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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 022-05/15-02/01
UR. BROJ : 2123/04-02/15/01
Severin, 16.07.2015.
Temeljem članka 52. Statuta Općine Severin (“Službeni glasnik Općine Severin” broj
02/13), i članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Severin („Službeni glasnik Općine
Severin“ broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 12, sjednici održanoj dana
16.07.2015. donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o radu
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.01.2015. do
30.06.2015. 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
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 400-04/15-02/01
UR. BROJ : 2123/04-02/15-02
Severin, 16.07.2015.
Temeljem članka 31. Statuta Općine Severin (“Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije” broj 21/09, 10/10 i 16/10), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 12.
sjednici održanoj dana 16.07.2015. donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika za period od
01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine
Članak 1.
Usvajaju se Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za
razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 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
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/15/01/01
UR. BROJ: 2123/04-02/15-02
Severin, 16.07.2015. god.
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04 i 79/07, 127/10), članka 31. Statuta Općine Severin („Službeni glasnik Općine
Severin“ broj 2/2013), Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 12. sjednici održanoj dana
16.07.2015. donosi

ODLUKU
o usvajanju Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Severin za 2014. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Severin usvaja Analizu o stanju zaštite i spašavanja na
području Općine Severin za 2014. godinu.
Članak 2
Analiza 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
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 810-01/15-01/01
Ur.broj : 2123/04-02/15-01
Severin, 16.07.2015.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj
174/04 i 79/07, 127/10), članka 31. Statuta Općine Severin (»Službeni glasnik Općine
Severin« broj 2/2013,), Općinsko vijeće na 12. sjednici održanoj dana 16.07.2015. godine
usvojilo je
ANALIZU
o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Severin za 2014. godinu
Članak 1.
UVOD
Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07,
38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja,
donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, u proračunu osiguravaju
sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove
zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na
katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne samouprave rukovodi i
koordiniraja općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne
i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno
zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne samouprave (čl. 9. st. 1.
Zakona o zis)
Operativne snage sastoje se od:
- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovitoj djelatnosti,
- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite,
- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti.
Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:
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- fizičke i pravne osobe,
- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave
- središnja tijela državne uprave.
U provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i
službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja sa
ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom. Osim tih subjekata, u aktivnosti
zaštite i spašavanja prema potrebi uključuju se udruge i mobilizirani građani, poduzeća, radni
strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.
STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE SEVERIN
OPĆI DIO
Za područje Općine Severin izrađen je Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja za
Općinu Severin (KLASA: 810-03/12-0301 URBROJ: 2123/04-02/12-03)., Koju je usvojilo
Općinsko vijeće Općine Severin na sjednici 28.02.2012. godine
Općina Severin ima usvojen Plan zaštite od požara KLASA : 214-02/10-01/01.,UR. BROJ :
2123/04-02/10-01 od 02. lipnja 2010, koji je izradio „Vizor“ d. o. o. iz Varaždina.
Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju, te članka 10. stavka 1. Pravilnika
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN 40/08, 44/08), Općinsko
vijeće Općine Severin donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine
Severin (Klasa: 810-03/08-03/01., Ur.broj: 2123/04-02/08-03 od 26. studenog 2008.
godine). U 2009. i 2013. godini Općinsko vijeće donijelo je dvije Odluke o izmjeni Odluke o
osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Severin (Klasa: 810-03/0905/01., Ur.broj: 2123/04-02/09-05 od 05. listopada 2009. godine i Klasa: 810-03/1309/01.,Ur.broj: 2123/04-02/13-09 od 29. srpnja 2013. godine.) Načelnik Stožera zaštite i
spašavanja Općine Severin po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog
načelnika.
Po donošenju Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Severin u 2013. godini, a temeljem članka 10. stavka 4. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Općinski načelnik donio je Plan pozivanja
članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Severin (KLASA: 810-03/13-10/01., UR.BROJ:
2123/04-01/13-10 od 30. srpnja 2013. godine).
U 2014. godini na području Općine Severin nažalost, kao i mnoge druge ni općinu
Severin nije zaobišla katastrofa predvođena velikim količinama padalina koja je uzrokovala
bujanje potoka Severinčice i njezino izlijevanje.
Izlijevanje potoka Severinčice dogodilo se na najnižem dijelu nasipa, dana 24.
listopada 2014. godine što je uzrokovalo mještanima brige, a ponajprije strah i strepnju
stanovnika prve kuće do koje je bujica vode doprijela. Sreća u nesreći je činjenica što je do
izlijevanja došlo preko najnižeg dijela javne ceste te spriječilo veću katastrofu. U pomoć su
pristigli spretni članovi vatrogasne zajednice općine Severin, zajedno sa zapovjednikom
civilne zaštite Stevom Fuček. Angažirane su i službe Hrvatskih voda i Hidroregulacije koje
su spriječile daljnje oticanje vode preko nasipa. Kako bi se promet vratio u opticaj, vatrogasci
su sa vatrogasnim pumpama izbacili vodu.

