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REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA : 402-10/14-01
UR. BROJ : 2123/04-01/14-01
Severin, 30.06.2014.
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 2/2013,),
Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 30.06.2014. godine
donosi

ODLUKU
o dostavljanju Službenog glasnika svim vijećnicima

Članak 1.
Odluka vijeća o dostavljanju Službenog glasnika Općine Severin, svim vijećnicima nakon
vijeća.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

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

KLASA: 940-01/14-01/01
UR.BROJ: 2123/04-02/14-01
Severin,4.srpnja 2014.
Temeljem članka 2.i članka 11. Ugovora o kupoprodaji nekretnina između općine Severin,
Severin 137, zastupane po načelniku, kao prodavateljica i „TROHA – DIL“ d.o.o., Bjelovar,
Gudovačka cesta 85, zastupan po direktoru Dinku Klasanu,kao kupac, općinsko vijeće općine
Severin, na svojoj 7.sjednici održanoj 4.srpnja 2014.godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o skidanju zabilježbe sa zemljišnoknjižnog uloška
I.
Odobrava se skidanje zabilježbe sa zemljišnoknjižnog uloška broj: 1164,k.o.Severin,a
u naravi predstavljaju:
- Kčbr.730/7 oranica u Severinu sa 2 jutra i 72 čhv,
- Kčbr.730/11 oranica u Severinu sa 2 jutra i 72 čhv,
- Kčbr.730/13 oranica u Severinu sa 2 jutra i 42 čhv,
- Kčbr.730/6 oranica u Severinu sa 2 jutra i 57 čhv.
S obzirom da je „TROHA – DIL“ d.o.o. zastupana po direktoru Dinku Klasanu
ispunila sve uvjete iz Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 21.svibnja 2005.godine.

II.
Ovlašćuje se načelnik općine Severin na provođenje ove odluke.
III.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Severin.

Predsjednik
općinskog vijeća
Željko Krapec

3|str

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“

Broj 2

2014

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA : 402-01/14-04/03
UR. BROJ : 2123/04-02/14-03
Severin, 29.07.2014.
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 2/2013,),
Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 30.06.2014. godine
donosi

ODLUKU
o subvencioniranju osiguranja poljoprivrednih kultura
od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima
na području Općine Severin za 2014. godinu.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način subvencioniranja premije osiguranja za
2014. godinu od mogućih šteta slijedećih poljoprivrednih kultura:
1. pšenica,
2. ječam,
3. zob,
4. kukuruz,
5. krumpir,
6. soja,
7. uljana repica,
8. paprika,
9. krastavci,
10. duhan i
11. višegodišnji nasadi (vinogradi i voćnjaci).
Članak 2.
Sredstava za namjenu iz članka 1. ove Odluka osiguravaju se iz slijedećih izvora u
visini :
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- sredstava u Proračunu Općine Severin i 15 %
- sredstava osigurava poljoprivredno gospodarstvo 85%.
Članak 3.
Pravo na subvencije iz članka 1. ove Odluke imaju obiteljska poljoprivredna
gospodarstva, koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne
uprave Bjelovarsko-bilogorske županije, imaju prebivalište na području Općine Severin i
imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika tuče, požara i udara groma, a
platila su 85 % premije osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja.
Članak 4.
Subvencionirati će se 15 % od iznosa premije police osiguranja.
Točka 5.
Sredstava za subvencioniranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih
šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Severin u 2013. godini osigurana su
u Proračunu Općine Severin na stavci „352 - subvencije poljoprivrednicima“ u iznosu od
20.000,00 kuna.
Točka 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog 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 : 351-02/14-01/01
UR. BROJ : 2123/04-04/14-01

Severin, 4. srpnja 2014.

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 2/2013,),
Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 4.srpnja 2014. godine
donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2013.

I.
Općinsko vijeće općine Severin jednoglasno je na svojoj 7. sjednici općinskog vijeća
donijelo odluku o prihvaćanju Izvješća o provedbi gospodarenja otpadom na području općine
Severin za 2013.godinu

II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku
općine Severin.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec
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IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenjem otpada na području općine Severin za
2013.godinu

