
                     
           REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA SEVERIN   

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Severin, 29. ožujka 2016. 

 

ZAPISNIK 

sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

održane 29.03.2016. godine sa početkom u 19:00 sati 

 

 

               Prisutni vijećnici: Bažulić Ivan, Hajtić Damir, Kolić Miro, Krapec Željko, 

Kuštrić Emil, Mitrović Marinko, Morosavljević Jasmin, Ovčariček Ivan, Raičković Branko i 

Šoštarko Stjepan. 

 

              Ostali prisutni: Žgela Žarko – općinski načelnik, Fuček Stevo – zamjenik načelnika, 

Kovačić Dijana – zapisničarka, Babec Antonio – komunalni redar i Inka Ševerdija – novinarka 

Bjelovarskog lista.  

 

              Za sjednicu predlažem slijedeći: 

              Dnevni red: 
1. Aktualni sat, 

2. Usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin, 

3. Priopćenje – mišljenje Ministarstva uprave Zagreb o Imenovanju pročelnika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Severin, 

4. Odluka o utvrđivanju naknada općinskim vijećnicima i predsjedniku vijeća Općine 

Severin, 

5. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o radu za razdoblje od 

01.01.2015. do 31.12.2015. godine, 

6. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2015. godinu, 

7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, 

8. Donošenje Odluke o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2015. 

godinu, 

9. Donošenje Odluke o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Severin za 2015. 

godinu 

10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i održavanja 

objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, 

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Severin za 2015. godinu, 

12. Donošenje Odluke o korištenju službenog vozila Općine Severin, 

13. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Severin – (po naputku Državne 

uprave Bjelovar), 

14. Zamolbe i 

15. Razno. 



Nakon prozivke prisutnih predsjednik vijeća predlaže promjenu Dnevnog reda. Iza točke 13. 

išla bi točka 14. Davanje prethodne suglasnosti ove koju sada vidite ovdje na stolovima koju 

sam ja potpisao, a kada dođe do toga viditi ćemo šta ta suglasnost znači, znači za vatrogasno 

spremište za fasadu. Znači to bi bila točka 14. te je upitao da li netko ima kakve primjedbe ili 

promjene na dnevni red? Javio se je Marinko Mitrović. 

 

Mitrović Marinko – iskreno nisam očekivao ovakav Dnevni red. Vidim nešto se sada dešava, a 

čak mi nije jasno vijećnik sam 19. godina i takve stvari sam prvi puta sada doživio. Očekivao 

sam ovdje odluku kako smo se dogovorili na zadnjem vijeću, rekli smo da idemo na štednju. 

Da će tu biti odluka za načelnika kako je prihvatio na 1,75, da će biti odluka o snizavanju 

naknada vijećnicima. No međutim nešta je kontra. Čak ne bi niti glasovao za ovaj Dnevni red. 

Zato što se radi kontra nego što je bilo rečeno. Možda mi može načelnik odgovoriti oko toga 

dijela. Obećao mi je, piše i u zapisniku, te odluke nema, znači kontra odmah ide odluka o 

vijećnicima. Znači nije dobro, po meni nije dobro. Devetnaest godina radim tu kao vijećnik, 

trudim se, rekli smo da ćemo šparati da napravimo dva kilometra asfalta. Međutim od toga 

svega se ne dešava ništa. Evo toliko, hvala. 

Načelnik – evo da odgovorim. Što se tiče te točke Dnevnog reda, ta je točka došla iz neba u 

rebra. Došla je mailom tu. Pitaj predsjednika vijeća.  

Marinko Mitrović – pitao sam tebe kao načelnika za odluku što si rekao sam sa 1,50 na 1,75 mi 

smo rekli OK. Znači Odluka je trebala biti večeras tu.  

Načelnik – to ću ti odgovoriti. Predsjednik vijeća je rekao da mora ispitati u Državnoj upravi 

kako je zakonito, opet ćeš njega morati pitati, on ti može dati odgovor. Ja sam spreman na to, 

samo je nešto tu išlo pisanje Državnoj upravi i pisanje ne znam kuda, to on može objasniti.  

Marinko Mitrović – onda predsjedniče pitam Vas oko toga dijela o čemu se radi gdje je zapelo? 

Predsjednik vijeća – to nam je točka pod rednim brojem tri. 

Marinko Mitrović – ne tu točku ni nemamo za ovu prvu što ja pitam. Od 1,75 da je načelnik 

prihvatio. 

Predsjednik vijeća – ja ni nemam ingerencije naređivati načelniku, niti načelnik može slušati 

moje neke da kažemo moje naputke, osim onoga što smo donijeli na vijeću. A to je da se 

koeficijent snizi, rekli smo da će ta odluka biti pravovaljana kada bude objavljena u glasniku. 

U glasniku je objavljena znači da je na Vama da to provedete. Bez obzira na mene ili na moja 

pisanja. Moja pisanja su bila doći ćemo do točke tri, ono isto što smo se neku veče svađali, jel?! 

Ko je službenik ko je … pričati o nečemu biti načelnik gotovo dva mandata a ne znati da 

načelnik nije službenik to je druga stvar. Ali, idemo dovršiti dnevni red.  

Emil Kustić – mislim da li je ovo sada usvajanje točke o dnevnom redu? 

Predsjednik – ovo je usvajanje Dnevnog reda.  

Ulazi naknadno Stjepan Šoštarko i ispričava se što kasni. 

Predsjednik – niste ništa ni propustili. Dao bih na glasovanje Dnevni red, da počnemo raditi i 

da bude u skladu sa pravilima i zakonu. Te je upitao ima li još nekih dopuna na Dnevni red? Te 

se zahvaljuje i daje Dnevni red na glasanje. 

 

 

 

 

 

Nakon glasanja izglasano je 8 „ZA“, 1 „PROTIV“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

 

 

 



točka 1. 

Aktualni sat 

 

 

Predsjednik vijeća – krećemo sa prvom točkom dnevnog reda a to je Aktualni sat. Pa izvolite 

sa pitanjima.  

Emil Kuštić – pozdravlja sve prisutne, pozdravljam gospođu iz novinara i postavio bih dva 

pitanja. Jedno se odnosi na to, postavljam pitanje načelniku, prvo je pitanje zbog čega se 

provode odluke koje su donesene na ovom vijeću nije to samo odluka sada ova zadnja, o visini 

primanja, nego i inače moglo bi vjerovatno i dvadeset možda i više odluka ovo vijeće donijelo, 

izglasalo koje načelnik nije proveo. Ja molim da odgovori da zbog čega nije proveo te odluke 

ili ako nisu u skladu te odluke sa zakonom zašto nije dao veto na te odluke zašto to nije učinio? 

Jednostavno te odluke su donešene postale su puno važeće, pravovaljane, ali nisu provedene. 

Ja pitam zašto? A drugo pitanje je o javnim radovima odnosno što je bio zadnji javni natječaj, 

mene zanima tko je tu primljen i zanima me koji su bili kriteriji za primanje. Na jednom od 

prethodnih vijeća sam rekao kada su bili ovi javni radovi isto tako, da se primanje osoba ne 

provodi na taj način da se primaju po stranačkoj pripadnosti. Nego da se u šareni, nego da se 

stavi i oni koji nisu i oni koji jesu u stankama. Međutim, ponukalo me je to na takvu reakciju, 

zato što sam vidio da su pojedine osobe primane i po nekoliko puta za redom, i u glavnom su 

bili sve stranačke osobe koje su stranački pripadnici. A sada pitam tko je primljen i neka kaže 

po kojim kriterija, budući da je bilo preko deset i više osoba koje su se javile na natječaj. Znači, 

po kojim kriterija je odabirano te osobe koje su primljene. Eto to su moja dva pitanja. 

Načelnik – što se tiče tih odluka, ne znam, trebao si nabrojiti makar neku odluku, koju nisam 

proveo. Ova zadnja nije provedena to je istina. Da ti mogu odgovoriti koja odluka nije 

provedena, ne znam. Ili možda nije bilo dovoljno financijskih sredstava da to nisam mogao 

provesti, ne znam o kakvim se odlukama radi? Mislim da to nije točno. Što se tiče ovog drugog 

pitanja po stranačkom nije nitko primljen. Možete pregledati sve koji su god primljeni u javne 

radove da nitko nije stranački opredijeljen. I zadnje radnice koje su bile da li je koja od stranaka. 

Ko je god radio da li je bio u kojoj stranci?  

Predsjednik vijeća – možemo dalje? 

Emil Kuštrić – nije mi odgovoreno do kraja. Pitao sam po kojim su kriterijima su primani, koji 

su bili kriteriji?  

Načelnik – kriterija nema.  

Emil Kuštrić – nema. Hvala lijepa. Te molim da uđe u zapisnik da kriterija nema za javni 

natječaj. 

Načelnik – to oni određuju kriterij, ne određujem ja kriterij. Tko je napisao natječaj da li općina 

Severin ili biro za zapošljavanje?  

Emil Kuštrić – pitam oni koju su odlučivali o prijemu, kojim kriterijima su odlučivali? To sam 

pito. Rekao si da nema kriterija.  

Miro Kolić – hvala, poštovani vijećnici, poštovani načelniče, predstavnici medija. Na vijeću 

onog momenta kada se debelo pušilo i kada se je dogodilo ono što se dogodilo na prostoru 

općine Severin kada su pare sa bušotine Velika Ciglena išle prema općini Severin gdje možete 

naći svjedoka šta se je događalo, donesli smo odluku i zadužili da općinsko vijeće hitno sastane 

stožer i da zauzme stavove i donese to, i da pismeno obavijesti vijeće o tome. Do današnjeg 

dana nisam dobio ništa od stožera. Meni je načelnik samo proslijedio što je predstavnik koji je 

investitor u tom dijelu poslao nekakvi dopis. A taj dopis nije nitko ni tražio. Ja sam ga tražio 

stav općine Severin prema onome što se je događalo. Svi znadete šta se je događalo, šta nije. Ja 

samo konstatiram da do danas nismo ništa dobili niti nalaz nikakve inspekcije, ni ništa. Ja sam 

si poslije toga dao truda, postoji u općini Severin ovako debela knjiga. Ponavljam tak debela 

knjiga u kojoj piše cijela studija utjecaja na okoliš i u nekoliko stavaka se spominje na 



ispitivanjima '91. godine da je ta bušotina radioaktivna iznad dozvoljene granice. Ponavljam 

još jedan put bušotina VC Velika Ciglena 1 u elaboratu o utjecaju na okoliš piše da su izmjerene 

količine radioaktivnosti veće nego što je dozvoljeno. I to molim da uđe u zapisnik. Znao sam 

da je radioaktivna, a li nisam znao koliko. Ta su ispitivanja rađena '91. i '92. godine. Poslije 

toga mi nemamo pojma i ništa ne znamo šta se događa na tom prostoru. Ako je to vam tako 

svejedno meni nije uglavnom ne morate mi odgovarati. Prema tome, ja ću pokušati ne ću reći 

o svome trošku nego ono što mogu pa ću pokušati pitati dalje. Odgovora nismo dobili. Ako je 

netko od Vas dobio pa je mene mimoišao, onda bi ja molio da mi to dadete da je stožer nešto 

napravio i poduzeo mjere u vezi toga što i kako. A moje pitanje koje se odnosi je, imam dva 

pitanja, prvo pitanje je slijedeće: Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2014. godine vlada RH 

smanjivala je tri puta osnovicu plaća dužnosnicima RH. Ta Odluka se odnosi i na općinu 

Severin. Pa bih postavio pitanje ako sjećate i zadnji put ali pošto je načelnik rekao da načelnik 

nije dužnosnik, ja sam si dao truda. Dužnosnik je načelnik općine, dužnosnik je zamjenik 

načelnika općine i da Vam ne nabrajam daljnje institucije van toga. Prema tome bili ste dužni 

postupiti po toj odluci vlade, niste postupili uzeli ste si platu jednaku kao što ste imali i prije. 

Moje pitanje u pisanome obliku da dostavite kada mislite vratiti novac u općinski proračun za 

više isplaćene osobne dohotke za to razdoblje?! I molim to u pisanom obliku. Drugo, ponoviti 

ću još jednom radi se o 2014. godini radi se o Odluci vlade tri puta je smanjivala osnovicu ne 

koeficijent. Prema tome, samo ću nadopuniti u ovom dijelu za to, ne morate se vaditi na taj dio 

da je netko mogao ili nije. Općina nije od 2010. godine dužnosnicima općine Severin ništa 

dirala u plate a trebala je svake godine po Zakonu donijeti odluku kolika je osnovica za 

dužnosnike općine Severin, nismo to radili ništa od 2010. godine. Zadnja odluka koja je 

donešena u ovoj općini bila je 2010. prema tome to je samo nadopuna na ono što je Emil 

maloprije rekao. Evo još jedne odluke koje u tom dijelu niste donijeli. Prema tome molim pisani 

odgovor na ovo pitanje. Drugo pitanje je na dva imam pravo, ono prvo sam samo konstatirao 

da ništa nije došlo. A drugo pitanje je kao građanin na prostoru općine Severin navaža se 

komunalni i građevinski otpad cirka 50-ak prikolica, na prostor općine Severin. To kada sam 

primijetio odmah sam otišao komunalnom redaru i to službeno prijavio. Prema tome do danas 

se nije ništa nije poduzelo. Na veliki četvrtak, znadete svi mi malo radimo, ni ja baš nisam sveti 

od Pape i onda su to vozili ti veliki ljudi koji su vozili na tom dijelu o tome molim odgovor o 

tome dijelu zašto i zbog čega se to tolerira. To je moje pitanje za ovo vijeće.  

Načelnik – tamo traži u pisanom obliku ovdje me traži da mu odgovorim. 

Predsjednik vijeća – zašto se vozi otpad?  

Miro Kolić – načelniče drugo pitanje se odnosi vama direktno i ja ću ponoviti na prostor općine 

Severin navaža se komunalni i građevinski otpad, po mojim procjenama oko 50-ak prikolica, 

ja sam upozorio komunalnog redara, pošto nema reakcije da je viša distanca načelnik općine. I 

sada se obraćam Vama, ja pitanje postavljam vama a ne komunalnom redaru. Ako hoćete dajte 

odgovor, ako ne će opet dobro. Hvala. 

Načelnik – ja nemam šta dati odgovor, komunalni redar je odradio svoj dio. Pozvao čovjeka 

ovdje prijavljeno je sve i kako da ja dam na to odgovor?! Išlo je sve kako treba ići.  

Miro Kolić – ja sam postavio pitanje, Vi dajte odgovor koji smatrate dati. 

Predsjednik vijeća – znači podnesena je prijava?  

Načelnik – točno podnesena je prijava. Ja sam bio prisutan u kancelariji kada je prijava 

podnesena i kada je rečeno kada se to bude riješilo.  

Miro Kolić – ja sam odgovor dobio.  

Stevo Fuček – prvo je isto pitanje, ne možeš ti tri pitanja postaviti.  

Miro Klić – ja nisam tri pitanja postavio. 