1.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE
SEVERIN - OPERATIVNE SNAGE

7|str

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE SEVERIN“

1.1.

Broj 2

2014

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju
neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja
posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Severin.
U 2014. godini u vatrogasnom domu u Severinu 17. siječnja 2014. godine održana je
Smotra i obuka postrojbe opće namjene i povjerenika civilne zaštite Općine Severin.
Pripadnike civilne zaštite pozdravio je zamjenik načelnika i zapovjednik Stožera civilne
zaštite Općine Severin, Stevo Fuček, nakon čega je obavljena prozivka. Pročelnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje Bjelovar, Marijan Radoš prezentirao je predavanje o organizaciji
i sudionicima zaštite i spašavanja. Voditelj odjela za preventivne i planske poslove, Danko
Stavinoha pojasnio je temu „Taktika i postupci u provođenju mjera civilne zaštite“, a dr.
Vladimir Halauk održao je predavanje o osnovama pružanja prve medicinske pomoći.
Tijekom obuke pripadnici su zadužili reflektirajuće prsluke sa oznakama civilne zaštite.
Spomenut ćemo kako se civilna zaštita pod vodstvom spretne ruke zapovjednika
stožera, Steve Fuček, pokazala spremnom i spretnom te pritekla u pomoć vatrogascima
prilikom izlijevanja Severinčice i obrane kuća od poplava.

1.2.

SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Tijekom 2014. godine službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se
zaštitom i spašavanje bave u svojoj redovnoj djelatnosti nisu imale iznimne aktivnosti u
sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Severin, izuzev svoje redovne djelatnosti i
gore navedene obrane od poplava.
1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA
1.3.1. Vatrogasna zajednica Severin
Na području Općine Severin djeluje Vatrogasna zajednica Severin čiji je član
Dobrovoljno vatrogasno društvo Severin i Dobrovoljno društvo Orovac. Glavna aktivnost
VZO-a Severin je represivna vatrogasna djelatnost. VZO Severin u 2014. godini broji 20
vatrogasaca s položenim ispitima i liječničkim pregledom.
U 2014. godini za potrebe financiranje vatrogasnih društava, odnosno za represivnu
vatrogasnu djelatnost i na području jedinice lokalne samouprave sukladno Planu zaštite od
požara Općine Severin, izdvojena su sredstva u iznosu 23.517,97 kn.
1.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovar
Općina Severin financira redovne vatrogasne djelatnosti na području Općine Severin.
Novi Sporazum sa Javnom vatrogasna postrojba Grada Bjelovar i Općina Severin nije
potpisan za 2015. godinu.
1.3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Severin i Orovac
Zapovjednik operativnog sastava DVD-a Severin je Antonio Babec, dvd-a Orovac
Dražen Kralj. Operativni sastav Društva broji 20 vatrogasca s položenim ispitom i liječničkim
pregledom koji je jedni djelom opremljen potrebnom opremom za intervencije.
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Kapaciteti (materijalni) DVD Severin i Orovac navedeni su u Prilozima Plana zaštite i
spašavanja Općine Severin (prilog 2.). DVD Severin je sukladno Planu zaštite od požara
Općine Severin
središnje društvo. Ali obadva društva djeluju zajedno kao interventna postrojba.
 U 2014. godini zabilježene su sljedeće intervencije i aktivnosti na području Općine
Severin: 12 – tehničkih intervencija od toga:
o 11 – intervencija ispumpavanja vode
o 1 – uklanjanje urušenog stabla sa državne ceste
o 2 - tehničke intervencije sletanja automobila bile su na našem području u kojima
nismo sudjelovale, jer nemamo tehnički alat potreban za takvu intervenciju. Te su
navedene dvije intervencije odradili vatrogasci iz JVP Bjelovar.
Tokom cijelog ljeta održavalo se pasivno dežurstvo, zbog veće opasnosti nastajanja požara
zbog velike suše, te se vršili edukacija mještana o zabrani paljenja korova i na otvorenom
prostoru od 01.svibnja do 01.listopada.
Vršile su se ostale aktivnosti: vježbanje, usavršavanje i vršenje pokaznih vježbi, redovno
servisiranje vatrogasne opreme, nabava nove vatrogasne opreme, posjet drugim vatrogasnim
društvima, aktivno sudjelovanje u radu Vatrogasne zajednice Severin.
1.4.ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE
OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE
Civilna zaštita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih
osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne samouprave i uprave radi zaštite i
spašavanja ljudi, dobara i okoliša od rizika i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i
ekoloških nesreća.
1.4.1. Postrojba civilne zaštite
Sukladno Procjeni ugroženosti, ustrojena je Postrojbe civilne
zaštite na području Općine Severin odnosno postrojbe opće namjene sa 23 člana, koji su
navedeni u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Severin (prilog 31.).
1.4.2. Povjerenici civilne zaštite
Sukladno Procjeni ugroženosti, za područje Općine Severin određeno je osam povjerenika
civilne zaštite, koji su navedeni u Prilozima Plana zaštite i spašavanja Općine Severin (prilog
16.).