1. UVOD
Prostor koji danas obuhvaća općina Severin nalazio se prije novog teritorijalnopolitičkog ustrojstva u bivšoj općini Bjelovar,koja se 1992.godine „podijelila“ na grad
Bjelovar i pet općina među kojima je i Nova Rača, iz koje se 1997.godine izdvojila općina
Severin.
Općina Severin formirana je 06.veljače 1997.godine donošenjem Izmjena i dopuna
Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ( Narodne novine broj
10/97). Sjedište općine je u naselju Severin, a mjesna samouprava je organizirana kroz dva
mjesna odbora.
Općina Severin, prirodno – geografski gledano, pripada prostoru Panonske ( i
peripanonske ) megaregije, makroregiji Zavale sjeverozapadne Hrvatske.
Općina obuhvaća dva naselja; Severin i Orovac.
S površinom od 25,91km² (0,96% površine Bjelovarsko – bilogorske županije) i 877
stanovnika (0,78% stanovništva Bjelovarsko – bilogorske županije) raspoređenog u samo dva
naselja najmanja je općina na području Županije.
Općina Severin ima iznadprosječno mnogo vrijednog poljoprivrednog zemljišta i
nemineralnih sirovina.
Gospodarski razvitak Severina ovisan je prije svega o poljoprivredi i malom
poduzetništvu, te o poslovnoj zoni koja se nalazi na državnoj cesti D-28 Bjelovar – Daruvar i
u njoj su smješteni poznati županijski gospodarstvenici poput Troha – Dil d.o.o., obrt
Andričić, Ceste d.d i ostali.
U općini Severin danas se pridaje osobita pozornost kvaliteti života stanovnika, te
općina broji mnoge udruge,kao i kulturno – umjetničko društvo.

2. ZAKONSKE OBVEZE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJEM OTPADA NA
PODRUČJU OPĆINE SEVERIN
Plan gospodarenja otpadom za općinu Severin izradila je prema zakonskim odredbama
Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko – bilogorske županije d.o.o. 2011.godine, te je isti
usvojen i prihvaćen od strane predstavničkog tijela općine Severin 01.lipnja 2011., a u skladu
je sa Zakonom o otpadu.
Plan je prihvatilo predstavničko tijelo općine Severin, a sukladno istom i članku 7.
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, jednom godišnje ( do 30.travnja tekuće
godine ), općinski načelnik je u obvezi podnijeti predstavničkom tijelu općine Severin
izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom, a poglavito se osvrnuti na provedbu
utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona
o otpadu država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada,
županije i grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni
otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom, te
na svom području postaviti odgovarajuće spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta
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za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom te osigurati gradnju
najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.
3. MJERE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE
SEVERIN
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i
prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstava koji nastaje u gospodarstvu,
ustanovama i uslužnim djelatnostima.
Gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti je gradova i općina koji
organiziraju i obavljaju djelatnost prikupljanja komunalnog otpada, odbvojenog prikupljanja
otpada, prikupljanja i odvoza glomaznog otpada, čišćenja divljih odlagališta, te odlaganja
komunalnog otpada na odlagališta.
Na području općine Severin nema građevina za skupljanje otpada u funkciji, a
organiziran odvoz komunalnog otpada od domaćinstava u svim naseljima općina Severin je
ugovorom povjerila „Komunalcu“ d.o.o. iz Bjelovara.
Odvoz je organiziran iz svih naselja dva puta mjesečno, odnosno svaki drugi četvrtak i
trenutno 163 domaćinstva i pravnih osoba koriste tu uslugu. Isto poduzeće prazni i kontejnere
za otpad, koji su postavljeni pored tri groblja u Severinu i jednog groblja u Orovcu.
Kontejneri se prazne prema potrebi.
Skupljanje izdvojenog otpada provodi se dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se
prazne i ponovno koriste.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstva provodi se po potrebi na način propisan
Zakonom.
Općina Severin zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
nabavila je komunalnu opremu za sakupljanje komunalnog otpada po domaćinstvima od 240l
u 2010.godini.
Na području općine Severin postavljena su tri kontejnera za staklo, od kojih su dva
smještena u naselju Severin, a jedan u naselju Orovac, a za pražnjenje istih zaključen je
ugovor s poduzećem „Unija Nova“ iz Zagreba.
Sav prikupljeni otpad odvozi se na uređeno odlagalište I.kategorije „Doline“ koje se
nalazi na području grada Bjelovara. Odlagalište „Doline“ započelo je sa radom 1998.godine, a
njegov predviđeni rok trajanja je 25 godina. Na lokaciji se odlaže komunalni i neopasni
proizvodni otpad.
Za općinu Severin prema Planu gospodarenja otpadom iz 2011.godine predviđena su
dva zelena otoka, u svakom naselju po jedno, te jedno mini reciklažno dvorište.
Zeleni otoci na području općine Severin postavljeni su na sljedećim lokacijama:
- Kraj trgovine I.D.M., Severin 80
- Kraj trgovine BS promet, Severin 229
- Kraj trgovine Belak,Orovac 36
Mini reciklažno dvorište također će biti postavljeno, ali za sada još nije određena točna
lokacija za isto obzirom ono mora biti predviđeno Prostornim planom općine.
Također je potrebno razmisliti o pokretanju selektivnog prikupljanja komunalnog
otpada, te je vrlo važno da se izvrši sanacija i zatvaranje svih „divljih odlagališta“.
4. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SEVERIN
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj
otpad bez ikakvih za to predviđenih dozvola. Ova divlja odlagališta sukladno Planu
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gospodarenja otpadom Bjelovarsko – bilogorske županije 2007.-2015.godine moraju se
odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na
podzemne vode.
Nakon raščićavanja i sanacije terena nužno je onemogućiti daljnje odlaganje otpada na
istoj lokaciji nizom različitih mjera, kao što su npr: obavještavanje javnosti o sanaciji
nelegalnog odlagališta otpada i zabrani daljnjeg odlaganja otpada, postavljanje rampe i table o
zabrani odlaganja, pojačanoj kontroli komunalnog redara, uvođenjem strožih kazni za
nelegalno odlaganje otpada i slično.
Nelegalno odlagalište komunalnog otpada „Stara Ciglana“ koje se nalazi na području
općine Severin zatvoreno je 2001.godine, ali nije sanirano. Također na području općine
Severin nalazi se jos jedno nelegalno odlagalište komunalnog otpada „ Stara Pruga“ koje je
pod povećanim nadzorom, te je smanjen dovoz otpada i u postupku je sanacije.
U suradnji s Fondom zaštite okoliša i energetsku učinkovitost općina Severin, sanira
divlja odlagališta otpada, te je vec slijedom navedenog potpisan Ugovor za sanaciju divljeg
odlagališta „Stara Ciglana“ .
Temeljem dopisa Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (KLASA: 35104/06-03/0018, URBROJ:563-03-01/15-11-22), općina Severin izjavila je da je suglasna da se
prema prijedlogu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projekt sanacije
zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Stara Ciglana“ stavi na indikativnu listu
projekata koji bi se mogli sufinancirati putem strukturnih fondova Europske Unije.
Obzirom da se radi o divljim odlagalištima otpada, sanacija će se provesti na način da
se otpad u potpunosti ukloni i zbrine na uređenom i legalnom odlagalištu.
Obzirom da uklanjanje otpada s divljih odlagališta spada u komunalnu djelatnost,
radove na sanaciji obaviti će tvrtka registrirana i ovlaštena za sakupljanje i odlaganje otpada,
koja istovremeno sukladno Zakonu o javnoj nabavi ponudi najnižu cijenu.
Lokacija na koju će se odvoziti otpad s divljih odlagališta biti će definiran u Planu
sanacije.
5. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU SANACIJE
DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE SEVERIN
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša sredstva za financiranje zaštite okoliša osiguravaju
se u državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne samouprave i uprave, kreditima,
sredstvima međunarodne pomoći, ulaganjima stranih ulagača, doprinosima i naknadima i iz
drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom. Ta sredstva koristiti će se isključivo za očuvanje,
zaštitu i unaprjeđenje stanja okoliša u skladu sa Strategijom zaštite okoliša i Programima
zaštite okoliša.
Općina Severin je u 2012.godini izradila geodetski elaborat i Plan sanacije s
troškovnikom za divlje odlagalište „Stara Ciglana“, ukupne vrijednosti 2.202.500,00 kn,
zatražena je suglasnost Fonda na isti. Vlastito učešće općine je 40%, a Fonda 60%.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2014.godini podigao je svoj iznos
sufinanciranja na 75%, odnosno za iznos od 350.157,15 kuna, prema ćemu će Fond za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost u preostalom neisplaćenom dijelu procijenjene vrijednosti
investicije sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu najviše do 1.750.785,75 kuna.

