknadu štete u ukupnom iznosu kupoprodajnog ugovora.
Članak 8.
Najpovoljniji ponuđač s kojima bude sklopljen kupoprodajni ugovor, biti će oslobođen
plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade u prvoj godini poslovanja u cijelosti a u
drugoj godini poslovanja sa 50% te svih plaćanja za komunalne priključke, čija naknada
predstavlja prihod Općine Severin.
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Članak 9.
Ako najpovoljniji ponuđač nakon provedenog natječaja, a prije sklapanja
kupoprodajnog ugovora odustane od kupnje, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Članak 10.
Nakon provedenog postupka prodaje zemljišta iz članka 1. ove Odluke, Komisija za
vođenje poslova uređenja poslovne zone je dužna podnijeti izvješće Općinskom vijeću.
Članak 11.
Ovom odlukom se poništava obavljanje dopuštene djelatnosti za proizvodnju
elektroničkih uređaja za oglašavanje na gore navedenoj katastarskoj čestici. Te se dopušta
djelatnost za klanje svinja, rasijeku, preradu i prodaju mesa i mesnih prerađevina.
Članak 12.
Ova Odluka stupa osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine Severin“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 021-06/15-01/01
URBROJ : 2123/04-02/15-01
Severin, 31.03.2015.
Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,
36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 31. Statuta Općine Severin (službeni glasnik Općine
Severin 02/13) Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 11. sjednici, održanoj dana
30.03.2015. godine donosi
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Odluku o
razrješenju predsjednika
komisije za financije i proračun
Članak 1.
Temeljem pismene ostavke člana ujedno i predsjednika odbora za financije i proračun
od dana 30.12.2014. godine, razrješava se članstva u navedenoj komisiji.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenom
glasniku Općine Severin.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 021-06/15-02/01
URBROJ : 2123/04-02/15-02
Severin, 31.03.2015.
Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08,
36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 31. Statuta Općine Severin (službeni glasnik Općine
Severin 02/13) Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 11. sjednici, održanoj dana
30.03.2015. godine donosi

Odluku o
imenovanju predsjednika
komisije za financije i proračun
Članak 1.
Za predsjednika komisije za financije i Proračun se imenuje BRANKO RAIČKOVIĆ.
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Članak 2.
Zadatak predsjednika Komisije za financije i Proračun je da obavlja sve radnje
utvrđene Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Severin.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u Službenom
glasniku Općine Severin.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

„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
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