Stevo Kolić – ne možeš ti nešto konstatirati da nešto nije odrađeno. Još smo ono veće 

komunicirali sa cijelim stožerom za zaštitu i spašavanje. I zaštita i spašavanje nema ovlasti da 

ispituje radijaciju. 



Miro Kolić – ja nisam postavio pitanje. Ja sam pitanje onda postavio načelniku a ne Vama.  

Stevo Fuček – nije istina.  

Miro Kolić – i ne morate Vi odgovarati na to. Uzmite zapisnik.  

Načelnik – odgovoriti ću ja i na to pitanje.  

Miro Kolić – ja sam rekao da je to bilo dogovoreno. 

Načelnik – neka čuju svi ne moram ja u pisanom obliku odgovarati. Stožer je odradio sve na 

što su se oni pozvali. Šta će stožer odraditi?  Pozvali smo i inspekciju rada i svi su oni pregledali 

sve i nakon izvjesnog vremena bušotina je zatvorena. I više se nije puštala. Ako to nije 

inspekcija rada zatvorila ne mogu je ja zatvoriti. Jedino da mi sjednemo u auto i idemo tamo 

kada puštaju i javimo zatvarajte. I ima odgovor inspekcije zaštite i okoliša i ima odgovor u 

općini. 

Miro Kolić – zašto ga niste meni dostavili ja sam ga tražio, on može biti kod vas u ladici a zašto 

onda niste dostavili meni onda??  

Načelnik – mogu ti ga poslati.  

Miro Kolić – nemojte tako, pa nisam ja baš samo takvi, ja sam tražio ove institucije države RH 

na vijeću sam to tražio. Niste to napravili. Ja sam konstatirao da nisam to dobio. Prema tome, 

to nije bilo pitanje, ja sam samo konstatirao da to nisam dobio.  

Stevo Fuček – sve je odrađeno.  

Miro Kolić – dajte dokumente koje ste odradili. I ja ako sam zadovoljan ja ću to pročitati ako 

smatram da je. Nisam dobio do sada ništa. Vi možete razgovarati koliko hoćete ja nemam ništa 

protiv. 

Načelnik – bilo je pisanom obliku u roku od 24 sata se nije moglo odraditi ništa. U to vrijeme 

onda. Mislim da je to bio petak, ne sjećam se točno, i u roku od 24 sata se nije moglo to 

napraviti.  

Miro Kolić – prošlo je i 24 dana pa niste dostavili. 

Načelnik – pa odrađeno je, da li pušta sada? 

Miro Kolić – pitanje, ono je samo jedanput. Jer, kada pitate koje Odluke tražili smo da se to 

jednostavno dostavi. Nije dostavljeno. Ako mi sutra dostavite, ja svoje mišljenje mijenjam. I 

sve je u redu. Nisam ga dobio, do današnjega dana. Znači ja postavljam dva pitanja. Samo ovo 

mogu konstatirati da ovo nisam dobio. Ja imam pravo na dva pitanja i dva sam postavio.  

Predsjednik vijeća – vidim da nema više pitanja i prije nego što zaključimo ovu točku, ukoliko 

načelnik nema više šta za reći, da ipak bi trebalo odgovarati na pitanja vijećnika, ako se traži 

pismeno onda je pismeno, ako je usmeno onda usmeno. Tako da to ne ostane u zraku da ne 

bude ne definirano. Ovo je u biti odrađeno, ali nije dostavljeno. Znači, postupak treba dovršiti 

do kraja. I mislim da se vijećnici sa time slažu. Prelazimo na drugu točku. 

 

točka 2. 

Usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Severin 

 

 

Predsjednik vijeća – ovdje imamo dva zapisnika stavljena su pod istu točku, zbog određenih 

okolnosti i nije se moglo napisati za prošlu sjednicu. Nadam se da ste zapisnike pročitali. Pa 

dajem na raspravu da li je nešto napisano sa propustima kao prošli puta. Samo je radi korekcija 

i ponovljen. 

Miri Koliću je zvonio je mobitel, te zbog poziva izlazi van prostorije u kojoj se održava sjednica 

vijeća. 

Načelnik – korekciju je tražio Kolić. Napravi stanku od 5. minuta. Zbog njega je to i rađeno.  

Miro Kolić se vraća na sjednicu vijeća. 

Predsjednik vijeća – na točci smo usvajanja zapisnika, te je upitao ima li nekakvih primjedba 

po zapisnicima. Imamo prvo sa 16. sjednice, te ga dajem na glasovanje. 



Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 

 

Predsjednik vijeća – 17. sjednica ima li primjedbi? Dajem na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 

 

 

 

Predsjednik vijeća – dolazimo do točke 3. 

 

 

točka 3. 

Priopćenje – mišljenje Ministarstva uprave Zagreb o Imenovanju pročelnika Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – ovo je jedno priopćenje koje sam ja zatražio, mišljenje od Ministarstva 

uprave. Kao što je i načelnik spomenuo tražio sam jedno mišljenje. Međutim, to mišljenje po 

mojem i po mišljenju Ministarstva uprave trebao je tražiti načelnik ako mu to nije bilo jasno. 

Svi ste vjerojatno pročitali. Glavno pitanje je bilo da li je općini potreban pročelnik. Oni su 

odgovorili kaže sukladno navedenom mišljenja smo da je za pravilno funkcioniranje 

jedinstvenog upravnog odjela nužno imenovati pročelnika. Ako hoćemo imati općinu moramo 

imati i pročelnika. Tako su oni to objasnili. Tu ima više stvari zbog čega pročelnik je potreban. 

Potreban je zbog potpisivanja nekih rješenja. Što ne može načelnik sam potpisati to je jedna 

stvar. Drugo organizacija jedinstvenog upravnog odjela, zatim određivanje još puno toga. Osim 

toga naša općina da je imala pročelnika onda bi na stručno usavršavanje dobiti osobu sa 

visokom stručnom spremom.  

Načelnik – imala je pročelnicu. 

Predsjednik – zašto nije dobila? 

Načelnik – imala je istjerali ste ju. Pročelnicu.  

Predsjednik vijeća – ovakve komentare ne ćemo uvažavati. I sigurno da bi onda dva čovjeka ili 

i da je i na pola radnog vremena, jedan i po čovjek više napravio nego nitko. Tu nam ostaje 

jedna praznina nedorečenost u pojedinim općim aktima što netko će reći nije ničija dužnost. 

Mogu i ja reći nije moja dužnost da se ja dopisujem sa Ministarstvom uprave to je sve trebao 

odraditi pročelnik, zato je teško i našoj tajnici koja stalno sa Državnim uredom mora 

komunicirati u vezi sa pojedinim odlukama, koje odu tamo onda nešto ne valja, narodne novine, 

ovo ili ne valja. Pa se to mora promijeniti. Svi znamo ako je netko školovan za neki poziv onda 

taj poziv i radi. Ne može sada netko voziti avion ako nije za to školovan. Iz ovoga je vidljivo 

da naša općina evo tu piše da načelnik odlučuje javnim natječajem i mišljenje ministarstva da 

mi trebamo imati pročelnika. Ovo je samo jedna obavijest. A sve ostalo je na načelniku.  

Načelnik – ja uopće ne moram to tražiti, ako je pročelnik obavezan u općini. Jel tako? Zašto bi 

ja išao tražiti u Ministarstvo da ga nemamo. 

Predsjednik vijeća – a zašto ga nemamo? 

Načelnik – imali smo, pa ste otjerali pročelnicu koju smo imali.  

Predsjednik vijeća – čekaj ti to moraš dokumentirati.  

Načelnik – šta moram dokumentirati. 

Predsjednik vijeća – da smo mi nju otjerali. 

Načelnik – ima zapisnik ima sve. Sve to stoji u zapisnicima, i onda smo zaposlili drugu 

pročelnicu. Radila je jedno vrijeme, i onda iz svojih drugih problema nije mogla raditi. Dalje, 

svi smo mi razgovarali da li da zaposlimo pročelnicu, da li ne zaposliti pročelnicu. Situacija u 

općini kakva je financijska. Da li će plaća prelaziti 20%. nema problema donesite odluku o 



zapošljavanju pročelnice da se da u natječaj. Znam sve kako ide za taj natječaj. Znači ako se 

odluči da se ide na natječaj i ako vi donesete odluku natječaj da raspišemo. Vijeće donosi odluku 

za raspisivanje natječaja za pročelnicu. Ako nisi znao. 

Predsjednik – nisam znao ja nisam pravnik. 

Miro Kolić – ovo što Vi sada načelniče kažete nije ni fer ni pošteno. Ako idemo na 

nadmudrivanje, onda možemo. Ajmo se nadmudrivati nije problem. Vijeće donosi tu odluku na 

prijedlog načelnika općine. Prema tome takvim, ja neću više upotrijebiti riječ koju da je netko 

nekoga otjerao to su sada malo već niski udarci. Ali, može ići i niže. Nije problem. Ja nisam za 

niže, ali ako hoćete može i niže. Za takav vid razgovora. Prema tome, u ovome dijelu je na 

idućim točkama ćete reći da ne možete provesti ove odluke jer nema pročelnika. Prema tome, 

takva nadmudrivanja vode u opći kaos. Prema tome, nije ni pošteno niti ljudski da nam to sada 

podbacivate tako. Jer, niz odluka koje su ovdje se odnose upravo na pročelnika. I reći ćete da 

se to ne može napraviti, zato što nema pročelnika. Prema tome kako ćete vi riješiti sustav 

pročelnika vijeće raspisuje natječaj to znamo to je najmanji problem te pravne procedure. Prema 

tome, da istina zadire to u bruto platu koja je. Prema tome, mi nikako da shvatimo jer se ovdje 

ponašamo ko pjani milioneri i ne možemo se ponašati dok smo imali proračun 5. mil. jednako 

ko danas na 1,5 mil. i tu cijela priča problema. Vi bi dalje svi zadržali platu, ne može ljudi, ako 

može provedite to. Znači nema para za platu i za povlastice koje ste do sada imali i tu se treba 

raditi reorganizacija. Vi ste zato zaduženi, vijeće je da predloži. A vam niti jednu odluku vijeće 

nije odbilo kada ste je predložili. Vi to ne želite predložiti, jer normalno ne samo vama u toj 

cijeloj priči ja znam da je 20% bruto plate to ja znam ne treba meni ni ministarstvo ni pravnik 

od izvornih prihoda ni to sada ne poštujemo da budemo načisto. Prema tome ako želimo da 

radimo nekakvi cirkus možemo mi raditi cirkus, možemo ići i niže od toga. Ja nisam za takvu 

raspravu. Jesam da to predložite i da to kao takvo provedemo u djelo. A jednostavno ako vi ne 

želite nemam ništa protiv, ali onda ostale odluke provedite i nemojte prebacivati na vijeće da 

se to ne može napraviti. Hvala.  

Emil Kuštrić – ponukalo me je ovo malo, Vi ste istjerali pročelnicu. To je nekakvi odgovor, ne 

odgovor neka neka izjava koja baš ne priliči ovom skupu. Općinsko vijeće nije nikada radilo 

protiv interesa općine. U ovom sam vijeću već dobar niz godina kao i neki drugi, i mislim da 

ni jedan od tih vijećnika ne može reći da smo mi radili protiv općine. I protiv nekakvih pravila. 

Prema tome sa ovime se ne slažem da smo mi istjerali pročelnicu, i da tako prešućujemo. 

Prešućujemo zato što načelnik nije poduzeo određene mjere koje je trebao poduzeti da se o 

tome donese odluka. To se veže i pod one moje koje sam rekao u Aktualnom satu. Zašto se ne 

povode odluke i zašto se ne radi u ovoj općini. A ne radi se to ste svi svjesni da se ne radi. I 

toga ste svi svjesni. Ali, nitko za to ne odgovara pa ni oni koji su iznad općine znači Državna 

uprava vjerojatno treba pročitati zapisnike i vidjeti da nešto nije provedeno pa isto tako nikome 

ništa općenito je to stanje u ovom društvu takvo. Ali, da se vratim na pročelnicu. Ako je 

pročelnica, stalno se vraćam na pročelnicu jer smo samo imali ženske pročelnice pa nam je zato 

ostalo u riječima, ako zakon nalaže da treba pročelnik biti u općini onda nemamo šta o tome, 

načelniče Vi ste dužni da provedete zakon u ovoj općini, pa prema tome, i dadete prijedlog 

ovom vijeću da izglasa da se otvori javni natječaj i da se iza tog javnog natječaja izabere 

odgovarajuća osoba koja ima sve kriterije za taj posao.  

Predsjednik – prelazimo na slijedeću točku. 

Miro Kolić – ne može, mogu se ja uključiti u trećoj točki predlažemo općinskom vijeću da se u 

roku od 7 dana raspiše natječaj da se ta stvar napravi. Jer, ne možemo dalje funkcionirati bez 

pročelnika. Ne možemo zakonski funkcionirati. I ako nikoga ne zadužimo da se to napravi opet 

ćemo tu sjediti mjesec ili dva i prepucavati ćemo se u ovom dijelu kao i do sada. 

Predsjednik vijeća – samo malo. Miro hoćete li ponoviti. 

Miro Kolić – predlažem općinskom vijeću da se zaduži načelnik općine da u roku od 7. dana 

raspiše natječaj i da provede postupak o zaposlenju pročelnika.  



Načelnik – ovo vijeće isto tako treba donesti odluku o koeficijentu za pročelnika ili pročelnicu 

koju će plaću imati. Svi znadete da po zakonu treba biti pravna osoba, ako ne onda može VSS, 

ako ne onda niža ekonomska.  

Predsjednik vijeća – kako niža, samo malo.  

Načelnik – mora biti VSS. 

Predsjednik vijeća – može biti visoka ili viša. 

Načelnik – može biti sve kad nemaš nekoga na lageru, možeš uzeti nešta i drugo.  

Predsjednik vijeća – ne možeš.  

Načelnik – postoji na koji način se to radi. Recimo ako dođe netko kada se objavi natječaj  koja 

će plaća biti toj osobi ako ima visoku pravnu stručnu spremu onda mogu reći doći ćeš raditi tu 

i imati ćeš plaću toliko i toliko.  

Predsjednik vijeća – samo jedno pitanje imamo li mi sistematizaciju radnih mjesta? 

Načelnik – imamo. 

Predsjednik vijeća – čemu onda sada određivati ako postoji?  

Miro Kolić – ovo što meni nije jasno, zamolio bih ako se može da mi privremeno imenujemo 

pročelnika, nema problem ja sam isto za, a što se tiče ovo što Vi govorite o plaći ja jednostavno 

ne znam više da li da diskutiram? I to je ono što mene buni a neki puta ako se najviše onda 

ispada da je nešto privatno oko toga. Ova općina ima sistematizaciju radnih mjesta. O kakvom 

Vi nama koeficijentu nama sada pričate? Da li sam ja lud više ili baš ništa ne razumijem ova 

općina ima sistematizaciju radnih mjesta, i piše koliki je koeficijent. Ako ste sa njim ne 

zadovoljni vi ćete predložiti vijeću ili ne, to sada ne znam zakonski pa neću komentirati ko 

može to promijeniti nema nikakvih problema. To možemo razgovarati. A to što ste sada rekli 

mi možemo privremeno imenovati pročelnika i sa SSS ja imam odmah prijedlog. Ja za taj 

prijedlog ne znam.  