-

Uz sredstva iz godišnjeg državnog proračuna koristiti će se:
Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Općinski proračun
Županijski proračun
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Strukturni fondovi EU - prema dosadašnjim iskustvima financiranja gospodarenja
otpadom može se računati sa značajnim iznosima ovih sredstava
- Sredstva Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Općina Severin će prema svojim mogućnostima odrediti način financiranja koji će joj
biti povoljniji.
U narednom razdoblju očekujemo intenziviranje aktivnosti oko zaštite okoliša i načina
zbrinjavanja otpada.
-

Općinski načelnik
Žarko Žgela

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA : 335 -01/14-03
URBROJ : 2123/04-02/14-03
Severin, 14.07.2014.
Na temelju članka 8., 13. i 27. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«
broj 138/06, 152/08., 43/09, 88/10 i 50/12) i članka 31. Statuta Općine Severin (“Službeni
glasnik Općine Severin 02/13), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 7. sjednici održanoj
dana 04.07.2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o radnom vremenu Caffe bara „NENO“ j.d.o.o.
na području Općine Severin.
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskog objekta na području Općine
Severin, „NENO“ j.d.o.o.. OIB 68132811198, Severin 96a.

2. RADNO VRIJEME
Članak 2.
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Radno vrijeme Caffe bara „NENO“ j.d.o.o. u dane vikenda, petak i subota, odobrava
se do 02:00 sata.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasilu 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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