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE
SEVERIN - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I
SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)
Određene su pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine
Severin, osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom djelatnošću, i
pravne osobe koje u sklopu svoje redovne djelatnosti mogu sudjelovati u sustavu zaštite i
spašavanja. Oni su nositelji posebnih zadaća u sustavu zaštite i spašavanja. Tim su se
osobama, za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama, dostavili izvodi
iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Severin.
2.1.

Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje
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Sukladno Procjeni, određene su pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području
Općine Severin određene su pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i
spašavanje.
To su Udruge i druge pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje na razini Općine
Severin:
1. Vatrogasna zajednica Općine Severin,
2. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Ambulanta u Severinu
3. Hrvatski crveni križ- gradsko društvo Bjelovar
Dužnost je ovih pravnih osoba ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će
biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Severin u slučaju katastrofa i
velikih nesreća.
2.2.
Pravne osobe koje pružaju usluge
Sukladno Procjeni, određene su pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na
području Općine Severin, određene su pravne osobe koje pružaju usluge prijevoza, smještaja,
prehrane i sl., a od interesa za sustav zaštite i spašavanja.
To su:
1. Lovačko društvo «Srnjak» Severin,
2. Športsko-ribolovno društvo «Slavija», Severin,
3. Veterinarska stanica Bjelovar, Ambulanta u Severinu.
4. Komunalac d.o.o. , Bjelovar,

5. Veterinarska stanica Bjelovar d.o.o., Ambulanta Severin,
6. Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
7. Komunaljie d.o.o Čazma,

8. Športsko-ribolovno društvo «Slavija», Severin
9. Severinski Komunalca d.o.o Severin
10. Stočar d.o.o. Miroslav Marodolac
2.3.

Udruge građana
Udruge građana koje mogu sudjelovati u sustavu zaštite i spašavanja su:.
Hrvatski crveni križ - organizira osposobljavanje mještana za njihovu samo zaštitnu funkciju
u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za
izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija.
Za Crveni križ je u 2014. godini izdvojeno 3.000,00 kn.
3.
OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
3.1. Edukacija građana
Tijekom 2014. godine nisu održane aktivnosti vezano uz edukaciju građana na temu zaštite i
spašavanja.
3.2. Edukacija djece u školama i vrtićima
Tijekom 2014. godine nije provedena je edukacije djece u Područnoj školi Severin, koju
provodi DUZS Područni ured Bjelovar.
3.3. Ostalo
U Općini Severin se sustavno provode mjere deratizacije, te izdvajaju sredstva za veterinarske
usluge na području općine.