Načelnik – nisam rekao imenovati, nego ako se javi na taj natječaj pravna osoba ima prednost.  

Predsjednik – riječ pravna osoba se odnosi na firmu. Trebamo decidirano reći osoba koja ima 

pravni fakultet. Da ne bude konflikta opet u izričaju. No dobro ako se ne javi pravnik, javiti će 

se tko? Ne može se javiti netko sa srednjom stručnom spremom.  

Načelnik – sa srednjom se i ne može uposliti niti se javiti na natječaj. Lijepo u natječaju piše da 

mora biti VSS po zakonu.  

Jasmin Morosavljević – samo da pitam, slušam, pa i zadnji put kada je bio objavljen natječaj 

ispao je smiješan. A sada tu pišete nešto drugo. Pa mi nije jasno. Ne može se isto onako napisati 

po meni kako je bio zadnji put. Smiješan je natječaj bio. Za zadnjeg pročelnika.  

Predsjednik – jel misliš na Pisanicu? Jer, je u jednom natječaju bilo da mora poznavati Statut 

Pisanice.  

Jasmin Morosavljević – i onaj naš što je bio napisan.  

Miro Kolić – ja ne razumijem, ako mogu postaviti pitanje. A tko raspisuje natječaj? Ti, ja … 

ne. 

Načelnik – ima u zakonu na koji se način objavljuje. 

Jasmin Morosavljević – ma dobro. Ali hoću govoriti o uvjetima a ne tko će ga raspisati.  

Miro Kolić – sve piše, ima sistematizacija, ima koeficijent šta vam još nije jasno? 

Stjepan Šoštarko – pisao je onaj naš pravnik. On je pisao taj natječaj. I on je napisao te gluposti. 

Bilo je napisano da je povezao Pisanicu sa našim natječajem. Rekli smo da toga smijenimo.  

Miro Kolić – dobro. Molim da se o mom prijedlogu glasuje, ja sam rekao što je prijedlog. 

Ivan Ovčariček – ja bi se malo uključio. Znači, zakonski moramo imati to nemamo što 

razmišljati, to se mora provesti. Kako će raditi na pola radnog vremena ili cijelo radno vrijeme. 

Ne znam. Mi smo mala općina ja ne znam da li nam treba za cijelo radno vrijeme ili ne treba.  

Predsjednik vijeća – možda mi se možemo smijati takvim prijedlozima, međutim puno općina 

u RH koji imaju pročelnika na pola radnog vremena. Ako je nekom raditi ispod časti raditi na 

dva sata, pa mislim, netko ima za dva sata plaću veću nego netko tko je sa istom stručnom 



spremom na stručnom osposobljavanju radi osam sati. Jedino ako smo mi već na nivou da 

podcjenjujemo ljude koji rade na dva sata. I na deset minuta pročelnika vrijedi imati, jer mora 

neke stvari potpisati. 

Stjepan Šoštarko – ja mislim da bi na četiri sata nama bilo dovoljno. 

Predsjednik vijeća – o tome će odlučiti načelnik.  

Stjepan Šoštarko – da se uokviri u izvorna sredstva ta što imamo. 

Predsjednik vijeća – izvorna sredstva kolika jesu jesu, koeficijent i plaću i sve ostalo to ćemo 

prepustiti načelniku. On je zadužen za financijske stvari općine. Bitno da se napravi natječaj. 

Dobro, evo dajem prijedlog vijeću na glasovanje. Prijedlog je da se zaduži načelnik da u roku 

od sedam dana raspiše natječaj za pročelnicu.  

 

Nakon glasanja izglasano je 9 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“. 

 

 

točka 4. 

Odluka o utvrđivanju naknada općinskim vijećnicima 

i predsjedniku vijeća Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – upitao vijeće dali su pročitali ovu odluku, nije dugačka? Ovu točku dajem 

na diskusiju. 

Emil Kuštrić – evo predlagatelj je gospodin Branko Raičković predsjednik ovog vijeća, ja 

molim da nam obrazloži ovu odluku to znači povećanje naknade za vijećnike za predsjednika 

vijeća da nam pojasni o čemu se tu tačno radi.  

Predsjednik vijeća – ovo vijeće nije nikada doneslo ovakvu odluku a potrebna je za Ured 

državne uprave da li smo ovaj prijedlog. Zašto baš ovaj prijedlog i zašto baš sada i zašto baš 

ovaj iznos. Pa nije da sam samo ja sudjelovao u ovoj raspravi oko ovoga. Prošli put smo od 

glasovali da ćemo ovu sjednicu održati besplatno. Zašto smo to napravili? Upravo ono što je 

Marinko rekao da napravimo neku štednju idemo koliko načelnik bude išao sa plaćom toliko 

budemo i mi. Vidimo da od toga nema nikakve koristi. Ništa se što mi donesemo ne poštiva. 

Mi ovdje sjednimo kao neki, ajd budem najmanje rekao kao najamni radnici. Znači mi smo tu 

trošak za općinu. Znači nas su ljudi izabrali da donesemo neku odluku da bi bili trošak. Pa će 

nam onda načelnik nabrajati e nemate trinaest točki ne može biti vijeće. Kakvo je vijeće od 

četiri točke. Vi koštate pet tisuća kuna. Mi u takvim uvjetima ne možemo raditi.  

Načelnik – onda treba dići sa 1.500,00 na 2.000,00 kuna. 

Predsjednik vijeća – pa možemo dići i na 15.000,00 kuna ako hoćemo. Ali može neki načelnik 

raditi i volonterski. Ali hajdemo malo razmisliti. Nije naša inicijativa da ovom odlukom mi sada 

podignemo plaću ili naknadu, ne. Ali, ne može se nitko niti vrijeđati.  

Načelnik – mogu li pitati čija je to inicijativa?  

Predsjednik vijeća – ne moramo se izjasniti!  

Načelnik – vidim da onaj tamo dio ne zna. 

Predsjednik vijeća – vijeće je da se sazna. Volio bih taj dio čuti njihovo mišljenje. Ovo nije 

moje vijeće, Mire Kolića ili vijeće Žarka Žgele. Ovo je naše vijeće mi donosimo ovdje odluke, 

a bi volio čuti Vaše mišljenje.  

Jasmin Morosavljević – reći svoj komentar i da odmah kažem ja za ovo ne ću glasati. Nema 

dugo prošlu ili pretprošlu sjednicu tu smo debatirali načelniku 100,00 kuna telefona. Koliko 

treba komunalnog redaru jel dosta 100,00 kuna? I o nekim banalnim stvarima. Nema novaca, i 

sada ispada smiješno. Svako vijeće tumačimo nema novaca ništa se ne radi nema novaca. Doći 

ćemo tu badava, sad 500,00 kuna. Evo moje mišljenje samo. I na tom smo vražjem telefonu 

izgubili sat vremena. Da ode u T-com da ode vamo ode tamo da vidi kakve su sve pogodnosti. 

Ja osobno neću glasati ovo je moje osobno mišljenje.  



Predsjednik vijeća – evo samo jedna kratka opasaka. Da li je uopće šta rađeno po tome. I sam 

si rekao idemo smanjiti ovo, jeli načelnik našao neki jeftiniji telefon? Jesmo rekli da ćemo 

smanjiti javnu rasvjetu? Jeli načelnik dao prijedlog za smanjivanje javne rasvjete? Jeli načelnik 

ispitao tehničke mogućnosti mreže da li se može ukapčati dva puta, tri puta, jedan puta, dali je 

on šta po tome radio? I gdje je tu sada nama tu predloženo?  

Načelnik – ti bi trebao doći nekada i u kancelariju i pitati. 

Predsjednik vijeća – ja sam vrlo često. 

Načelnik – jesi vrlo često, ali dođeš tamo na onaj šank nasloniš se i ideš nazad. A većinom 

dođeš tu dok mene nema. A, da me dođeš pitati šta se je dogodilo po tom pitanju po toj javnoj 

rasvjeti i to možemo pod razno rješavati. Da li sam šta radio i privukao nekakvih 200.000,00 

kuna s druge strane?!  

Predsjednik viječe – načelniče imamo li mi Aktualni sat? 

Načelnik – imamo.  

Predsjednik vijeća – a zašto ne kažeš šta si radio?  

Miro Kolić – istina je da i ja u svojoj povijesti o ovakvoj točki raspravljam i drago mi je da će 

oni raspravljati a ja ću krenuti raspravu na slijedeći način, ova općina ima dvije izvršne vlasti. 

A to je izvršna vlast i zakonodavna vlast. Izvršna vlast je načelnik i njegovi suradnici, a 

zakonodavna vlast je općinsko vijeće. Prema tome u ovo dijelu vi raspolažete sa 270 ili 420 

iljada kuna, a mi raspolažemo sa 30 ili 30 i pol. I još sada netko ima pravo da pita zašto ovako 

ili onako. Da općinsko vijeće može donesti odluku i 10.000,00 kuna ako digne ruku i nikakvi 

problem nije sve je u skladu sa zakonom. Ja ću za ovakvu odluku glasovati. Pošto niste vi iz 

izvršne vlasti u zadnjih godinu dana ušparali ni jedne lipe na troškovima, pa zašto nas stalno 

terate iz zakonodavne vlasti da mi šparamo. Predlagali smo i zadnji put da ćemo raditi besplatno 

u tome dijelu. Odgovorili ste nam vi iz izvršne vlasti da ne bude vijeće svakih mjesec dana i za 

par točaka. Pa nemojte se miješati u zakonodavnu vlast ona vijeće može imati svaki tjedan. Ako 

to ne znate ili znate. Vijeće može biti svaki tjedan. To zakon dozvoljava. Kao što i Vama 

dozvoljava nekima da u općini imate radno vrijeme, a neki nemaju i to je sve u skladu sa 

zakonom. 

Načelnik – ne moraš ti meni teorije držati. 

Miro Kolić – ja ne držim Vama, ja idem po točki dnevnog reda. Po teoriji, prema tome gdje 

možemo šta saznati ili ne. Ja sam ako hoćete i nazvao i Vama se jednom najavio da dođem na 

razgovor. Rekli ste da nemate vremena. Pred par dana sam se najavio na ured da me primite 

kad možete do danas nisam dobio prijem. Sada ću treći puta poslati preporučeno pisano. Po 

tome je samo diskusija tko sa kime može razgovarati. Možete provjeriti ovo što sam sada rekao 

i neka uđe u zapisnik. Iduću najavu razgovaramo kao predstavnik zakonodavne vlasti. Imam na 

to pravo, ne morate primiti niste obavezni i ja ništa oko toga nemam. U tome dijelu da smo to 

raščistimo. Prema tome sve ostalo ako nismo zainteresirali ni javnost ni sedmu silu sa stvarima 

kada smo željeli i predlagali oko štednje nije ih bilo, kada smo radili one stvari sa zonom gdje 

smo izgubili milione nije bilo sedme sile, novinara nitko se nije pojavio, znam ja da je ovo 

interesantno sada za novine, pazite sada ćemo raspravljati oko 3.000,00 kuna. To što smo u 

ovoj općini sj….. milione to ni jedni novinari nisu napisali ništa. Pa sada ako hoće neka pišu. I 

neka pišu o toj trećoj točki, ali neka pišu o onim milionima koje smo sj….. svi zajedno na 

ovome dijelu. I neka kažu šta su i gdje su ti milioni. Moj kum ili zamjenik kaže netko je pokro. 

Ma nije ih pokro netko, potrajo ih je. To je razlika. Nisu pokradeni već potrajani. I to je velika 

razlika, ali nije niti jedan novinar ništa pisao, da nema revizije pet godina u općini Severin, 

nikome ništa. Da ja sam provjeravao u ministarstvu, valjda smo jedina općina, ja bio kod 

zamjenika ministra uprave, osobno sam bio još u onom mandatu. Sada smo dobili mišljenje od 

sadašnjega ministra ovog ponašanja, prema tome, pa valjda ako ništa drugo možda za ovo 

zainteresiramo nekoga da naiđe u ovu općinu, zato što vijećnici hoće sebi povisiti platu. Da ja 



ću glasovati za tu odluku. Pa možda se netko za nas zainteresira. Ili pozitivno ili negativno. 

Hvala i ne bi dalje ako ne bude trebalo.  

Načelnik – ja bih nešto rekao o zatrajanim milionima i te tužbe koje su napravljene prema meni. 

Ja osobno kada je krim policija i svi živi bili tu, ja nisam smo potpisati niti bilo kome šta reći. 

A što Vi niste ili bilo tko od Vas zvao sedmu silu i rekao tužba je podnesena protiv načelnika 

za 2.208.000,00 kuna. Mogao je netko od Vas, ja to nisam smio. Ja sam to potpisao da ne 

smijem a reći u vezi toga. Mogao je bilo tko od Vas.  

Emil Kuštrić – ja sam pitao da mi se objasni zbog čega je to i tako sada shvaćam da je to akcija 

na reakciju. I jesam za to. Mislim ako treba vratiti ću te novce natrag, ali hoću da se dokaže da 

se u ovoj općini ne radi ništa. Ne radi se ništa, troše se novci i troše se novci bez veze. A ne 

ostvaruje se ništa za ovaj narod u ovoj općini. Ovo što ste spomenuli za zonu općinsku i to sve 

skupa ja ne znam tko više zadužen, sada je to prešlo točku dnevnog reda, ali moram reći tko je 

više zadužen od načelnika da vodi brigu oko toga? Postoje ugovori po kojima načelnik trebao 

reći svoje i postupiti. Nije postupio. Prema tome ovo što on sada kaže da nije smio reći niti 

riječi ja u to ne vjerujem. Jer, njega ugovor sa poslodavcem veže da je trebao to provesti, nije 

proveo ni jedno slovo od toga ugovora. Prema tome ova je općina izgubila dva miliona i ne 

znam koliko, dvjesto iljada kuna zbog njegove nemarnosti. Ja ne kažem da je taj novac metnut 

u nečiji džep nego jednostavno je ne iskorišten ono što je trebalo da dođe u općinu nije došlo. I 

mislim da je ova odluka upravo to što kažem, ako se ne radi treba pokazati na neki način da se 

primore da se treba raditi. Ja nisam za to meni ti novci ne trebaju. I nekada sam rekao da ću 

raditi tu, čak biti vijećnik i zabadava. Dok su drugi rekli da neće zabadava. Nema to veze, ali 

isto tako očekujem i od načelnika da bude na neki način socijalan prema ovoj općini, ako nije 

ostvario prihode. Ja kada sam nekada radio u firmi i kada mi je rekao ti imaš 30% manju plaću 

zato što nisi ostvario promet i imao sam manju plaću. I nisam se bunio, ali imati punu plaću i 

ne raditi praktički ništa, ja za to nisam. Zato je ova odluka vjerujem po vašem izlaganju da je 

to to.  

Načelnik – ja da sam pronevjerio te novce i bilo šta napravio od krim policije, od državnog 

odvjetništva ja mislim da bi dobio Rješenje da sam kriv.  

Emil Kuštrić – nisam rekao pronevjerio.  

Načelnik – bez obzira kako si god rekao. Onda bi dobio Rješenje da sam kriv. Najvjerojatnije 

bi onda završio i u zatvoru i šta ja znam.  

Predsjednik vijeća – mislio je na poslovnu zonu. Vjerojatno će i to doći neki put na dnevni red. 

Ja se sada konkretno ne bi uplitao u ovo. To je jedan veliki posao. Upitao je da li se tko još 

javlja za diskusiju.  

Željko Krapec – zaželio je svima dobru večer, te je rekao da se prvi puta danas javlja, pozdravio 

je sve prisutne. Sa ovakvom odlukom što je sada pred nama jednostavno sam doveden u 

situaciju da ne znam ni sam šta bih napravio. S jedne strane bih jednostavno digao ruku za nju, 

kada mogu svi uzimati novce zašto ne bih mogao i ja. Ali, opet sa druge strane savjest mi nalaže 

da mislim da ne budem glasovao za nju, zato iz razloga što sam član odbora za financije. Skidali 

smo mnogima udrugama, puno smo poskidali, što god se je dalo skinuti. A sada mi tu sebi 

budemo davali nekakve naknade ne da ih možda nismo zaradili. Ali, kada gledate u kakvima 

mi sada budemo očima tim ljudima kojima smo poskidali, a sebi dižemo naknade?? I mislim 

da si jednostavno iz tog razloga ne budem dozvolio i mislim da ne budem glasovao za ovakvu 

odluku. Jer, nekima ići skidati a sebi onda dizati mislim da nisam za takvu odluku.  

Ivan Bažulić – sve lijepo pozdravlja. Zašto mi ako smo pred dva vijeća imali dogovore zašto 

jedno gazimo što radimo a drugo dižemo gore?? Zbog čega? Skidamo udrugama svima, svima 

smo skinuli po 150,00 kuna a sebi dignemo 250,00. ljudi gdje smo mi?? Jeli mi razmišljamo 

nešto o nekoj budućnosti ili o čemu mi razmišljamo? Ajmo svakome dignuti idemo 10.000,00 

što je rekao Kolić. Ajmo i za 10.000,00 budemo svi glasovali. Moj stav ono što smo se 

dogovorili pred dva vijeća ja za to budem. A za ovo ne budem.  



Predsjednik vijeća – ja bih dao komentar i na gospodina Bažulića i na gospodina Krapca – sve 

je to istina što ste Vi rekli. Ja se isto potpuno slažem sa tim izlaganjem. Da Vas pitam jedno 

pitanje da se mi sada svi kao vijećnici i kompletno odreknemo svega da li bi se šta desilo u ovoj 

općini? 

Ivan Bažulić – a možda bi. Ja kažem možda bi.  

Emil Kuštrić – znači ne bi im se skidao koeficijent. 

Ivan Bažulić – ti to misliš da ne bi. Budimo pošteni svi i svi svoje podmirujemo. Ova općina 

bude cvala. Evo samo toliko. 

Stevo Fuček – ja ću Vam reći u čemu je kvaka. Da li ti novci ulaze što se uplaćuju vijećnicima 

u onaj dio 20%. 

Predsjednik vijeća – ne, ne ulaze. Tako nisko ne igramo.  

Stevo Fuček – dobro, to sam htio pitati.  

Ivan Ovčariček – imam jedno pitanje za načelnika. Zašto načelniče nisi odradio ono što si rekao 

još dok smo donašali proračun, da ćeš riješiti plaću, da se smanji plaća, da svi stegnemo remen. 

I da nešta napravimo. Da nešta ostane iza nas. Četiri godine nam bude prošlo, nema rezultata 

nikakvog. Ne možemo ljudi moji, šta ćemo mi ostaviti ovom našem pokoljenju za četiri godine. 

Šta? Zašto nisi to odradio? Ja ću glasati za ovo. Možemo drugo vijeće i skinuti nema nikakvih 

problema. Rješavaj ono što si obećao, zašto to nisi napravio? To je moje pitanje, evo.  

Načelnik – ti mene pitaš? 

Ivan Ovčariček – da.  

Načelnik – ja sam rekao nešta pod aktualnim satom. Da je predsjednik vijeća se išao ispitivati 

što kako i na koji način i dok dobije odgovor kako će si načelnik plaću skinuti. Došao je kod 

mene u kancelariju niti me je pitao u vezi toga, ja sam samo šutio i čekao u vezi toga šta će 

predsjednik napraviti.  

Predsjednik vijeća – sada možemo mi prebacivati lopticu sa jednog na drugog, ali ima tu nekih 

stvari koje su isto, evo čekao si da izađe općinski glasnik prvo, jer je odluka pravovaljana kada 

izađe u glasniku, onda je glasnik izašao sa objavljenim jednim datumom pa je izišao sa drugim 

datumom, mislim. Možemo mi sada tu pričati šta hoćemo i kako hoćemo. Uglavnom rekao sam 

u uvodu da bez obzira šta sam ja rekao, tko tu sada garantira da ti mene budeš poslušao. Nitko. 

Tako da načelnik isto kao što si rekao da da ovu odluku odnosno mišljenje ministarstva da zna. 

Zašto po tome nije postupljeno prije pola godine?  

Načelnik – u vezi čega? 

Predsjednik vijeća – u vezi pročelnika.  

Načelnik – svi Vi tu znadete i svi svima je rečeno 

Predsjednik vijeća – nećemo tako razgovarati, svi znamo svi ne znam. Postoje papiri, sutra će 

doći neko drugi umjesto nas, naslijediti će i tražiti će papire. Postoji procedura koja bi se trebala 

poštivati od prvog onog dana do zadnjega dok smo mi ovdje.  

Načelnik – u redu. Dignite si ako hoćete i na 10.000,00. 

Predsjednik vijeća – nije to sada stvar dignuti si ili ne dignitu si. Mi smo prošli put rekli na 

osnovu onoga da ćemo bedave raditi.  

Načelnik – vidi se.  

Predsjednik vijeća – vidi se da. Ovu sjednicu radimo zabadave. Tako smo donesli odluku i takva 

će odluka biti. No imamo i drugih stvari na dnevnom redu. U koliko nema više komentara ni 

diskusije ja bih dao ovaj prijedlog odluke na glasovanje.  

 

Nakon glasovanja izglasano je 4 „ZA“, 3 „PROTIV“ I 3 „SUZDRŽANA. 

 

 

Predsjednik vijeća – sudeći po ovom ova odluka je prošla.  

Načelnik – šta je? 



Predsjednik vijeća – pa većina je za.  

Stevo Fuček – pa četiri. 

Predsjednik vijeća – pa većina. Nije to Statut da mora biti nad polovična većina.  

Načelnik – od prisutnih vijećnika ili? 

Predsjednik vijeća – prisutni ili ne prisutni, tu smo svi prisutni.  

Stevo Fuček – kako je većina od … 

Predsjednik vijeća – pa četiri je za, protiv je tri. Četiri je veće od tri. Hvala lijepo. 

 

točka 5. 

Donošenje odluke o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o radu 

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine 

 

Predsjednik vijeća – dajem ovu točku na diskusiju. Vjerujem da ste pročitali Izvješće. 

Emil Kuštrić – ja sam pročitao Izvještaj načelnika za ovo razdoblje. Izvještaj je najopširniji u 

ova dva mandata što načelnik radi, ali ne vjerujem da je on to pisao. Postavio bih jedno pitanje 

zimska služba. Zimska služba je ove godine, odnosno ove zime, nije odrađivana nikako. Ovdje 

je naveo da se je bavio i zimskom službom, uz sve ove stvari, zato kažem da on to vjerojatno 

nije pisao. Zahvaljujem onome tko je to napravio. Ali, u Orovcu nije čišćeno. C9ijelu ovu zimu, 

svi su drugi samo nije zimska služba od općine. Kada su drugi očistili onda je prošla, ne znam 

tko ga je naručio onako na leru. Evo to je moja kritika, na ovo drugo nisam ni pravo promatrao. 

Ali, Izvješće je opširno, pa onda. 

Načelnik – ne znam šta komentirati, i zimska služba je bila radila pa nemam šta reći. 

 Ivan Ovčariček – i ja bih se isto uključio u ovaj baš oko Izvješća ovog. Oko zimske službe. Pa 

ne znam načelniče nije baš, mali Severin kada je očišćen? Tek popodne. Ljudi moraju ići na 

posao, ne mogu ići na posao onda je tam moram ići čistiti zašto to mi onda plaćamo općina.?! 

Evo Ivica Bažulić je isto čistio. 

Stevo Fuček – nemojte ljudi gluposti pripovijedati. Ja sam taj dan bio u Bjelovaru kada je ono 

bilo gadno, Orovac i Severin je prije očišćen nego neke ulice u Bjelovaru. To je samo toliko da 

se tenta i da se na nekoga ljaga svali. Ma ljudi moji Vi niste normalni. Onaj dan sam bio u 

Bjelovaru dok je bilo nevrjeme.  

Emil Kuštrić – onda si bio tri dana u Bjelovaru. Orovac nije tri dana očišćen.  

Miro Kolić – ja ću samo jednu rečenicu i da uđe u zapisnik. Po izjavi Branka Rogovića, Miro 

Kolić i Branko Raičković ne da da se čisti cesta gore kroz Orovac točka. Molim da uđe u 

zapisnik. Bez komentara i bez ičega.  

Načelnik – kakve to veze ima sa vijećem? 

Miro Kolić – na vijeću mogu reći šta hoću.  

Načelnik – kakve to veze ima sa … 

Miro Kolić – ja na vijeću kao vijećnik mogu reći što god hoću, dok je god Ustava Republike 

Hrvatske. Ovakav kakvi je sad.  

Predsjednik vijeća – da se vijećnici vrijeđaju to je poznato. Nije u redu da to dolazi iz naše kuće. 

No dobro, idemo dalje sa. 

Marinko Mitrović – evo ja ću još nešto oko zimske službe. Ja mogu reći da sam zadovoljan. 

Ljudi ja putujem okolo ma i ne možeš ni proći, moram metati lance, nam nije počišćeno do 

popodne i odmah panika. Nije u redu. Ovaj dio Severin do Belaka pa to je bilo očišćeno da si 

mogao voziti 90. ne znam ja tko je čistio? Niti znam s kime je načelnik dogovorio zimsku 

službu. Ja to ne znam niti je mene brige. On je zadužen za to, ali velim do Belaka ta cesta tko 

ju je čistio, ja ne znam, 90 si se mogao voziti. Ja se slažem da nisu očišćeni vinogradi, da nije 

bio očišćen mali Severin u prvom trenutku, malo se reagiralo i znamo kakva je situacija sada 

ne treba stvarati paniku bio je jedan dan snijeg i nismo mogli ne znam baš kako se voziti i sada 

odmah panika. Ja sam nekada kada je Saša čistio u komunalcu, rekao sam Saši došao je kod 



Belaka veli ja sada moram ići čisti vinograde. Gle, bio sam predsjednik vijeća, nemoj ići čistit 

vinograde, čisti prioritetne ceste. Ono ćeš čistiti kada, onda kada znači onaj iz vinograda bude 

trebao kruh neka se prošeće to mu je zdravo. Pa je Štimac došao k meni, veli Marinko je si ti to 

rekao? Jesam rekao sam. I stojim iza toga. I završili smo na tom. Prioriteti postoje dečki. Ne 

mogu sve ceste u isti moment.  

Jasmin Morosavljević – nisam se mislio javljati, sve je bilo napisano ok. Zanima me od 

pojedinih vijećnika jer meni nije jasno, koje su to naše zimske službe trebale čistiti naše ceste. 

A prije svega da kažem ja svaki dan uz Branka i još dvojicu idem svaki dan u grad. Ali svaki 

dan. Govorim o glavnoj cesti o gradu, ne zanima me pitam pojedine vijećnike da mi odgovore 

koja to naša zimska služba evo ja stvarno ne znam?! Znači komentar na ono i pitam koja to naša 

zimska služba. Znači nije bitno što su to čistile Ceste hrvatske, nije naša zimska služba. Koja 

naša, mene samo zanima. 

Ivan Ovčariček – zimska služba je služba koju plaća općina Severin. Sa kojom je načelnik 

sklopio ugovor.  

Jasmin Morosavljević – i nisu čistili? 

Ivan Ovčariček – pa nije. 

Stjepan Šoštarko – nije Orovac samo tamo do Belaka.  

Jasmin Morosavljević – nisam spominjao ni Orovac ni Severin.  

Stjepan Šoštarko – nije Orovac samo do Belaka. Orovac je i gore. Ljudi vele ne treba Orovac 

čistiti. Ljudi idu isto na posao. Ide i moja kćer na posao. I jedva prođe do Severina. Nije istina 

da su išli drugi dan, išli su dva tri dana poslije. Došao je stroj neki privatnik. Rekli smo 

načelniku da on riješi zimsku službu. On je riješio nekog privatnika i to je prošao popodne, ali 

ne taj dan.  

Emil Kuštrić – javljam se ponovno da objasnim neke stvari budući da sam potakao ovu 

diskusiju na zimsku službu. Prvo morate znati da prioritetna cesta ne određuje ni načelnik od 

hrvatskih cesta čiste, prema tome tu općina ne čisti. Zimska služba općine čisti ceste na onoj na 

kojoj je ingirentna. Prema tome da to nije odrađeno što sam ja rekao, nije. Jer, odrađeno i 

čišćeno ono što je Marinko rekao, je do Belaka. Ne do Belaka već do Šandrovca i gore dalje do 

magistrale je pročišćeno taj isti dan ujutro. Ali, vratite se malo unazad koju godinu kada je mali 

Bažulić čistio, pa kada je netko drugi čistio ne mogu sada reći sve, i Baukovac i itd. u pet sati 

je znao ići stoj i prođe ceste ne ove do Belaka i ove što se govore negdje je bila pročišćena i 

Orovac jer i odande ljudi putuju na posao i Orovački vinogradi su pročišćeni i mali Severin evo 

Vam Ovčaričeka neka kaže ako ja griješim. Ove godine to nije napravljeno. Nije napravljeno 

tri dana. Ne može me netko uvjeravati da je popodne napravljeno. Do tri dana nije bilo 

napravljeno. Treći dan je čišćeno. Jesam zvao tebe Ivo da reagiramo da se očisti i oko doktora 

i oko škole i oko svega tamo to nije bilo napravljeno. I nemojte sada pričati priče, je napravljeno 

bilo je drugi dan i bilo je popodne. Nije napravljeno tri dana. I zato sam reagirao i zato sam 

rekao da zimska služba nije radila ovo što piše u ovom izvještaju načelnika.  

Načelnik – odradila je. Ako hoćeš i za tri dana ali je odradila. 

Ivan Ovčariček – ne možeš načelniče tako.  