4.

ZAKLJUČAK
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Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Severin predlaže
se sljedeći zaključak:
U 2014. godini na području Općine Severin nažalost, kao i mnoge druge ni općinu
Severin nije zaobišla katastrofa predvođena velikim količinama padalina koja je uzrokovala
bujanje potoka Severinčice i njezino izlijevanje.
Izlijevanje potoka Severinčice dogodilo se na najnižem dijelu nasipa, dana 24.
listopada 2014. godine što je uzrokovalo mještanima brige, a ponajprije strah i strepnju
stanovnika prve kuće do koje je bujica vode doprijela. Sreća u nesreći je činjenica što je do
izlijevanja došlo preko najnižeg dijela javne ceste te spriječilo veću katastrofu. U pomoć su
pristigli spretni članovi vatrogasne zajednice općine Severin, zajedno sa zapovjednikom
civilne zaštite Stevom Fuček. Angažirane su i službe Hrvatskih voda i Hidroregulacije koje
su spriječile daljnje oticanje vode preko nasipa. Kako bi se promet vratio u opticaj, vatrogasci
su sa vatrogasnim pumpama izbacili vodu.
Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja je
zadovoljavajuće, odnosno svi dokumenti su doneseni i usklađeni sa zakonskom regulativom.
Uočeni problem sustava zaštite i spašavanja je nedostatna uvježbanost, povezanost,
mobilnost i opremljenost operativnih snaga zaštite i spašavanja. Kako bih se to popravilo
2014. godine organizirana je smotra i edukacija pripadnika postrojbe civilne zaštite u suradnji
sa DUZS Područnim uredom Bjelovar i kao gost dr. Halauk koji je govorio o pružanju prve
pomoći unesrećenima.
Iz svega navedenog može se zaključiti da je, kako bi se sustav zaštite i spašavanja
Općine Severin adekvatno osposobio za djelovanje, potrebno snage usmjeriti na obučavanje i
opremanje istog. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područnim uredom Bjelovar, jednu
stožernu vježbu godišnje, kao i uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite. Kako
postrojba sada broji 23 članova neophodno je opremiti odgovarajućom opremom.
Opremanje operativnih snaga odvijat će se u skladu s planiranim proračunskim
sredstvima.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 402-01/15-02/01
UR. BROJ : 2123/04-02/15-01
Severin, 16.07. 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)
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i članka 31. Statuta Općine Severin (»Službeni glasnik Općine Severin« broj 2/2013,),
Općinsko vijeće Općine Severin na svojoj 12 sjednici, održanoj dana 16.07.2015. godine
donosi
ODLUKU
o subvencioniranju osiguranja poljoprivrednih kultura
od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima
na području Općine Severin za 2015. godinu.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način subvencioniranja premije osiguranja za
2015. 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 :
- sredstava u Proračunu Općine Severin 15 % - maksimalno 500,00 kuna
- 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 % - odnosno maksimalno 500,00 kuna od iznosa premije
police osiguranja.
Točka 5.
Sredstava za subvencioniranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih
šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Severin u 2015. godini osigurana su
u Proračunu Općine Severin na stavci „352 - subvencije poljoprivrednicima“ u iznosu od
15.000,00 kuna.
Točka 6.
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Korisnici koji predaju dokumentaciju potrebnu za subvenciju osiguranja
poljoprivrednih kultura, a koji imaju dugovanja prema Općini Severin, od strane Općine im
neće biti napravljena isplata, sve dok dugovanje ne bude riješeno.
Točka 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Severin“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Krapec

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEVERIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA : 080-02/15-02/01
URBROJ : 2123/04-02/15-01
Severin, 16.07.2015.
Na temelju članka 35., stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 61/11 i 144/12) i
podnesene ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine
Severin na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 16.07.2015.godine donosi
ODLUKU
o razrješenju Predsjednika
Općinskog vijeća Općine Severin.
Članak 1.
Na temelju podnesene ostavke Željko Krapec se razrješuje dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća sa danom 16.07.2015.
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Članak 2.
Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u “Službenom
glasniku Općine Severin”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN
Zamjenik predsjednika
Općinskog vijeća
Branko Raičković

„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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