Načelnik – nije točno tri dana, nego drugi dan je očišćeno. Istu noć je kamion prošao do HVID-

inog doma. I naveče i drugi dan, kamion je išao gore i sol je išla. Šta pričate. 

Miro Kolić – osjećam se prozvanim. Pošto sam u povijesti bio u nekakvim dijelovima nadzora 

i nešto malo znam o cestama. I Vama Jasmin mogu odgovoriti – prema tome to jest naš problem, 

ali sada ću ja biti malo duži. Ova općina ima tri kategorije održavanja cesta. Prva kategorija 

cesta je ona ide od Bjelovara do Daruvara i to je državna cesta. I ugovor za to potpisuje netko 

drugi. Županijska cesta od križanja uz Belaka prema Šandrovcu potpisuje netko drugi. Ja 

nemam problema da budem iskren ko vijećnik ni ko građanin. Ispred moje kuće je očišćeno 

svake godine. Ali, očito neki drugi ljudi imaju problema. I tu cestu održava županijska uprava 

za ceste. I ko potpisuje ugovor ja ne znam. I to me nije ni briga. A, naša općina ima zadatak, da 



očisti pred vatrogasnog doma, da očisti i prema groblju, da očisti pred općinom, da očisti prema 

nerazvrstanim cestama, tamo gdje žive građani ove općine. A to je u ovom stjecaju okolnosti, 

ispada nezgodno, ali to je teško ljudima pojasniti, jel 1/3 cesta je očišćena prema Orovcu a 2/3 

nisu. Do Belaka nije nadležnost općine Severin. Ni načelnika Žarka Žgela, to nije njegova 

nadležnost. Nadležnost je od spomenika pa dalje. To je nadležnost općine Severin. Nadležnost 

je da se ova ulica tu očisti to je općinska cesta, i nju treba očistiti općina. A ne ZUC. To smo 

niz godina ovdje imali, niz ljudi što su radili u cestama i to na brr. Ajde prođite malo vamo 

prođite tamo. Toga je bilo i hvala tim ljudima to što su napravili. Ali, mi nismo imali 

organizirano. Ja znam u tom dijelu i reći čovjek j… se meni šta mene briga kuda spada put 

Belak ili put Kolenko. Govorim napamet oko toga dijela. Znam ja da su puno puta rekli da je 

pred Belakovom kućom uvijek očišćeno a šta sa nama. To nema veze sa Belakom. To je 

županijska cesta. I oni to rade. I imaju pravila kakva jesu. A mi pravila pišemo kako mi hoćemo. 

I plaćamo koga hoćemo. Ili neko može reći ima novaca ili nema. Zato ima komunalna naknada, 

ako nema dosta novaca onda se predloži povećanje komunalne naknade oni koji bi trebali to 

predložiti. Ja ne znam da li ima dovoljno novaca ili nema, to ni nije moja dužnost. Moja dužnost 

nije da ja znam jel ima dovoljno novaca, ja isto hoću da je u Orovačkim vinogradima gdje ljudi 

žive očišćeno. Znači imamo tri kategorije cesta na ovom prostoru. I tri nadležnosti. 

Ivan Ovčariček – i ja bih se malo uključio oko čišćenja. Moram reći kada je Mario Bažulić 

čistio ujutro u sedam sati ceste su bile očišćene. Prošao je da se je moglo proći sa autom. Poslije 

detaljno da čisti imao je posla, ali do sedam sati moraju ceste biti očišćene. I vinogradi gore, 

zna se koja ne naša ingirencija. A ne može biti drugi dan ili treći. Kako? Ne znam načelniče sa 

kime smo potpisali ove godine ugovor pošto komunalac nije čistio. S kime smo mi potpisali 

ugovor ove godine sa čišćenje snijega? I kako smo onda mogli imati očišćeno? Pa nikak,  

Načelnik – ja nisam išao gore, očišćena je bila. Evo Bažulić je išao čistiti sa traktorom. 

Ivan Ovčariček – ne možemo tako čistiti. 

Načelnik – tebe uopće nije briga tko će čistiti, meni je da se cesta očistiti. Sa kime san ja ugovor 

imao? 

Ivan Ovčariček – ja dižem ruku za proračun gdje plaćamo čišćenje ceste, mene ne zanimaš ti!  

Načelnik – jeli tebe briga ako nije uzeo ni jedne lipe za litru goriva. Tebi je možda sada krivo 

što nije možda uzeo ili šta? Šta hoćeš reći? Jel je očistio cestu? Je. Onda šta. 

Ivan Ovčariček – ne može se čistiti malo vamo malo tamo. Kak? Pa zna se red kakvi mora biti 

čišćenja. Ne slažem se uopće sa tim.  

Načelnik – šta sam trebao platiti tebi da ideš čistiti? 

Ivan Ovčariček – ne trebaš ti mene …. 

Načelnik – ono je očišćeno eventualno nije na vrijeme, malo kasnije je. Zna se kada je snijeg 

padao, i Vi si malo razmislite kada je padao. Drugi dan navečer je sve očišćeno. Tu noć se nije 

moglo očistiti nigdje, nitko nije očistio.  Idi se malo provezi po okolo pa ćeš vidjeti. 

Ivan Ovčariček – mene ne zanimaju drugi mene zanima gdje smo mi. To me zanima. 

Jasmin Morosavljević – gospodo vijećnici tu je kao da se tera neki inat. Evo gospodin Kolić se 

je meni obraćao dat ću komentar svoj. Te tri ceste čija je koja to uopće nitko nije raspravljao. 

Ja nisam ni u jednoj naglasio ni Orovac ni vam ni tam. A sada što ona nije očišćena taj dan, 

jesmo mi takvi frajeri da budem bezobrazan, jel načelnik takav daso da će on nazvati sutra, 

snijeg je počeo padati u pet sati u sedam da ste mi došli čistiti. I drugi su platili, a znamo kako 

je taj dan padao snijeg. Što veli dal je očišćeno navečer ili drugi dan, i moramo Ivo zaboraviti 

kada je čistio Mario Bažulić. Govorim o našem komunalcu.  

Ivan Ovčariček – ne mogu zaboraviti ja to cijenim. Men drugo ne zanima. 

Jasmin Morosavljević – te firme više nema.  

Načelnik – jedna  jedina osoba nije stigla na posao u cijeloj općini.  

Predsjednik vijeća – mi raspravljamo o izvještaju. Ja se slažem sa svim im komentarima. No 

međutim se ne slažem upravo sa ovim šta je sada Žarko rekao to, a nije tu napisao. Da je Žarko 



to napisao u ovom izvještaju, izvješće bi bilo kompletno. Da si napisao nije ugovor napravljen, 

sa tim smo potpisali ugovor. 

Načelnik – zar to moram pisati u izvješću? Ma daj molim te.  

Ivan Ovčariček – kako će napisati kada nije napravio ugovor?  

Predsjednik vijeća – zato je trebao napisati.  

Jasmin Morosavljević – daj na glasanje ako nema više komentara tko hoće tko neće. Šta ste se 

uhvatili ko pijan plota snijega? Ja govorim u svoje ime. Pa ti si prvi sada ti se obraćam da je 

očišćeno drugi ili treći dan ja ne bi imao srama to reći. Kažem realno ljudi moji pa tko nekome 

može sada narediti hoću da bude prvo moje očišćeno, hoće i oni da bude njihovo. Ne može 

svima. Snijeg je baš ko za vraga padao. Zašto sada na prvi maj bude padala kiša, pljusak ja 

moram sadit. Mislim moj komentar je taj da sam razočaran i ogorčen. Razgovaramo o Mariu 

Bažuliću, znamo mi tu vijećnici koji znademo, dok je postojao naš komunalac i naš čovjek iz 

Severina.  

Predsjednik vijeća – ja bih da ovu odluku o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje 

od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine dao na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 6 „ZA“ i 4 „SUZDRŽANA“. 

 

 

točka 6. 

Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za 2015. godinu 

 

 

Predsjednik vijeća – izvješće ste pročitali.  

Miro Kolić – pošto je ovdje komunalni redar imam jedno pitanje. Uz tablični prikaz piše 

kontrola odvoza komunalnog otpada predmeta obrađeno 93. Pošto ne znam o čemu se radi, 

mogu li dobiti obrazloženje?  

Antonio Babec – komunalni redar – da li smijem pričati pošto ste mi zadnji put zabranili, kada 

sam bio da pričam, ne znam da li smijem išta reći. 

Predsjednik vijeća - nismo zabranili pričati nego kada mu se da riječ. Izvolite gospodine Babec. 

Antonio Babec – je ne bih puno toga komentirao, pošto ste mi zabranili na prošlom vijeću da 

previše pričam, ja ću samo reći, gospodine Miro ovo što vidite znači bilo je 93 predmeta znači 

opomene o odvozu komunalnog otpada. Znači 93 osobe nisu potpisale nikakav ugovor za odvoz 

komunalnog otpada, te sam ja ukupno poslao 93 opomene i 20 je odrađeno što smo imali ostatak 

kanti komunalnih što je bilo iz prošlog dijela kada smo imali javni natječaj sa fondom. 

Međutim, 73 su ostala ne riješena odnosno u postupku su zato što mi više nemamo kanti i dalje 

preuzima Komunalac Bjelovar. Komunalac Bjelovar je obećao da će to riješiti međutim meni 

je rekao gospodin Crnković da imaju sa reciklažnim dvorištem problema. I da oni moraju ići u 

nabavku 240 litarskih kanti pošto smo mi i Šandrovac jedina općina koja ima jedina od 240 

litara, i oni nemaju dovoljno na lageru tih kanti. Kada nabave kante, a moraju proći natječaj, 

onda će ići u podjelu tih kanti. Zato, nije do mene ja sam riješio svoje ostatak je na Komunalcu 

Bjelovar da odradi svoje. I zaduži osobe koje nisu do sada preuzele kante. Kada će biti, evo 

dobio sam odgovor prije neki dan, zvao sam ponovno, malo sam i dosadan, te mi je gospodin 

Crnković rekao da bude ubrzo.  

Marinko Mitrović – rekao bih samo ovdje jednu sugestiju. Ustvari komunalnom redaru. Ja sam 

mu to i rekao, dobro on je meni odgovorio da treba prijaviti neki nered i to, ja se baš sa time ne 

slažem, dobro, treba prijaviti. Ali, zašto bih ja trebalo bi malo samo oko puteva otići i vidjeti te 

poljske puteve sada kada krenu radovi evo. Samo kada krenu radovi smo odeš i vidiš, i onda 

dođeš k meni put za Bukvine. Dođeš k meni i pitaj me koja je to zemlja, ja ti budem odmah 

rekao. Koji se okreću na putu, koji vuku na put i rade štetu. Ali, ne da ga ja idem tužiti. Znači, 



ti se provezi u toku radova. I ti onda radi šta treba. A ne da je budem išao prijaviti Ivica Bažulić 

vuče zemlju na put ili šta ja znam. To neću, ali kada ti dođeš tamo gore i pitaš Marinko čija je 

ovo zemlja ja ti budem rekao. Evo samo to. Samo se puteve čuvamo i onda ćemo ih imati. I 

drugi put kada se to bude desilo u Orovcu na jednom mjestu pumpa se septička jama sada kada 

to bude drugi put, dva puta je išlo, šutio sam, ali treći puta kada bude vukao budem zvao, to se 

uglavnom radi u večernjim satima kada pada kiša. Ja se vozim sa autom ono smrdi septička, ja 

stanem idem vidjeti bača pumpa u grabu. Šta ću sada, jel da mislim da te zovem ili ne. Neću ali 

nije u redu. Ali, treći put kada to bude radio ona budem napravio i gotovo.  

Emil Kuštrić – gledajući ovaj izvještaj uvidio sam da je učinak malog postotka ispod 50%, ali 

dobro to je zbog ovih kanti. Jer je broj 93 naprema 20, pa je onda učinak manji. Na šta sam htio 

skrenuti pozornost, htio sam reći no Marinko me pretekao, kada je rekao za jednoga, a ja kažem 

za više ljudi da puštaju otpadne vode u grabu. I da to treba spriječiti na način na koji si ti 

ovlašten, znači da treba te ljude upozoriti da to ne rade i da ne zagađuju. Druga stvar su zarušeni 

mostovi koji ometaju protok vode i voda nam u onom gornjem dijelu Orovca ide po cesti. Sam 

onaj dio iznad asfalta je povišen, trebalo bi prekopati nekakvu grabicu kao što su nekada ljudi 

kopali pa da ide u grabu, a ne da ide 500 metara po asfaltu i nadire to. Druga sugestija moja, 

ima ljudi, špricaju grabe da ne bi trebali kositi. Sa herbicidima. To je direktno zagađivanje voda, 

trebalo bi takvim ljudima uputiti dopis nekakvo upozorenje. Imaš ti već ovlasti koje možeš 

napraviti, da to ne rade. I da to nikako nije u redu, jer te vode ispiru taj herbicid i direktno ga 

nose u vodu.  

Predsjednik vijeća je upitao da li nema više komentara, te daje ovu odluku o usvajanju Izvješća 

o radu komunalnog redara na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja izglasano je 9 „ZA“ i 1“SUZDRŽAN“. 

 

 

točka 7. 

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih 

korisnika za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine 

 

Predsjednik vijeća – na prošlim vijećima smo dali primjedbu da uz ovu statističku stranicu ide 

i predmet po kontima. Uz naše materijale dobili smo i zadnji broj glasnika u kojem je bila i 

odluka o izvršenju proračuna za 2015. godinu. Ta je odluka bila uz rebalans gdje imamo neke 

stavke koje meni osobno nisu jasne. Ja bih molio vijećnike da si otvore stranicu broj pet u ovom 

glasniku koji je ovako malo deblji, i pregled projekt po kontima. Znadete dobro koliko smo to 

raspravljali kada smo radili rebalans komisija za financije srela se je jedno sedam puta. Sa 

načelnikom smo tu razgovarali isto o tome, gdje bi šta povećali gdje bi šta smanjili. No, mene 

tu zanima jedna računovodstvena stvar. E ovako tu piše konto 31111 to je na stranici pet 

ostvareno 30.10.2015. godine 97.522,00 kune. Onda nam se sada tu podatak kao službeni 

podatak u 12 mjesecu ostvareno 90.653,00, znači to su redovne aktivnosti načelnika, prva 

stavka je plaća za zaposlene. Nije mi jasno kako se je moglo realizirati 97.000,00 u desetom 

mjesecu a da na kraju godine bude 90.000,00. znači manje. To mi nije jasno.  

Dijana Kovačić – nije ni meni jasno, to ću morati vidjeti sa Finom i sa gospođom Sičajom.  

Predsjednik vijeća – ali to nije jedina greška. Ja nisam kontrolirao sve, šta bi to bilo da sada 

svaki vijećnik ide uzeti kalkulator i kontrolirate ove stavke. Ista stvar se je pojavila i plaća za 

zaposlene na kontu isto imamo 106 tisuća stručno administrativno tehničko osoblje a u desetom 

mjesecu smo imali 117. tisuća potrošeno. Nije mi jasno kako to može se potrošiti na kraju 

godine manje nego što smo potrošili u desetom mjesecu. Te stavke koje su tu napravljene one 

su zbrojno iz listane, i ako u izvješću jedna stavka nije u redu ne valja ništa. Tako da to ne 



možemo prihvatiti. Da taj dio koja se odluka o usvajanju izvještaja proračuna … ovu točku mi 

sada ne možemo riješiti. Ja predlažem da je skinemo sa dnevnog reda.  

Miro Kolić – ja ću samo konstatirati, pokušati ću, i neka uđe u zapisnik, pale su večeras ovdje 

i neke malo teške riječi ko protiv koga nešto ima, prema tome iz izvršne vlasti pitati ću samo 

osobu koja je zadužena za ovu da li se vi slažete sa ovim konstatacijama. Slažete li se vi da ovo 

nema veze sa vezom? 

Dijana Kovačić – slažem. 

Miro Kolić – slažem. Prema tome, neću više imenovati i misliti da nešto načelniče ima protiv, 

ovo se samo u općini Severin može dogoditi. Ja ne znam više zašto? Prema tome nemojte 

govoriti da to netko od vijećnika radi ili da to namjerno netko od vijećnika radi. Ovakvu stvar 

prije kada smo to napravili isto je bilo komentara da mi ovakvi ili onakvi imamo stalno nešto 

protiv. Ovo ja stvarno ne mogu objasniti sam sebi da si netko može dozvoliti da ovako nešto 

napravi. Ja ne mislim da je to napravio načelnik. Ali, mi smo ko vijećnici taj materijal dobili 

ovdje na stolu. I to je ono što nije dopustivo. Da ste vi svi vijećnici to pročitali, niste, to je vaša 

stvar. Ali, takve stvari doći na stol na vijeće netko mora imati ovolika m… i hrabrosti na nam 

to podvali. Ponavljam to nije zadatak načelnika i da svaku stavku gleda. Mi ćemo to skinuti, ali 

gledajte ja ne mogu vjerovati više da imam odgovor ili da ja znam da to netko radi namjerno ja 

bi to rekao i večeras. Ali, to mi već pomalo više nije normalno.  

Dijana Kovačić – i ja sam sada više zbunjena. Ovakve podatke sam ja dobila od Fine, nadajući 

se da sve štima i sve paše da tu nemam šta gledati i provjeravati. I nemam šta više komentirati 

na ovo. Ja nisam računovođa. 

Predsjednik vijeća – mi kao vijeće smo sugerirali da baš nije ta računovodstvena strana jača 

strana. Međutim, načelnik je rekao da nitko to u Bjelovaru ne radi osim Fine.  

Načelnik – ja ne znam trenutačno.  

Predsjednik vijeća – ja znam nekoliko tih servisa koji su rekli da rade sve. Ja nisam pitao ni u 

ime općine nego znam iz iskustva da puno ljudi radi, sada da su baš oni jedini ne znam. I da 

rade površno i aljkavo mislim da da.  

Načelnik – reci mi da se ja mogu obratiti. 

Predsjednik vijeća – ne mogu ja nazvati sutra, prekosutra. Postoji neki koji su sada rekli da će 

biti ovlašteni računovođe. 

Ivan Ovčariček – ja bih samo rekao jednu stvar, netko mora odgovarati za ovo ljudi moji. Ako 

to ne štima, to je nekakvi kriminal, pa šta drugo. Ne mogu biti brojke malo ovakve malo onakve. 

Ja to ne razumijem, to ima poprilično novaca u igri. Tko to može više pohvatati? Ne znam, to 

je kriminal. To su novci, ovo su novci koje smo mi potrošili.  

Predsjednik vijeća – i sate i sate smo potrošili na usklađivanje oko toga. Eto, i ja sam išao to 

malo računati vidim da se uvijek nađe neka greška, po pravilu ne bi trebala biti niti jedna. Kada 

nešto prođe u Fini vi koji imate svoje privatne obrte ili bilo šta kada predajete statistički ako 

vam se razlikuje za jednu kunu ne prolazi.  

Načelnik – ali ovaj sadržaj koji imaš ti naprijed i koji ide u Finu i koji se ostavlja u Fini nisu 

isti. Imaš koji je ovjeren u Fini koji je predan u Finu, ali taj mora 100% štimati. To je sadržaj iz 

našeg vjesnika. 

Predsjednik vijeća – ovo ovo je preslik što je ovdje. E sada šta je istina? Ili ovo. Koje je istina?  

Načelnik – ovo. 

Predsjednik vijeća – na osnovu čega je to donijeto? Ne znam.  

Načelnik – ja nisam iz knjigovodstva, ja ako se budem uhvatio toga ako moram i konte znati 

gdje se šta knjiži onda stvarno mislim. 

Predsjednik vijeća – ne ne ne, nisam ja rekao to. To nije ni dužnost vijećnika ništa, ali ako se 

vidi da pogreška ta se pogreška mora i ispraviti. Ovako to ne može proći, po meni.  

Ivan Ovčariček – zbog toga bi netko mogao ostati bez posla. U Fini. Ako je dao podatke koji 

nisu točni. Ljudi moji pa ovo su novci. Ja kada sam dužan 100,00 kuna blokira mi se račun.  



Predsjednik vijeća – sada ispada da u Bjelovaru nema ni jedna firma koja to radi. Evo mi smo 

rekli za ovu, vidimo da ni ona ne radi. 

Načelnik – ja sam rekao da ne znam da li ima, ako ima da mi kažeš. Nisam ja rekao da nema ni 

jedna.  

Predsjednik vijeća – ako su ovi jedini koji ovako rade onda…. Imamo li diskusiju po ovoj točki?  

Emil Kuštrić – imali smo već takve slučajeve i vijeće dva prije ovoga je bila isto pogrešaka. 

Unos podataka i jednostavno smo nastavili vijeće slijedeći put kada su se ti podaci promijenili. 

Ovo nije samo greška u ovome, ima greška i u socijalnim potrebama. Malo sam pregledao imate 

različite stavke jednostavno se donosi u jednome jedno, a u drugom dokumentu koji podupire 

ovaj prvi drugo. Druga cifra, tako da to ne može funkcionirati. I ne možemo mi to prihvatiti. 

Šta ćete sada od toga glasati? Za jedan ili drugi dokument, prema tome ne možemo ga ni skinuti 

sa dnevnog reda, jer je dnevni red usvojen. Prema tome ako ga sada skinemo sa dnevnog reda 

ne znam šta se iza toga može napraviti. Ne možemo ga imati na slijedećoj sjednici. 

Predsjednik vijeća – bolje da damo da se doradi nego da ga odbijemo.  

Emil Kuštrić – razumijem. Ali dnevni red smo usvojili.  

Predsjednik vijeća – ne trebamo ga skinuti kao da ga prekrižimo, nego trebamo donijeti odluku 

da se ovo izvješće doradi za iduću sjednicu.  

Emil Kuštrić – ja sam za ako svi drugi slažu. 

Predsjednik vijeća – tako smo napravili i sa proračunom ako se sjećate. I u zadnji dan smo ga 

donijeli.  

Emil Kuštrić – onda moramo skinuti sve točke do jedanaeste.  

Predsjednik vijeća – da, do jedanaeste točke. Mi nećemo ovdje sada komentirati ali ima i tu 

grešaka. Te greške treba ispraviti. Pa ne može u jednom dijelu dokumenta pisati jedna stavka, 

a u drugom dijelu druga stavka.  

Dijana Kovačić – o čemu to točno govorite ako mogu znati, dajte barem jedan primjer toga. 

Predsjednik vijeća – jedan primjer, pomoć crvenom križu, koliko je otišlo crvenom križu? 

Dijana Kovačić – 2.000,00 kuna. 

Predsjednik vijeća – 7.578,00 kuna piše. U ovom glavnom. 

Dijana Kovačić – to su one još nešto im po vuče program. 

Predsjednik vijeća – ne može im povući program.  

Dijana Kovačić – pomoć crvenom križu stoji 3.000,00 kuna u proračunu stoji, 2.000,00 kuna je 

dato. Šta je još ušlo u to ne znam. Je ne mogu biti tamo. 

Predsjednik vijeća – a tko će znati, ja znam da niste vi krivi ali to se mora znati tko vodi naše 

računovodstvo. Načelnik kada je vjerojatno potpisao ugovor ja pretpostavljam da je skinuo sa 

sebe jedan dio odgovornosti. Jel tako? 

Načelnik – oni su odgovorni pa njima se plaća njihov posao.  

Predsjednik vijeća – jesu. Ali to je prenesena ovlast. Znači, da vi njima morate vjerovati. Kako 

ćete im vjerovati ako vam daju krive podatke? Ja sam prošli put rekao da materijali moraju biti 

točni. Mi ne možemo tu reći e sada ćemo ovo prekrižiti a ovo ćemo dodati. To nije to. Ne 

možemo mi sada tu zamijeniti računovodstveni servis. Ima li kakvih prijedloga drugih? 

Željko Krapec – malo bih se samo nadovezao, uz sve ovo što se komentira, iz vlastitog iskustva 

mogu samo reći šta je rekao Branko mislim da je u pravu kada je rekao da sa računalom radi 

čovjek. Reći ću vam iz svog iskustva poslao sam jedan obrazac u drugom mjesecu sa krivim 

datumom i sada sam nakon mjesec dana dobio opomenu. A za ovaj obrazac sigurno ne bude 

dobio opomenu jer je to slala Fina. A tu vam lijepo piše znači kontakt osoba, a i ta kontakt 

osoba sigurno ima nekoga svoga nadređenoga, kojim se treba obratiti za ovakve greške. 

Opomenu sigurno ne budu poslali, jer su to oni radili.  

Predsjednik vijeća – samo malo da razjasnimo ovo što mi zovemo Fina koja nama radi papire, 

to je privatno jeli tako? Jesu li oni privatnici? Mislim taj dio taj sektor… 

Željko Krapec – oni znači imaju samo svoj odjel. 



Predsjednik vijeća – znači imaju svoj odjel. Znači oni rade kao privatnici. Upravo to što si ti 

rekao da su oni tako tebi smrljali za tvoje poduzeće ti bi nagodinu uzeo drugog koji će ti raditi 

papire. Ne bi iz godine u godinu uzimao istu osobu koja stalno brlja. Ovo se u potpunosti 

slažem.  

Željko Krapec – treba kontaktirati nadležnu osobu te osobe.  

Predsjednik vijeća – mi smo to i prošli put na vijeću već raspravljali. No međutim… 

Ivan Ovčariček – šta je sada najpametnije sada napraviti?  

Ivan Bažulić – da ti ćemo na doradu. 

Predsjednik vijeća – da dati ćemo na doradu.  

Načelnik – odluka se ne odnosi na ono tamo što piše, na ovaj štambilj na ovo tu što sam ti 

maloprije pokazao. Ta odluka bi trebala biti donešena, to što je predano to je glavno. 

Predsjednik vijeća – je da. Jesmo prošli put rekli da ne možemo na osnovu ovoga, ljudi u 

državnoj upravi su nam isto rekli da ovo nije dokument iz kojega se može donijeti odluka. Iz 

ovih deset brojeva ne može se donijeti odluku. Mi trebamo to pobliže vidjeti. Sada smo vidjeli 

i vidimo da ne paše. I šta ćemo sada?  

Ivan Ovčariček – ja bih dao jedan prijedlog da donesemo odluku da se poslije iz kontrolira taj 

proračun, jel to bude opet dobro napravljeno ili ne bude.  

Predsjednik vijeća – a tko će ga iz kontrolirati? 

Ivan Ovčariček – mi ga kontroliramo, pa mi koji smo laici nađemo nepravilnosti. A šta koji je 

onda stručnjak.  

Predsjednik vijeća – zato postoji revizija. Postoje ustanove koje to kontroliraju. Ali one kada 

nađu grešku, onda to ne ide za nula kuna.  

Načelnik – predao sam u Reviziju sve.  

Predsjednik vijeća – da vidim da je na reviziju predano. Ali nije to ta revizija. Revizija je ona 

koja dođe tu općinu pa češljaju sedam dana svaki papir. No dobro. Predlažem da od točke sedam 

do točke deset, idu na doradu za iduće vijeće.  

 

Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 

 

točka 11. 

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Severin za 2015. godinu 

 

Predsjednik vijeća – izvješće je napisano. Vidimo i da je tu upisano i koliko je kanti podijeljeno. 

Imamo li diskusije po ovoj točci?  

Miro Kolić – ako ću reći glupost ispravite me. Na ovo nisam siguran što ću reći, jer ono što ne 

znam ja uvijek pitam. Da li u ovome dijelu odluke mi možemo utjecati na da svaka kuća u 

Severinu je dužna da predaje komunalni otpad ili ne mora.  

Načelnik – možete drugu odluku donijeti. 

Miro Kolić – kakvu moramo donijeti? 

Načelnik – odluku da je obavezna za preuzimanje otpada. Ova je samo o izvješću. 

Miro Kolić – možete i vi kao načelnik i mi kao vijeće to predložiti.  

Načelnik – ima li u Zakonu da mora svaki stanovnik… 

Antonio Babec – je doneseno je to. I ono izvješće od prije postupano je po tome.  

Miro Kolić – ne bih opterećivao cijelo vijeće ja bih molio i ja ću se najaviti da možemo to u 

roku od petnaest minuta službeno porazgovarati.  

Predsjednik vijeća – odnosi se da svaka kuća ima svoju kantu, to je regulirano zakonom i to 

ćemo riješiti na nekom drugom vijeću. A da li imamo po ovoj odluci diskusiju? Ako nema hvala 

lijepo, idemo na glasovanje. 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 



Točka 12. 

Donošenje Odluke o korištenju službenog vozila Općine Severin 

 

Predsjednik vijeća – ako se sjećate sa prošle sjednice ova odluka je isto bila dana na doradu, 

zbog krivo ispisanog broja godine proizvodnje. Mislim da je to popravljeno, jel načelniče to ste 

vidjeli. Znači da ne čitamo broj šasije i ostale stvari imamo 2007. godinu to je jedino bilo 

sporno. Upitao je da li ima diskusije?  

Emil Kuštrić – imam pitanje, ovo je sve ok, članak 5 koji glasi ovako svi zaposlenici općine 

Severin imaju pravo koristiti vozilo koji je predmet ove odluke bez ograničenja uz obavezu 

ispunjavanja putnog lista za svaki put kada koriste vozilo za potrebe općine. Ispunjavanje 

putnog lista obveza je svih zaposlenika Općine Severin iz razloga jasnog razgraničenja 

kilometara koje službenim vozilom prijeđe općinski načelnik od kilometara koje vozilom 

prijeđu ostali zaposlenici Općine Severin. Međutim, nije jasno razgraničeno da na koji način da 

službenici mogu uzeti auto i otići. 

Predsjednik vijeća – to je definirano zato što načelnik potpisuje nalog. 

Emil Kuštrić – ne piše. 

Predsjednik vijeća –ali tamo piše… 

Emil Kuštrić – zato sam pitao i to me zanima nije ovdje navedeno ispunjavanje putnog lista 

obaveza je svakog zaposlenika, a potpisivanje putnog lista od strane općinskog načelnika. Jer 

to nije definirano u članku. Općinski načelnik je zadužen i odgovara za vozilo, prema tome on 

bi trebao isto tako i potpisati putni list, jer mora biti isto tako upoznati kuda se službeno vozilo 

kreće.  

Predsjednik vijeća – mislim da je to tako po službenoj dužnosti.  

Načelnik – u putnom listu lijepo piše odgovorna osoba, potpis odgovorne osobe. 

Predsjednik vijeća – odgovorna osoba u općini je načelnik.  

Načelnik – ne može nitko sjesti u auto ako nije potpisano i ovjereno od načelnika.  

Predsjednik vijeća – ova odluka je napisana samo još mala ispravka danas donosimo odluku a 

primjenjivati će se od 01.01.  

Dijana Kovačić – to je odluka je trebala 29.01. to će promijeniti Državna uprava.  

Marinko Mitrović – promijeniti datum i dobro.  

Predsjednik vijeća – trebali bi staviti da ta odluka vrijedi od datuma objave, odnosno kada se 

objavi u službenom glasniku. Tako da sada ne piše od 01.01. te je upitao tko je za ovakvu 

odluku?  

Miro Kolić – to je sa promjenom ovog datum? 

Predsjednik vijeća – da. Tako da uđe u zapisnik sa promjenom datuma. 

 

Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 

 

Točka 13. 

Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Severin – (po naputku Državne 

uprave Bjelovar) 

 

Predsjednik vijeća – to bi gospođa tajnica mogla reći o ovoj odluci. Ja točno nisam čitao svaki 

članak, odnosno gledao koliko kvadratnih ili kubnih metara drva, koliko neke površine, koliko 

je zajamčeni dohodak, ja mislim da je to načelnik pročitao. I ako je to u skladu sa zakonom, 

sve, ako nema viška nula. 

Dijana Kovačić – ovdje ne spominju nikakve cifre, sada vas prekidam, Državna uprava je 

zatražila ovakvu odluku pošto mi ovakvu odluku uopće nemamo ovdje. I takva odluka nije 

donesena a trebala je biti donesena sa krajem godine, kada su išle sve one odluke vezane za 

socijalu. Ajmo to tako nazvati. Pa su predložili da se to dade na vijeće, i da se to usvoji.  



Načelnik – kako nije donesena? 

Dijana Kovačić – ne vezano za onu odluku što smo imali. Ovo je posebna odluka. Takve odluke 

nemamo.  

Predsjednik vijeća – to je članak 117. zakona o socijalnoj skrbi to smo mi upoznati, ja sam isto 

bio jedno dva puta u uredu Državne uprave, tu imamo naknade za troškove ogrijeva, naknade 

za trošak stanovanja. Ja mislim da mi takvih slučajeva možda ni nemamo sada. 

Dijana Kovačić – nemamo, ali rečeno je da bi se trebalo uvrstiti u proračun.  

Predsjednik vijeća – ali bi trebali to imati u stavku i u proračunu neku rezervu. To ćemo za 

nagodinu napraviti, odnosno oni koji to budu radili. 

Ivan Ovčariček – članak 22. malo me je zainteresirao. Kaže ovako radno sposobni ili 

djelomično radno sposobni i odrasli korisnici koji ostvaruju pravo iz ove odluke a za koje je 

općinsko vijeće iznimno općinski načelnik odredio obavezu obavljanja rada za opće dobro. 

Obvezni su se odazvati na rad za opće dobro. U radovima za opće dobro korisnici zajamčene 

minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje 30 a najviše 90 sati mjesečno. Znači tko dobiva 

iz općine novce mora odraditi. Za to jesam i to je jedna velika stvar za mene. Ovo je pozitivno. 

Ne mogu se novci dobivati zabadava.  

Predsjednik vijeća – mnoge općine imaju to već uvršćeno, jer oni imaju takvih ljudi koji su po 

ovoj odluci dobili tu pomoć. A naše je sada da ovu odluku na prijedlog Državne uprave 

prihvatimo.  

Emil Kuštrić – imam nekih tu nejasnoća. Pa bih želio da mi netko to objasni. Kaže ovako članak 

14. jednokratna naknada odobrava se u novcu. jednokratna naknada može se odobriti istom 

korisniku samo jednom godišnje i to u najvišem iznosu od 1.000,00 kuna za samca, 2.000,00 

kuna za dva člana, 2.500,00 kuna za više članova obitelji. Iznimno, za podmirenje određenih 

troškova taj iznos može biti i veći ukoliko prijeti uskraćivanje pojedinih usluga. A u općinskim 

aktima kaže ovako jednokratna novčana pomoć za ublažavanje posljedica teških slučajeva to je 

to i kaže ovako iznos 500,00 kuna za obitelj od dva člana do iznosa od 1.000,00 kuna za više 

članova obitelji stoji 1.500,00. znači ovi iznosi se ne poklapaju sa ovima. Isto tako i za troškove 

ogrijeva, a isto tako i odluke da osoba koja prima naknadu može primati pod uvjetima da prihodi 

ne prelaze 500,00 kuna mjesečno. Da nemaju u vlasništvu poljoprivrednog zemljišta više od 2 

rali, a kaže ovdje u članku o završnim odredbama, regulirana je primjena zakona o socijalnoj 

skrbi. Koliko ste upoznati zakon o socijalnoj skrbi govori to da ne možete imati ni osobni 

automobil bilo koje godine starosti, možeš imati ali ne može biti registriran.  

Predsjednik vijeća – ne može biti na tebi. 

Stjepan Šoštarko – smije biti, ako ti je nužno potreban za liječenje.  

Emil Kuštrić – ja govorim o općim stvarima. Ove stvari iz općih akata koji su akti općinskog 

vijeća i ovo se ne slažu. Isto tako se ne slažem sa ovim da trebaju svi odrađivati. Kako ćete 

invalidnu osobu natjerati da radi 90 sati ili ne znam koliko je vamo navedeno. Ako je ne 

sposobna za posao. Pravilnika o tome nema. Nemamo pravilnika na temelju čega ćemo odrediti 

da li ta osoba mora, po ovome ispada da bi svi trebali raditi. Ja se slažem sa tobom Ivo da novce 

ne treba dobiti zabadava. Ali ima ljudi koji ne mogu raditi. Jednostavno se ne poklapaju odluke. 

Ovaj pravilnik odluka kako ćemo ih nazvati sa našim. Mora se poklapati jedno sa drugim.  

Predsjednik vijeća – ako mi imamo sličnu odluku onda bi tu odluku trebalo poništiti ili 

ujednačiti ove stavke.  

Emil Kuštrić – o tome i govorim. Ja nisam protiv ovoga. Jedino sam protiv da se napravi 

pravilnik za odrađivanje poslova. Znači ne možemo reći onomu koji je u kolicima i dobiva 

socijalnu pomoć ajde idi radi. 

Stjepan Šoštarko – problem je taj što oni donesu potvrdu da nisu sposobni za raditi od doktora 

i ne možeš mu ništa.  

Predsjednik vijeća – i to tako svi koriste. Kutina cijela kompletna, upoznat sam.  



Stjepan Šoštarko – jedino je općina Kapela kod njih vele da se to provodi, a okolo se nigdje to 

ne provodi svi donesu potvrdu da ne mogu raditi i ne možeš mu ništa. Jedino ako mu doktor ne 

će dati, to onda da, ali ovako … 

Miro Kolić – ja ću reći svoje mišljenje oko ovog svega. Ovo je vrlo važna odluka. I vrlo teška 

odluka, financijska, moralna i ljudska. Ova odluka traži drugi niz podataka koje se trebaju 

sprovesti. A drugo je opasna kad je imamo ili kada je nemamo kada se netko bude žalio na 

temelju ove odluke to onda ide na teret općinskog proračuna. prema tome, to ni malo nije 

jednostavno. Ako hoćete ja ću za nju glasati ali ova odluka ima mnogo drugih dokumenata koje 

moraju pratiti. To što sada kolega govori da je to napisalo ministarstvo, za grad Zagreb 2.500,00 

kuna nije puno ali za općinu Severin je to strašna stvar. Nije to tako jednostavno. Ako donesete 

odluku vamo, onda ju morate i poštivati. Odnosno ako mislimo i dalje raditi kako smo radili i 

možda smo sretni što ljudi ne znaju svoja prava. Jednostavno ne dolaze u općinu, pa eto mi 

imamo sreće da je.  

Načelnik – ima odluka koja je stara i koja se poštiva, ova stara odluka koju mi imamo. I po toj 

se radi.  

Miro Kolić – načelniče stara i ova nisu jednake.  

Načelnik – nisu jednake, nije isti kriterij. 

Miro Kolić – moja diskusija i ide u tom pravcu. Prema tome nije problem širio ili ne širio, ja 

dignem ruku za to, samo taj dio nas obavezuje daljnji dio procesa koji zadire u općinski 

proračun. i onda ja očekujem od izvršne vlasti da dade prijedlog šta mi trebamo koje odluke 

donijeti ili akte da ih potvrdimo na općinskom vijeću da ne ugrozimo određen dio. Pogotovo 

što populacija stanovništva stari, kriza u društvu, a ova odluka zadire direktno u naš proračun. 

To je moje razmišljanje na glas.  

Predsjednik vijeća – trebalo bi ih onda ujednačiti.  

Marinko Mitrović – treba ovu novu posložiti malo po onoj staroj.  

Predsjednik vijeća – mi moramo vidjeti sve, tu nije samo stvar u novcima, znači to je u stvari 

posao pročelnika, da on usaglašava akte koje predlaže na općinsko vijeće sa zakonom. I šta 

ćemo sa ovom odlukom sada? Da li ćemo i nju dati na iduću sjednicu?  

Ivan Ovčariček – najbolje na doradu da se isto dade i da se napravi kako treba.  

Predsjednik vijeća – da budu usklađene po našoj.  

Načelnik – ima komisija koja može to odraditi. Ne znam zašto nije prije ona došla tu prije 

nego… to je odluka koju ste maloprije čitali.  

Predsjednik vijeća – mislim da su neki vanjski članovi. Prijedlog je onda da se ova odluka da 

na doradu komisiji za socijalnu skrb. Te je dao na glasanje. 

 

Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 

 

 

točka 14. 

Suglasnost 

 

Predsjednik vijeća – to je ono što ste sada dobili na stolove. Ovako, ovu odluku sam ja potpisao 

bez pitanja općinskog vijeća zbog kako je meni rečeno roka koji je morao biti, mislim da je to 

bio zadnji dan za potpis. Suglasnost se odnosi na natječaj ministarstva regionalnog razvoja 

europskih fondova iz programa izdrživog razvoja lokalne zajednice za poboljšanje energetskih 

svojstava zgrade DVD Severin. E sada je netko pitao šta je zgrada DVD Severin koja je to 

zgrada. Da li DVD Severin ima zgradu. 

Ivan Bažulić – iza mrtvačnice. 



Predsjednik vijeća – molim, pa jel to nije općinska zgrada? Razumijem šta gospodin Bažulić 

kaže, nama je svima to poznato. Evo i ja isto ponavljam da bi trebalo točno da kažemo koja 

zgrada jel sve. Slučajno radim za neke fondove i tamo jedna riječ može nam cijeli projekt …  

Ivan Ovčariček – ja bih samo jedno pitanje postavio. Je li zgrada legalizirana? Je li ima uredne 

papire? I piše pod kojim je brojem zgrada i piše tamo u rješenju kada je legalizirana to je ta 

zgrada. Ne može biti drugo biti. Zna se koja je.  

Načelnik – ali svaki kada dobije te poziv na sastanak znadete gdje je zgrada.  

Predsjednik vijeća – znamo mi. Ali ovo ide u ministarstvo. Pa nećemo reći kod pete kuće kada 

mi znamo.  

Ivan Ovčariček – ima građevinsku dozvolu zgrada, a šta? Ispiše se broj iz građevinske dozvole 

i to je to. Ali, mora biti neki broj.  

Predsjednik vijeća – evo ja sam ovo potpisao samo zato da ide na natječaj. Mi bi ipak trebali 

malo o našem unutarnjem uređenju tih spisa dovesti na veći nivo.  

Ivan Ovčariček – biti će problem ako nam to propadne zbog jedne riječi. Tamo su druge stvari 

u ministarstvu, drugačije gledaju. Nama sve prolazi, ali vjerujete tamo neće ako nije sve točno. 

Da li ovaj dokument ide u ministarstvo? 

Dijana Kovačić – ne. 

Ivan Ovčariček – onda šta?!  

Ivan Bažulić – a šta je poslano onda? 

Dijana Kovačić – ona je morala navesti u tom projektu da je dana suglasnost od općinskog 

vijeća da bi se išlo na projekt. Ali taj papir nije nikuda otišao. Original je kod nas.  

Miro Kolić – nije nikuda otišao? 

Dijana Kovačić – ne. 

Miro Kolić – šta si ga ti onda potpisavao? 

Dijana Kovačić – u slučaju da ne bi trebao, mora biti.  

Načelnik – taj dokument ne ide nikuda, u slučaju da ga oni zatraže iz ministarstva regionalnog 

razvoja moramo ga imati. A inače ne traži se u natječaju, znači mora postojati neka suglasnost 

da se smije napraviti fasada na toj zgradi. Pošto imamo svu projektnu dokumentaciju, sve za 

fasadu. 

Predsjednik vijeća – kako je u projektnoj dokumentaciji ta zgrada nazvana? Kako se zove DVD 

Severin? 

Načelnik – mislim da da.  

Predsjednik vijeća – dobro ako je tako.  

Miro Kolić – ja sam sudjelovao u toj izgradnji i znam šta je i sada na kraju ne znam. Dobro da 

se uključim, meni nije problem dignuti ruku za to, ja ću je dignuti, tko podnaša zahtjev da se 

mi uopće natječemo za tu fasadu? Da li općina Severin ili tko? U dokumentima i u inventuri 

općine Severin piše da je to općinska zgrada.  

Načelnik – je dato na korištenje DVD Severin.  

Miro Kolić – ja znam čiji je orovački dom i sada da ne radimo grr oko toga dijela onda smo 

možda trebali i orovački dom isto dati u tom dijelu, da se napravi to sve zajedno. Ako ide. I 

teško ćemo to sada objasniti ljudima, zašto ovo ide i zašto ono ne ide. Ja jesam da se riješi i 

jedno i drugo. Ako velite da ne ide onda ne ide. Po meni sada kad ovo netko sa strane čita, DVD 

zgrade u Severinu nema. Pričamo priču, kada kažemo o vatrogasnom domu dođemo na sastanak 

i svi znamo gdje smo. Ali, ovdje se radi o dokumentaciji. I ja znam da to nismo nikada prenijeli 

na DVD Severin. Znam da smo orovački dom prenijeli, na DVD Orovac, a da ovo nismo. Zašto 

jesmo, zašto nismo? Mene kada bi pitali osobno ja bi i dalje bio za to da to ostane općinsko i 

da sam ja u DVD-u Severin ja bih volio da je općinsko. Ja govorim svoje mišljenje. To što mi 

i dalje kršimo zakon prema orovačkom DVD-u to nema veze. I to je jedan isto od dijelova oko 

dijela koji mi kršimo u ovoj općini. I to je taj dio koji radimo zle krvi prema jednima ovaj 

pristup, prema drugima onaj pristup i to nije dobro. I to je ono što ja više puta govorim oko toga 



dijela. Nisam ja uopće protiv fasade, ako možete to riješiti, riješite. Ali, mi narodu to teško 

možemo objasniti. Lako ćemo objasniti Severinčanima, ali Orovčanima nećemo. A to nam ne  

treba. Razumijete, jer ovo je općinska zgrada, natječaj ide, kada netko pita to je ono kada sam 

ja više puta rekao i netko se ljutio kada smo rekli zašto se oko ove crkve kosi, a oko orovačke 

kapelice ne. Ovo je općinska parcela. I nije nikakvi problem, može si misliti tko šta hoće. To je 

naša parcela i mi je kosimo. Onu gore ne moramo. I to je ono što mi stalno stvaramo probleme 

tamo gdje ih ne treba. Nije problem ja ću dignuti ruku, pogotovo ako kažete da to ne treba ići 

dalje, ja ona moram reći da ništa ne razumijem. Ja si to stvarno ne mogu nacrtati nikako. Kako 

je državi tako je valjda i u općini Severin. 

Načelnik – a kako je to u općini Severin? Ta zgrada je vlasnik općine Severin. Dana na 

korištenje DVD-u Severin, jel tako?  

Miro Kolić – da i DVD Severin ne može ulagati u tuđu imovinu bez odobrenja. I općina Severin 

ne može ulagati u tuđu imovinu bez odluke općinskog vijeća ili načelnika, ako hoćemo ići baš 

do kraja.  

Načelnik – pitanje je bilo zašto vatrogasno vatrogasni dom Orovac mora biti striktno vlasništvo 

općine Severin da bi se mogao prijaviti na taj natječaj.  

Miro Kolić – ja sam rekao svoje mišljenje, nemoj se ljutiti.  

Predsjednik vijeća – natječaj je bio za zgrade koje su u općinskom vlasništvu. U koliko ova 

odluka zadovoljava natječajnu komisiju, ako zadovoljava pravno ako tu tako može pisati, 

međutim neću ništa reći. I ja sam radio neki projekt pa sam morao pisati ovakvu odluku pa 

jedno sedam stranica. Jer se je pisao svaki kvadratni metar sve sve i na svakom papiru, ali dobro 

to je bilo za grad Bjelovar. Ne kažem ništa da si ti tu sada kriv …. 

Načelnik – ima čitava knjiga projekt gdje točno piše, projektna dokumentacija postoji. 

Predsjednik vijeća – na svakom papiru mora pisati barem jedno deset tih elemenata na što se to 

odnosi. 

Načelnik – piše, ali ne piše na toj suglasnosti. Budemo tu sada deset metara papira, to je otišlo 

sve u Zagreb u ministarstvo. 

Predsjednik vijeća – volio bih da isto uz ovu suglasnost bude općinsko vijeće upoznato sa tim, 

tko radi taj projekt i šta mi imamo od toga, koliko mi imamo udjela, možda nemamo nikakvog 

udjela, da makar smo o tome izvješćeni da znamo šta se radi, da isto tako bjanko potpišemo 

odluku a ne znamo za čega je. No, dobro ja sam vam popisao dali ste vijeće slaže da se ide u 

taj projekt. 

Nakon glasovanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 

 

Načelnik – mislim pitanje tko radi projekt? Prošle godine smo raspravljali da je projekt išao 

jednom na ministarstvo i da je odbijeno. I jako dobro znadete daje projekt radila Arhitektura 

Daruvar za fasadu. I da je išlo preko razvojne agencije, oni su ga prijavljivali i nije prošao 

projekt radi toga što nije bio na CD-u. 

Predsjednik vijeća – ali ne znamo pojedinosti. To što sada ti pričaš ja sam čuo u županiji a ne 

ovdje u općini.   

15. 

Zamolbe 

 

Predsjednik vijeća- imamo jednu zamolbu. Jeste li pročitali zamolbu? Zamolba se odnosi na 

gospođu Miru Rajčević. Osobno je ne poznajem. Ne znam u kojim uvjetima živi i radi. Podnesla 

je ovu molbu općinskom vijeću, dali se ovo može uklopiti u one naše socijalne programe ili ne 

može, da li postupiti posebno, ili ne? Otvaram diskusiju. 

Miro Kolić – ja ću samo jednu diskusiju koju ovdje bila rečena. Piše da je dotična osoba 

prijavljena na birou. Nisam je nikada vidio da je bila na javnim radovima. Ako vi mislite da ta 



osoba nije trebala biti da je ona bolje stojeća od onih koji su bili na javnim radovima, onda 

komentirajte to svaki za sebe.  

Stjepan Šoštarko – živi u jako lošim uvjetima. Podnesla je zahtjev socijalnoj skrbi da dobije 

novce. Imala je do 2014. godine i zakon se je promijenio, pošto ima zemlje izgubila je socijalnu 

naknadu. I sada ona nema od čega živjeti. U dućan dođe da li će joj tko kupiti kruha, nekada 

Tažica nekada Karmela joj da, ja joj isto nekada kupim, jednostavno nema od čega živjeti. 

Badava što ona ima zemlje, šest rali na sebi. I sada je njoj problem ta zemlja. I sada ona traži 

makar da dobije 150,00 kuna mjesečno da se može nešto kupiti. Sada ako se to može tako, da 

joj se to odobri.  

Željko Krapec – osobno nisam znao da se osoba prijavljiva na biro rada. Moje mišljenje da bi 

stvarno bilo fer i korektno da bar ju se uzme u javne radove. Žena ako već i dobije nešto bude 

nešto i pridonesla ovoj općini i nešto će raditi a dobiti će opet neku naknadu. Čim je znači na 

birou rada da je i radno sposobna osoba.  

Predsjednik vijeća – moje bi bilo mišljenje ako smo mi u mogućnosti kao općinsko vijeće da 

damo preporuku ako biro rada radi selekciju. Jel, kako je Žarko rekao. Osobe koje se 

raspoređuju na javne radove da damo preporuku da se ta osoba zbog tog i tog stanja uzme za 

potrebe javnih radova općini Severin. I onda će ona tamo ostvariti svoja prava. 

Marinko Mitrović – neka joj se osigura 150,00 kuna u trgovini, jer ona stvarno nema ništa, ona 

je gladna. Ona ima zemlju a šta zemlja vrijedi ništa. Šumu su joj porušili, ne zna se tko. 

Uglavnom znam da je porušena. Za kruh nema, čeka u dućanu tko će joj kupiti kruh. Ja ću dati 

od svoje dnevnice tih 150,00 kuna.  

Stjepan Šoštarko – za tih 150,00 kuna će ipak kupiti. 

Marinko Mitrović – to je moja susjeda tamo i odvojiti ću ja svoju dnevnicu, ako nema ova 

općina sredstva.  

Jasmin Morosavljević – gospođu osobno ne poznam, samo se sada izčuđavam mislim sam da 

će to proći ovak. Nikakvi dopis javni radovi načelnik ovo ono, ne znam tko, a tamo smo na 

250,00 digli na 500,00 onak. Zašto bi dali … samo dajem usporedbu.  

Predsjednik vijeća – Jasmine potpuno sam istog mišljenja. 

Jasmin Morosavljević – još samo malo nisam završio. Žalosno je općenito u cijeloj Hrvatskoj i 

u toj našoj maloj općini da je ljudi sve manje i manje svi bježe van, kažem gospođu ne znam, 

ima ljudi da stvarno nemaju za šnitu kruha. Da nema za šta kupiti. Uopće ne bitno što je ne 

znam u današnje vrijeme žalosno da ne može biti žalosnije.  

Marinko Mitrović – ona ne traži novce da joj se kupi. 

Predsjednik vijeća – Jasmine u potpunosti se slažem i to bi trebalo onda u kalkulirati u onu 

odluku o socijalnoj skrbi da takvim pojedinačnim slučajevima može općinsko vijeće donijeti 

odluku i nema problema i donijeti ćemo odluku.  

Načelnik – općinsko vijeće može donijeti odluku za onih 150,00 kuna na svaki mjesec. 

Emil Kuštrić – ja nisam protiv toga i poznam osobu i znam da teško živi i sve u redu. Međutim 

imamo pravilnik koji se kosi sa tim sada da mi dignemo ruku, jer smo odbijali i prije osobe koje 

su sličnog ili takvog imovinskog stanja imaju nešto zemlje i odbili smo. Ja predlažem da kada 

budemo ove odluke koje smo sada stornirali pa ćemo na slijedećem vijeću donijeti, a među 

njima je i ovo o socijalnim potrebama da onda razmatramo ovu molbu, ali da isto tako 

promijenimo onaj pravilnik da nema ako ima dvije rali zemlje ne može dobiti. To piše u 

pravilniku. Ona ima šest rali. Prema tome idemo uzeti taj pravilnik po kojoj općinsko vijeće 

može individualno donijeti za neku osobu da će joj se dati određena suma. Da li to bude 150,00 

kuna ili koliko se već dogovorimo, ali da to donese općinsko vijeće. Sada ako donesemo tu 

odluku onda se kosimo sa onim pravilnikom koji smo donijeli prije. Evo to je moje mišljenje ja 

predlažem to da se na slijeće vijeće donese i idemo im pomagati, nema uopće problema. 



Načelnik – ne kosimo se kada se donosi pojedinačna odluka da se njoj dodjeljiva 150,00 kuna. 

Znači, da se ne kosi sa onom. Nije vezano uz onu odluku. Vijeće je doneslo da joj se da 150,00 

kuna. Mjesečno. 

Miro Kolić – sada kada pogledate ovu zamolbu ja ću glasovati za nju, uopće nije upitno za 

150,00 kuna. Odluku ćemo donijeti ja ću za nju glasovati, ovo što načelnik govori da neće biti 

u skladu, ako se sjećate moje diskusije zato sam rekao kako ovo nije tako jednostavno. Mi 

trebamo sada donijeti ovu odluku, ja isto znam da je stanje loše. Ali, sada sam vam malo 

zainteresirao kada sam rekao da smo je trebali zvati na javne radove a nismo. Razumijete. 

Mislite da ovi isto previše rade? Ja znam šta neki misle da ona ne može raditi. Ma ni ovi nisu 

više radili, koliko oni mogu toliko može i Mira. Socijalizirati ćemo je, biti će među ljudima, 

imati će koristi i dobiti će sigurno 3.000,00 kuna neće dobiti 150,00kuna. I to je ta nepoštena 

odluka koju smo imali prema javnim radovima. Ima još ljudi koje bi trebalo u ovo uključiti. I 

to je ta diskusija i želimo navesti da pokušamo jednostavno razmišljati drugačije. Za ovo ću ja 

glasovati nije niki problem oko toga dijela neovisno o odluci. Ali u svakom slučaju te i još one 

koje je. A ja namjerno neću reći imena još dvoje, prema tome ako mi ne znamo koji jesu onda 

je to žalosno. Mira je ugroženi slučaj. To nema dileme. To ko zemlju prepisao, šumu porušio, 

znadete da vama poruši ral šume vjerojatno bi se to nešto drugačije reagiralo. Mene tuže za pet 

kilograma najlona i ja sa to riješio. To nije sporno. A Miri je porušeno pola rali šume razumijete 

i neće nitko reagirati. 

Stevo Fuček – ima tamo i dvije rali šume.  

Miro Kolić – za ovakvi slučaj gdje smo smatrali da nije, treba netko vjerojatno i od nas reagirati, 

jesmo je uzeli pod svoje nismo. To je dio naše greške. Prema tome u takvom slučaju za takve 

stvari za to postoji program, zato postoji program socijalne skrbi a mi smo neke stvari 

poistovjetili sa nečim drugim. Po vrlo kompleksno područje, ali ono se ne može raditi paušalno. 

Ono se mora raditi po pravilnicima, netko mora napraviti i mi to za svojih 17 godina nismo 

napravili. Glasovati ću da joj se 150,00 kuna.  

Načelnik – stalno se ti javni radovi spominju. Imate li vi da složite tu neku komisiju da vidite 

koliko su oni napravili posla? Pa ne može se stalno pljuvati po tim javnim radovima. Ja mislim 

ako je netko prošao puteva i svega i da se vidi šta su napravili. A ne stalno oni nisu radili ništa.  

Predsjednik vijeća – ima li na kraju javnih radova neko izvješće o izvršenim tim javnim 

radovima. Da li to traže sa zavoda? To izvješće treba dati na stol i gotovo, vidjeti će i biti će 

upoznati sa time. No dobro, ovako prijedlog je da ona ide na javne radove, a vijeće će joj od 

glasati tih 150,00 kuna do tih javnih radova. Evo to je prijedlog. Te je dao na glasanje.  

 

Nakon glasanja izglasano je jednoglasno 10 „ZA“. 

 

točka 16. 

Razno 

 

Predsjednik vijeća – još samo jedna stvar mi kada organiziramo odnosno bilo tko da organizira 

neku feštu ili bilo šta obično se pozovu vijećnici, no međutim uvijek se isti ljudi odazivaju. 

Imamo 02. travnja smotru dječjeg folklora, to je županijska smotra. Svi vijećnici su pozvani u 

domu u Severinu u 14:00 sati. Pokrovitelj je zajednica kulturno – umjetničkih udruga BBŽ. 

Moram reći da KUD „Palična“ Severin je jedina od najboljih kudova u našoj županiji i u našoj 

državi, dva puta su išli na državno natjecanje i na državnom natjecanju osvojili treće mjesto. 

Znači nije to za podcijeniti i lijepo je kada se netko od naših vijećnika pojavi. Bez obzira što je 

to sada selektorska smotra. Upitao je ima li još netko nešto.  

Miro Kolić – predlažem načelniku općine da napravi prijem za državnog prvaka Republike 

Hrvatske, kojeg imamo iz Općine Severin, namjerno neću reći ime, jer ako ni to ne znamo 

onda… 



Marinko Mitrović – bio sam prekjučer na groblju u Orovcu i razbito je ono staklo, križ je slupan. 

Ne daj bože da netko umre. 

Stevo Fuček – i ja sam vidio. 

Ivan Ovčariček – i ja bih se malo nadovezao na Marinka, primijetio sam jednu drugu stvar. 

Slabo je to bilo napravljeno pa su pauki zašli nutra i napravili unutra mrežu. Mislim kada se 

ovo bude radilo ovo da se napravi da ne može nikakva gamad zaći unutra. To se vidi iz nutra 

mislim mrtvačnica mora biti dostojanstvena za ispraćaj pokojnika. Da li treba novi okvir 

napraviti ili šta ja znam, majstor neka vidi koji bude.  

 

Predsjednik vijeća – završavam ovu sjednicu. 
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Sjednica završila u 21:55 sati. 

Zapisnik vodila: Dijana Kovačić 
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